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ABSTRAKT

 Studien är en empirisk undersökning där syftet har varit att skapa en 
 förståelse över hur det är att vara chef i en uppsägningsprocess som beror 
 på arbetsbrist. Frågeställningen som har legat till grund för att uppnå 
 syftet har varit: Hur upplever chefer uppsägningsprocessen vid 
 arbetsbrist? Med hjälp av en kvalitativ metod i form av fyra stycken 
 ostrukturerade intervjuer har empiriskt material blivit insamlat. 
 Informanterna har bestått av mellanchefer med upplevelser från olika 
 uppsägningsprocesser under finanskrisen år 2008. Med hjälp av 
 Mintzbergs (1973) teori om en chefs roller samt Molinsky och Margolis 
 (2006) teori om copingtekniker i samband med ett uppsägningssamtal har 
 resultatet analyserats. Det visade sig att en chef har flera olika roller 
 under uppsägningsprocessen och använder olika typer av tekniker för att 
 lyckas hantera sina känslor i samband med uppsägningssamtalen. Genom 
 studien har det framkommit att ett gediget förberedelsearbete är 
 grunden för att chefer skall må bra och lyckas hantera en 
 uppsägningsprocess.           





Förord

Vi vill med dessa rader rikta vårt varmaste tack till den organisation och till de 
intervjupersoner som valt att medverka i denna undersökning. Tack för att Ni bidragit 
med Era upplevelser och synpunkter kring undersökningens ämne och gjort denna 
studie möjlig för oss att genomföra. 

Vi vill även tacka vår handledare Marie Joelsdotter Hallbäck för att Du instruerat oss i 
det kritiska tänkandet, gett oss värdefulla synpunkter och tips samt för att Du guidat oss 
till slutresultatet av denna undersökning. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott 
samarbete som utvecklat oss båda.

Växjö, januari 2013

Sanna Andersson
Sandra Andrén
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INTRODUKTION

Nedan följer en inledning till studiens undersökningsområde. Först uppmärksammas 
aktualiteten i ämnet och sedan presenteras problemområdet, avgränsningen och 
målgruppen. 

Konjunkturinstitutet visar på indikationer om att svensk ekonomi för närvarande är 
påtagligt svagare än vad som anses vara normalt och att samtliga branscher har bidragit 
till de negativa siffrorna (Konjunkturinstitutet, 2012). Robert Mörtvik, samhällspolitisk 
chef på TCO och Jesper Hansson, prognoschef på konjunkturinstitutet, tror att 
anledningen till att vissa branscher tvingas säga upp medarbetare medan andra har svårt 
att hitta rätt kompetenser beror på att vi befinner oss i ett teknikskifte och en ökad 
globalisering. Mörtvik menar att vi är mitt i en industriell revolution och en skapad 
lågkonjunktur. Detta leder till en osäkerhet hos marknadens aktörer och han spår en 
långsiktig svag efterfrågan på marknaden (Mild Nygren, 2012). Claes Olsson, 
analyschef på Arbetsförmedlingen, menar att en varselvåg sprider sig över Sverige och 
att utvecklingen av den är oroväckande. Antalet varslade har legat på omkring 5 000 per 
månad vilket är något högre än föregående år men inte i närheten av krisen år 2008 då 
cirka 20 000 personer varslades varje månad. Några av de större varslen under hösten år 
2012 är: Volvo bussar i Säffle 390 industriarbetare, Swedwood i Tibro 220 anställda, 
Sony Mobile i Lund 650 anställda, Tetra Pak i Lund 250 tjänster och skogskoncernen 
Södra 260 anställda (Haag, 2012).  

  Tabell 1. Översikt över de senaste årens antal varslade och antal uppsagda av
  varsel enligt Arbetsförmedlingens analysenhet (Arbetsförmedlingen, 2012).

                 År          Antal varslade          Uppsagda av varslade
2011             41 920                               68 %
2010             41 405                               69 %
2009             104 377                             69 %
2008             90 707                               66 %
2007             27 097                               59 %
2006             35 746                               56 %
2005             51 692                               56 %

Tabell 1 ovan visar de senaste årens varsel och antalet av dem som blivit uppsagda. 
Även om antalet varslade inte motsvarar hur många som faktiskt blivit uppsagda visar 
siffrorna att det är en stor mängd uppsägningar som äger rum varje år. Vanligen är det 
medarbetarna som blivit uppsagda och de som får stanna kvar på företagen som får den 
största uppmärksamheten vid uppsägningar. Desto mindre fokus läggs på den person 
som får ge det i många fall svåra uppsägningsbeskedet. Denna person är vanligen 
medarbetarnas närmsta chef och det är också denne som utgör huvudfokus i denna 
studie som handlar om chefers upplevelser av en uppsägningsprocess.  

Nedskärningar var en gång ett amerikanskt fenomen men har spridit sig globalt. I 
dagens näringsliv där ekonomin är instabil har uppsägningar blivit en nödvändig metod 
för att minska en organisations kostnader. Personalen står för ungefär 40 procent av de 
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totala kostnaderna, vilket gör att uppsägningar har blivit en olycklig verklighet i dagens 
organisationer. Få människor tycker om att göra andra människor illa men detta är ett 
nödvändigt ont när organisationer tar beslutet att säga upp medarbetare. Att genomföra 
en uppsägningsprocess beskrivs vara en av de tuffaste utmaningarna för en chef just för 
att människor är inblandade och har tyvärr blivit en av de vanligaste utmaningarna i en 
chefs arbete (Molinsky & Margolis, 2006). Chefsrollen ställs på sin spets när en 
organisation skall skära ner sin verksamhet och minska sin personal. Att arbeta med 
uppsägningar uttrycks som att föra ett krig på flera fronter samtidigt och är i många fall 
en otacksam uppgift (Ahltorp, 1998). En chef med erfarenhet av uppsägningar säger att 
det aldrig är lätt att säga upp någon och beskriver det som den svåraste uppgiften i en 
chefs arbete. En annan chef uttrycker att uppsägningar medför obehagliga känslor och 
vill påstå att det enligt dennes mening är ofattbart om en person inte känner några 
känslor alls i samband med att säga upp en medarbetare (Molinsky & Margolis, 2006).

Problemområdet för denna studie ligger i hur chefer som ger besked om uppsägningar 
till sina medarbetare upplever en uppsägningsprocess. Vi har uppmärksammat att det i 
dagsläget mest skrivs handböcker och riktlinjer för hur chefer bör genomföra en 
uppsägning på ett riktigt och värdigt sätt. Däremot anser vi att det finns få studier som 
istället uppmärksammar chefen bakom uppsägningen och dennes upplevelser av 
situationen. Vilka känslor uppstår, hur kan chefen hantera dessa känslor och vad gör 
organisationen för att stötta sina chefer som ger det ödesdigra beskedet till sina 
medarbetare? 

Vi har valt att i denna studie undersöka chefers upplevelser av uppsägningsprocesser 
som ägde rum under finanskrisen år 2008. För att avgränsa studien kommer endast 
upplevelser av uppsägningar på grund av arbetsbrist att undersökas, vilket betyder att 
uppsägningar som beror på andra orsaker inte kommer att studeras. Som blivande 
personalvetare som snart skall äntra arbetslivet ser vi undersökningen som intressant då 
vi i vårt framtida yrke antingen kan vara den chef som tvingas genomföra en 
uppsägning eller vara den stödjande funktionen åt de som ger uppsägningsbeskeden. 
Studien riktar sig till alla som är i behov av kunskap inom området dock främst till 
studenter som intresserar sig för chefskap.  

BAKGRUND

Bakgrundsavsnittet består inledningsvis av en redogörelse för väsentliga begrepp i 
samband med en uppsägning och hur en uppsägningsprocess går till enligt lagstiftning. 
Vi tror att det är med fördel som denna process förklaras närmare för att läsaren lättare 
skall ha möjlighet att förstå studiens resultat. Fortsättningsvis förklaras vad som i 
studien menas med begreppet chef och vad det innebär att inneha denna yrkesroll för att 
sedan ge en bakgrund till hur ett uppsägningssamtal kan förberedas, se ut och 
genomföras. Därefter följer en redogörelse för tidigare forskning inom studiens område. 
I bakgrundsavsnittet framgår även de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för 
studien. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och frågeställning.   
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Begreppen arbetsbrist och varsel
Från en arbetsgivares sida kan uppsägning av ett anställningsavtal endast förekomma då 
personliga skäl eller arbetsbrist ligger till grund. Arbetsbrist kan definieras som ”...alla 
typer av uppsägningar där anledningen inte är hänförlig till arbetstagaren 
personligen” (Iseskog 2009, s. 10). Arbetsbrist uppkommer vid brist på arbetsuppgifter 
till de anställda men kan också skapas av brist på medel, lönsamhet, kostnadseffektivitet 
eller brist på ägarintresse. Arbetsgivare kan genomföra uppsägningar på grund av 
arbetsbrist då verksamheten ändras med anledning av företagsekonomiska eller 
verksamhetsekonomiska skäl (Iseskog, 2009).

Varsel definieras enligt Nationalencyklopedin (2012) som en arbetsrättslig benämning 
på ett besked om en tilltänkt åtgärd. Enligt lag (1974:13) om vissa 
anställningsfrämjande åtgärder skall en arbetsgivare som planerar att säga upp minst 
fem arbetstagare skriftligen varsla Arbetsförmedlingen om detta. Informationen till 
Arbetsförmedlingen skall enligt 3 § innehålla orsaken och tidpunkten för 
nedskärningarna samt antalet berörda arbetstagare. Beroende på hur många som berörs 
av varslet varierar tiden mellan två till sex månader för att meddela Arbetsförmedlingen 
enligt 2 §. Varsel från arbetsgivare ger samhället en chans att förbereda sig och försöka 
motverka de negativa konsekvenser som nedskärningar kan medföra. Detta kan göras 
genom att planera för exempelvis olika stimulansåtgärder, utbildningsinsatser eller 
anställningsstöd (Iseskog, 2009).

Tillvägagångssättet vid en uppsägningsprocess på grund av arbetsbrist
Enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 7 § skall en uppsägning från 
arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Arbetsbrist är ett sakligt skäl och det är 
arbetsgivaren som avgör om det föreligger. Dock måste arbetsgivaren enligt lag 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 11 § förhandla med de fackliga 
organisationerna som arbetsgivaren har kollektivavtal med innan beslut om 
nedskärningar fattas. I samband med förhandlingen skall även skriftlig information från 
arbetsgivare överlämnas till motparten enligt 15 §. Informationen skall innefatta skäl till 
de planerade uppsägningarna, antalet som avses bli uppsagda, antalet som normalt 
sysselsätts och vilka kategorier de tillhör, vilken tidsperiod uppsägningarna avses 
verkställas samt beräkningsmetoder för eventuella ersättningar utöver vad som följer lag 
och kollektivavtal. När beslut om nedskärningar fattats skall arbetsgivaren varsla 
Arbetsförmedlingen. Efter detta skall reglerna som gäller för uppsägning på grund av 
arbetsbrist enligt LAS följas. Dessa regler kan delas in i fyra faser som arbetsgivaren 
skall förhålla sig till: Turordningsfasen, omplaceringsfasen, uppsägningshandlingen och 
företrädesrättsfasen (Iseskog, 2009).

Tommy Iseskog (2009) är expert inom arbetsrätt och beskriver att turordningsfasen 
syftar till att bestämma vilka arbetstagare som berörs av arbetsbristen. Detta görs genom 
att sammanställa en turordningslista med namn på de berörda arbetstagarna. 
Omplaceringsfasen innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att försöka hitta andra 
arbeten inom verksamheten till de berörda arbetstagarna enligt turordningsregeln för att 
försöka undvika uppsägningarna. Efter att omplaceringsmöjligheterna har setts över och 
det fortfarande råder arbetsbrist läggs själva uppsägningen. Detta betyder att 
anställningsavtalet mellan arbetstagare och arbetsgivare upphör att gälla efter 
uppsägningstiden, vars längd varierar beroende på arbetstagarens anställningstid. 
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Uppsägningen skall vara skriftlig från arbetsgivarens sida för att vara giltig och det 
finns enligt Iseskog ingen rättslig skyldighet från arbetsgivaren att underrätta 
arbetstagaren före uppsägningen. Uppsägningsbeskedet skall enligt LAS 8 § innehålla 
vad arbetstagaren skall göra om denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig 
eller yrka skadestånd samt information gällande företrädesrätt eller ej. Sista fasen är 
företrädesrättsfasen vilken handlar om att arbetsgivaren kan ge arbetstagaren ett visst 
efteranställningsskydd. Har arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under de 
senaste tre åren har denne företrädesrätt till återanställning om anställningar skall ske 
inom nio månader (Iseskog, 2009).         

Begreppet chef och chefens roller
Birgitta Ahltorp (1998) som är legitimerad psykolog och specialist på arbetslivets 
psykologi skriver att chef och ledare är två begrepp med olika innebörd men som ofta 
används som synonymer. Skillnaden på en chef och en ledare kan beskrivas genom att 
se till de två perspektiven som finns i en organisation, uppifrånperspektivet och 
underifrånperspektivet. Att vara chef är en formell funktion och utnämns uppifrån i 
organisationen medan ledarrollen är en informell process som växer fram underifrån. En 
chef har tillskillnad från en ledare en plats på organisationsschemat och har ansvars- och 
befogenhetsområden. Chefsrollen beskrivs som en position medan ledarrollen förklaras 
som en relation (Ahltorp, 1998). Enligt Otto Granberg (2011) forskare inom 
arbetslivspedagogik är det en stor utmaning som chef att uppfylla kraven uppifrån från 
ledningen samt att bli behörig som ledare underifrån av medarbetarna. Det vill säga att 
lyckas förena de båda rollerna och agera som chef med ett gott ledarskap. Granberg 
skriver att en chefs arbetsuppgifter bland annat är att med hjälp av tilldelade resurser 
och beslutsbefogenheter uppnå vissa mål och lösa olika uppgifter. En chef har även 
vissa skyldigheter och ansvarsområden att förhålla sig till. Bland annat att leva upp till 
de krav som ställs i olika lagar, exempelvis arbetsmiljölagen, samt krav som ställs i en 
organisations egna policys (Granberg, 2011).

Chefer kan finnas på olika nivåer i organisationer vilket betyder att det kan vara skillnad 
på att vara chef på toppnivå respektive mellannivå. Magnus Forslund (2009) 
universitetslektor i företagsekonomi menar att forskning inom chefskap oftast inte 
förklarar vilken chefsnivå som avses. En chef på mellannivå arbetar med både över- och 
underordnande chefer, administrativt arbete och med operativ personal, vilket är en 
utmanande roll då förväntningar finns både uppifrån och underifrån i organisationen 
(Forslund, 2009). I denna studie används begreppet chef och syftar till den person som 
har en position inom organisationen med det formella ansvaret för medarbetaren som 
blivit uppsagd.  

Du är inte bara chef utan även ledare. Du är inte bara ledare, utan även 
individ. Du är inte bara individ, utan även en person och människa. 
Som chef finns alla dessa delar med och de är nära förbundna med 
varandra. De speglar varandra och kan både stärka och stjälpa dig och 
ditt ledarskap (Braf Norberg 2010, s. 91).

Ahltorp (1998) förklarar liknande det Braf Norberg (2010) menar ovan genom att skriva 
att en chef har flera olika roller. Förutom den professionella rollen har en chef också en 
roll i vardagen som privatperson bland närstående och vänner. Dessa roller kan komma 
att påverka varandra. För att kunna hantera eventuella rollförändringar är det viktigt att 
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chefen är medveten om de olika rollerna som denne har skaffat sig eller blivit tilldelad. 
Rollmedvetet ledarskap är när en chef lyckas balansera och hantera sina roller (Ahltorp, 
1998). Professorn Henry Mintzberg (1973) är känd för sin forskning inom området 
arbetsledning. Han ifrågasatte vad en chef egentligen gör i sin yrkesroll som chef och 
utvecklade en modell, se figur 1 nedan. I modellen har han delat upp chefens 
arbetsuppgifter i tio stycken yrkesroller och placerat dem i tre kategorier som han kallar: 
interpersonella roller, informationsroller och beslutsfattande roller. Med roll syftar 
Mintzberg till en organiserad uppsättning av beteenden som tillhör en identifierad 
position.

Figur 1. Omarbetad version av Mintzbergs (1973) modell The Manager´s Roles (Forslund, 2009).

I kategorin interpersonella roller innefattas yrkesrollerna: galjonsfigur, ledare och 
nätverkare. Som galjonsfigur har chefen till skyldighet att agera som symbol för olika 
grupper i olika sammanhang. Chefens arbetsuppgifter i yrkesrollen som ledare innebär 
bland annat att anställa, utveckla, träna, bedöma, belöna, befordra och säga upp 
underordnade medarbetare. I yrkesrollen som ledare skapar chefen den atmosfär som 
denne vill skall råda i organisationen. Att vara nätverkare innefattar att chefen skaffar 
sig kontakter utanför sin egna grupp som kan användas vid behov av hjälp eller stöd. 
Inom kategorin informationsroller ingår yrkesrollerna: bevakare, 
informationsförmedlare och språkrör. Dessa arbetsuppgifter handlar om att ständigt 
söka information och hålla sig uppdaterad på vad som händer inom organisationen men 
även i dess omvärld. För att sedan förmedla informationen inom organisationen till 
berörda parter. I tredje kategorin om beslutsfattande roller finns yrkesrollerna: 
entreprenör, krislösare, resursfördelare och förhandlare. I dessa yrkesroller handlar 
chefens arbetsuppgifter om att vara initiativtagare till förändringar och förnyelser i 
organisationen, ansvara för att hantera störningar i verksamheten, fördela resurser som 
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pengar, tid, material och arbetskraft samt sköta förhandlingar med andra organisationer 
och med sin personal (Mintzberg, 1973).

Mintzbergs (1973) teori om en chefs roller kommer i denna studie fungera som en 
teoretisk utgångspunkt. Teorin kommer att ligga till grund för att förklara och tolka det 
framkomna resultatet i avsnittet för teoretisk problematisering. Detta görs genom ett 
försök till att urskilja vilka av de tio yrkesroller inom kategorierna interpersonella 
roller, informationsroller och beslutsfattande roller som framträder hos cheferna i 
denna studie i deras arbete under tiden för uppsägningsprocessen.  

Förberedelser inför uppsägningssamtalet
Eva Norrman Brandt (2006) som bland annat har en mångårig bakgrund som 
chefsutvecklare skriver om uppsägningssamtalets psykologi, hon förklarar att en 
uppsägning är en form av separation. Anledningen till att separationen sker kan vara 
många, den kan exempelvis vara frivillig eller påtvingad och den kan ske efter en 
kortare eller längre period på arbetsplatsen. Dock är en separation på detta plan ofta 
förenat med känslor så som sorg och vemod. En separation som är påtvingad är 
vanligen svårare att acceptera än en som inte är det. Dessa känslor är något som en chef 
måste lära sig att hantera och det är viktigt att en uppsägningsprocess blir värdig och 
respektfull. Många gånger kan chefen behöva stöd i detta arbete och bör tänka på om 
och vad denne behöver för stöd från exempelvis personalavdelningen eller 
företagshälsovården. Detta för att underlätta uppsägningssamtalen för alla inblandade. 
När en person fått beskedet om att denne kommer att sägas upp kan personen reagera 
väldigt starkt med dramatiska utspel så som hot och tårar. I dessa situationer är det extra 
viktigt för chefen att agera professionellt samt ha styrkan och modet att stå fast vid det 
beslut som fattats. Vid dessa tillfällen kan det vara värdefullt för chefen att tänka efter 
vad denne behöver för typ av stöd. Andra punkter som chefen bör tänka igenom är hur 
denne tror att personen som snart skall bli uppsagd kommer att reagera och på bästa 
möjliga sätt förbereda sig. Chefen bör också själv tänka igenom vad denne har för 
känslor och tankar inför uppsägningssamtalet. Förberedelser är viktiga innan samtalet 
äger rum (Norrman Brandt, 2006).

Uppsägningssamtalet - ett professionellt samtal
Norrman Brandt (2006) skriver att det professionella samtalet och det vardagliga 
samtalet skiljs åt. Det professionella samtalet beskrivs handla om en yrkesroll och är 
mer formellt. Känslor och egna reflektioner förväntas inte bli en del av samtalet. Den 
som leder samtalet förväntas inta en formell och professionell roll. Det svåra i denna typ 
av samtal är att det i många fall kan vara ett samtal där en chef har till uppgift att 
framföra viss information som denne inte alls personligen står bakom. Men i egenskap 
av chef i organisationen så måste han eller hon i dessa situationer visa en enad sida och 
stå bakom de beslut som fattats i organisationen.

Fortsättningsvis förklarar Norrman Brandt (2006) att det finns en skillnad mellan att 
vara personlig och privat utifrån sin chefsroll vid svåra samtal. Chefen bör vara 
personlig men också lyhörd och igenkännande. Dock skall chefen aldrig bli privat, egna 
känslor och reaktioner bör hållas utanför samtalet. Chefen i det professionella samtalet 
kan ibland bära samtalspartnerns känslor en stund, för att under samtalet tillsammans 
bearbeta dem och sedan lämna tillbaka känslorna till den berörde i ett mer samlat skick. 
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Här hjälper chefen till i känslomässigt påfrestande situationer. I det professionella 
samtalet bör chefen inneha kontroll och stabilitet över de egna känslorna, det är 
medarbetarens känslor som skall vara i fokus. Chefen bör förklara sin roll och uppgift, 
men också sitt ansvar i sammanhanget.

En annan viktig sak i det professionella samtalet är enligt Norrman Brandt (2006) att 
chefen bör skilja på sak och person. Det kan vara tufft för chefen att ge ett svårt och 
känslomässigt besked till en person som denne gillar och har lätt att identifiera sig med. 
Chefen kanske har stor kännedom om personens livssituation och vet att personen 
kommer att drabbas hårt av nederlaget att bli uppsagd. I dessa fall är det viktigt att 
chefen har ett sakligt skäl att stå fast vid, till exempelvis att personen saknar en viss 
kompetens som inte kan åtgärdas under en kort period när en organisationsförändring 
skall ske. Det avgörande för att hantera dessa situationer på ett professionellt sätt är att 
skilja på omständigheterna. För att hantera situationen på bästa sätt gäller det att på ett 
ärligt sätt beklaga situationen men ändå förklara att uppsägningen måste ske.

Empati och aktivt lyssnande vid svåra samtal
Förmågan att kunna visa empati beskriver Norrman Brandt (2006) handlar om att låta 
egna erfarenheter hjälpa chefen att med sin inlevelseförmåga kunna sätta sig in i en 
annan människas känslor och upplevelser av något. Ofta kan händelser som drabbar 
någon annan väcka känslor och erfarenheter som gör det lättare att förstå. Det viktiga i 
dessa situationer är att chefen inte börjar prata om sina egna erfarenheter och om hur 
denne upplevde en liknande situation. Chefen skall istället enbart använda dessa 
erfarenheter för att lättare kunna förstå det samtalspartnern berättar om. Det är viktigt att 
medarbetaren får lov att ta plats och vara i centrum. Att vara professionell som chef i 
detta sammanhang handlar om konsten att orka lyssna aktivt (Norrman Brandt, 2006). 
Psykologen och psykoterapeuten Hilmar Thór Hilmarsson (2012) beskriver att vikten av 
att kunna lyssna i samband med svåra samtal är betydelsefullt. En samtalsledare som 
lyssnar på någon som är upprörd eller ledsen kan ha en lugnande effekt på personen. 
Lyssnande kan vara en teknik för att skapa goda relationer i ett samtal. Genom att 
samtalsledaren lyssnar på den som har det svårt, så visar också han eller hon en vilja i 
att försöka förstå vad samtalspartnern går igenom. Ett aktivt lyssnande genom att hela 
tiden med egna ord återberätta vad samtalspartnern säger gör att samtalsledaren själv får 
en överblick över om viktiga budskap har gått fram i samtalet. Hilmarsson nämner på 
liknande sätt som Norrman Brandt vikten av att kunna visa empati i samband med svåra 
samtal. Han kopplar ihop aktivt lyssnande med medkänsla och där också empati. 
Förmågan att vara empatisk kan medföra att människor har möjlighet att uppfatta 
känslor som inte är av verbal karaktär, till exempel genom ansiktsuttryck, tonfall, gester 
och kroppsspråk. Det kan ofta vara dessa känslor som bär upp den verkliga innebörden i 
vad som sägs.

Tidigare forskning

Forskarna Andrew Molinsky och Joshua Margolis (2006) är båda professorer i 
organisationsbeteende och har skrivit artikeln The emotional tightrope of downsizing: 
Hidden challenges for leaders and their organizations. De har i samband med en 
undersökning på ett stort amerikanskt företag uppmärksammat chefers roll vid 
uppsägningar. De påpekar att det finns begränsad kunskap om den känslomässiga 
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utmaningen chefer ställs inför vid överlämnandet av ett uppsägningsbesked, vad de kan 
göra för att hantera sina känslor och vad organisationer kan göra för att stötta sina 
chefer i dessa situationer. Molinsky och Margolis menar vidare att fokus mestadels har 
legat på de personer som blivit uppsagda och de kvarvarande medarbetarna efter en 
uppsägningsprocess. Att cheferna också påverkas av processen har glömts bort. På 
liknande sätt beskriver forskarna Barry Wright och Julian Barling (1998) som har skrivit 
artikeln ”The executioners’ song”: Listening to downsizers reflect on their experiences 
uppmärksamheten. De menar också att den grupp som inte har fått någon större 
uppmärksamhet vid en uppsägningsprocess är de som skall planera och/eller genomföra 
uppsägningarna. Wright och Barling menar vidare att om cheferna påverkas negativt av 
att vara budbärare av dåliga nyheter kan de också vara dåligt rustade för de utmaningar 
som organisationen ställs inför efter uppsägningarna. Då chefernas uppgift är av 
betydelse för organisationens framtida arbete.

Molinsky och Margolis (2006) genomförde drygt 20 stycken djupintervjuer för att 
skaffa sig en förståelse för den utmaning som cheferna i den undersökta organisationen 
ställdes inför i samband med att överlämna ett uppsägningsbesked. De konstaterade att 
organisationen som är en av de 500 största i USA framstod som ett praktexemplar 
gällande förberedelser. Cheferna fick kunskap om avgångsvederlag och 
omställningsstöd, tydlig information om orsaker till att organisationen genomförde 
uppsägningarna samt erbjöds träning i hur ett uppsägningsbesked skulle överlämnas på 
ett respektfullt sätt. Organisationen utformade också en manual som stöd för cheferna 
och erbjöd tillfällen för praktisk träning i form av rollspel. Dock lyckades Molinsky och 
Margolis urskilja ett område som organisationen var mindre bra på. Detta var att 
förbereda cheferna inför den emotionella utmaningen i att överlämna ett 
uppsägningsbesked. Vilket resulterade i att flera chefer misslyckades med att genomföra 
själva uppsägningen på ett rättvist sätt och med den medkänslan som organisationen 
förespråkade. De begränsade erfarenheterna av att hantera situationer där medarbetare 
är inblandade och relationen mellan chef och medarbetare ansågs av cheferna vara 
orsaker till att uppsägningssituationen upplevdes som svår. Flera av cheferna hade 
vänner bland de uppsagda och hade även inblick i flera av medarbetarnas 
familjesituationer. Chefer i undersökningen med lång erfarenhet av uppsägningar 
påpekade dock att situationen sällan är lätt att hantera och att det aldrig går att vänja sig 
vid den. Känslor som ångest, rädsla, sorgsenhet, sympati, skuld och skam kan enligt 
Molinsky och Margolis infinna sig hos chefer i samband med en uppsägningsprocess. 
Dessa kan uttryckas i symptom som orolig mage, huvudvärk, mardrömmar, stress och 
nervositet. 

I sin undersökning urskiljer Molinsky och Margolis (2006) fyra stycken copingtekniker 
som de intervjuade cheferna använde sig av för att lyckas hantera situationen och sina 
känslor under uppsägningssamtalet. Coping förknippas vanligtvis i psykologisk 
forskning med hur människor lyckas hantera stressfyllda händelser och känsloreaktioner 
och kan förklaras som att få emotionell kontroll. Två typer av coping är 
emotionsbaserad coping och problemfokuserad coping. Dessa syftar till att antingen 
försöka hantera sina känslor eller försöka förändra situationen (Hwang, Lundberg, 
Rönnberg & Smedler, 2005). Med olika copingtekniker kan chefer enligt Molinsky och 
Margolis (2006) få hjälp med att hantera sina känslor i samband med exempelvis ett 
uppsägningssamtal. Teknikerna hjälper till att reducera den förväntade känslomässiga 
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intensiteten för att istället kunna genomföra uppsägningssamtalet med respekt och 
värdighet inför medarbetaren. 

De fyra copingteknikerna som Molinsky och Margolis (2006) uppmärksammade att 
cheferna i undersökningen använde sig av vid uppsägningssamtalet var: att motivera 
sina handlingar (justifying one´s actions), isolera sina känslor (quarantining emotion), 
ge utlopp för sina känslor (releasing emotion) och avleda uppmärksamheten (diverting 
attention). Se tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Omarbetad version av Molinsky och Margolis (2006) tabell över chefers copingtekniker.

Coping strategy Description

1. Justifying one´s actions Providing oneself with a convincing justification for one
´s action in order to reduce guilt and personal distress.

2. Quarantining emotion Distancing oneself from one´s emotion in order to 
deliver the difficult message.

3. Releasing emotion Exhaling, or releasing, negative emotion to prepare for, 
or help recover from, a difficult conversation. 

4. Diverting attention Focusing on something other than one´s own distress 
or that of the affected employee in order to faciliate 
delivery of the negative message. 

Att motivera sina handlingar förklaras som att chefen lyckas övertyga sig själv om att 
beslutet är det rätta och bör försöka finna motiveringar att ge till den uppsagda för att 
minska sin egen känsla av skuld och reducera risken för stress. Motiveringar kan vara 
att under samtalet tipsa den uppsagda om något intressant på arbetsmarknaden och låta 
denne veta att det finns möjlighet till arbete även i andra organisationer. Ibland kan en 
uppsägning leda till ett bättre arbete för den uppsagda medarbetaren. Den andra 
tekniken som nämns är att tillfälligt isolera sig från sina känslor för att hantera 
situationen. Denna teknik liknas med att sätta på sig ett pokerface eller gå på autopilot. 
En teknik som användes för att cheferna skulle kunna reglera sina egna känslor för att 
vara mer känslomässigt mottagliga för den uppsagda medarbetaren under samtalet. 
Risken med detta beteende är att det kan uppfattas som ett känslokallt bemötande. Den 
tredje tekniken är att ge utlopp för sina känslor antingen innan eller efter samtalet. Att 
göra det innan hjälper chefen att förbereda sig inför det svåra samtalet. Detta kan göras 
tillsammans med kollegor genom att exempelvis prata om situationen. Att ge utlopp för 
sina känslor efter uppsägningssamtalet hjälper chefen att återhämta sig inför 
nästkommande samtal. Däremot att ge utlopp för sina känslor under själva samtalet är 
inte fördelaktigt enligt den tredje copingtekniken eftersom fokus då läggs på chefen 
själv istället för på den som skall bli uppsagd. Den sista tekniken som användes hos 
cheferna i Molinsky och Margolis undersökning var att försöka avleda 
uppmärksamheten från sina egna känslor till att fokusera på något annat. Vissa chefer 
använde sig av ett manus under samtalet eller fokuserade på några nyckelord för att 
hålla de egna känslorna borta. Andra chefer försökte prata om något helt annat, som 
familj och fritidsintressen, efter att de meddelat uppsägningsbeskedet. Vilket dock kan 
riskera att budskapet i samtalet inte når fram till den uppsagda eller uppfattas på rätt 
sätt. 
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Molinsky och Margolis (2006) teori om copingtekniker kommer i denna studie fungera 
som en teoretisk utgångspunkt. Teorin kommer ligga till grund för att förklara och tolka 
det framkomna resultatet i avsnittet för teoretisk problematisering. Detta görs genom att 
de fyra copingteknikerna motivera sina handlingar, isolera sina känslor, ge utlopp för 
sina känslor och avleda uppmärksamheten kommer att användas för att försöka urskilja 
vilka tekniker som cheferna i studien använder sig av när de skall hantera sina känslor 
under uppsägningsprocessen. 

Wright och Barlings (1998) undersökning baseras på tio stycken intervjuer med chefer 
som har erfarenhet av uppsägningar. Intervjupersonerna är från olika organisationer i 
Kanada och har genomfört mellan fem och hundra stycken uppsägningar vardera. Målet 
med forskarnas undersökning var att få en bild över hur det är att vara den personen som 
genomför uppsägningar och vilka effekter processen kan medföra för denne. De flesta 
beskrev uppgiften som den tuffaste i deras yrkesverksamma liv och gemensamt för 
samtliga intervjupersoner var att de beskrev arbetet som professionellt och personligt 
krävande. Utifrån intervjuerna identifierade Wright och Barling fem stycken 
övergripande teman för att skapa en förståelse kring varför arbetet var krävande. Det 
första temat som åskådliggjordes var arbetsöverbelastning. Det visade sig att 
arbetsuppgifterna ökade för cheferna och att arbetsdagarna blev längre till följd av 
uppsägningarna. Det andra temat var personlig innebörd och med detta menades att 
cheferna på något sätt fick en förståelse om erfarenheterna som uppsägningarna 
personligen medförde. Bland annat vikten av att behålla en god självkänsla, 
kommunicera öppet, möta känslor och upplevelsen av att känna skuld. Tredje temat var 
organisatorisk och social isolering. Fjärde temat var personligt välmående vilket 
syftade till hur chefernas hälsa påverkades. Symptom som röksug, ökad 
alkoholkonsumtion, stress och utbrändhet samt sömnsvårigheter framträdde under detta 
tema. Sista temat var chefens familjesituation. Där det visade sig att negativa 
upplevelser på arbetet kan komma att påverka familjeförhållandet, exempelvis till följd 
av mindre tid till familjen samt minskad energi och entusiasm efter uppsägningarna.       

Resultatet av undersökningen förklarar enligt Wright och Barling (1998) varför en chef 
kan uppleva en uppsägning som både professionellt och personligt krävande. Det 
förklaras utifrån de effekter som uppstår till följd av att ett uppsägningsbesked har 
överlämnats. Wright och Barling beskriver att först uppstår en känsla av skuld samt en 
ökad arbetsbelastning. Efter detta kan chefen uppleva en konflikt mellan arbetet och 
familjen till följd av ökade arbetsuppgifter, längre arbetsdagar samt en kvardröjande 
skuldkänsla. Detta kan i sin tur leda till en känslomässig utmattning vilket kan ta uttryck 
i försämrad hälsa hos personen. Slutligen kan en uppsägning leda till en upplevelse om 
att vara ensam, både på arbetet men också på sin fritid bland familj och vänner.

Med bakgrund i denna tidigare forskning inom området anser vi att det finns belägg för 
att tro att organisationer inte uppmärksammar chefers upplevelser och känslor i 
samband med en uppsägningsprocess tillräckligt och att området borde undersökas 
vidare.
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Syfte och frågeställning

Rollen som chef kan vara krävande och chefer ställs ibland inför tuffa arbetsuppgifter så 
som att genomföra en uppsägning. Studiens syfte är att skapa en förståelse över hur det 
är att vara chef i en uppsägningsprocess som beror på arbetsbrist. Syftet skall uppnås 
genom att besvara följande frågeställning. 

•  Hur upplever chefer uppsägningsprocessen vid arbetsbrist?

METOD

Nedan följer en redogörelse för den metod och det tillvägagångssätt som har använts för 
att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställning. 

Metodologiska utgångspunkter

Studien bygger på en empirisk undersökning då data har insamlats i ett försök till att 
undersöka verkligheten (Patel & Davidson, 2011). Syftet med studien var att få en 
förståelse över hur det är att vara chef i en uppsägningsprocess vid arbetsbrist. Med den 
utgångspunkten och med tanke på frågeställningen Hur upplever chefer 
uppsägningsprocessen vid arbetsbrist? har en kvalitativ metod använts. Då studiens 
syfte handlar om att undersöka chefers upplevelser av en uppsägningsprocess borde en 
kvalitativ metod vara att föredra. Den kvalitativa metoden bör användas när forskaren 
vill försöka förstå eller finna mönster i studiens undersökningsområde. Valet mellan en 
kvantitativ och kvalitativ metod bygger på studiens syfte och frågeställningar (Trost, 
2010).

Kvalitativa data bygger på ord och visuella bilder och är ofta förknippade med 
forskningsstrategier såsom bland annat fenomenologi. I den här studien har den 
fenomenologiska forskningsstrategins tankesätt varit en utgångspunkt. Den 
fenomenologiska forskningen bygger på människors åsikter eller uppfattningar, attityder 
och övertygelser samt känslor och emotioner. Det är en individs uppfattningar och 
personliga erfarenheter som är i fokus (Denscombe, 2009).

I denna studie har fyra stycken ostrukturerade personliga intervjuer genomförts. 
Ostrukturerade intervjuer är en metod att använda sig av när det är informantens egna 
ord och tankar som är av betydelse. Intervjuerna var även personliga vilket innebar att 
de genomfördes med en informant i taget. Då syftet var att få informanterna att tala så 
fritt som möjligt om deras upplevelser kring uppsägningsprocessen, utan att bli 
påverkade eller styrda, så var denna metod passande. Intervjuer är en vanlig 
forskningsmetod att använda vid insamling av kvalitativ data och ostrukturerade 
intervjuer bygger på att försöka upptäcka något mer än att kontrollera något 
(Denscombe, 2009).   

Arbetssättet i denna studie har haft karaktären av abduktion vilket är en kombination av 
induktion och deduktion. För att koppla det abduktiva arbetssättet till denna studie fanns 
det först en tanke om vilka upplevelser som kunde tänkas framkomma i 
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undersökningen. Denna tanke skapades efter inläsning av teori och tidigare forskning. 
Dock var det inget vi med säkerhet kunde veta innan den empiriska datan samlades in i 
form av intervjuer. Först då kunde teorier utvecklas och presenteras i ett 
bakgrundsavsnitt. För att sedan redogöra för det insamlade intervjumaterialet i ett 
resultatavsnitt och slutligen diskutera alltsammans i ett diskussionsavsnitt. Abduktion 
innebär att det i förhållandet mellan teori och praktik först formuleras en preliminär 
teori utifrån verkligheten. Ett hypotetiskt mönster skapas som kan hjälpa till att förklara 
fallet. Sedan prövas den teorin på nya fall. Utifrån detta utvecklas den ursprungliga 
hypotesen för att bli mer generell. Det abduktiva arbetssättet gör att forskaren inte blir 
låst utan kan arbeta mer fritt. Dock finns det risker med att använda sig av det abduktiva 
arbetssättet. Forskaren kan exempelvis vara färgad med erfarenheter sedan tidigare 
vilket kan göra att studien blir missvisande (Patel & Davidson, 2011). Detta är dock 
något som inte tros ha påverkat denna undersökning i någon större utsträckning då vi 
inte besitter egna erfarenheter av upplevelser kring en uppsägningsprocess. 

Planering och genomförande

Urval
Till studien valdes en organisation som vi sedan tidigare visste hade erfarenheter från en 
uppsägningsprocess. Organisationens personalchef var vår kontaktperson och hjälpte till 
med att kontakta fyra stycken chefer som alla varit med om en uppsägningsprocess 
under finanskrisen 2008. Dessa personer arbetar idag i organisationen men när 
uppsägningsprocessen skedde under finanskrisen 2008 arbetade inte alla cheferna i den 
nuvarande organisationen. Deras erfarenheter kommer därför från olika organisationer. 
Då studien har varit kvalitativ har ett icke-sannolikhetsurval använts. Ett urval som 
använts då studien har en begränsad omfattning och inte har till syfte att vara 
representativ för samtliga chefer som någon gång har genomfört en uppsägningsprocess. 
Ett subjektivt urval har använts genom att kontaktpersonen valde ut informanterna efter 
att de förväntats kunna delge studien värdefull information om upplevelser i en 
uppsägningsprocess. Även ett bekvämlighetsurval har till viss del gjorts då de 
intervjuade cheferna idag arbetar i samma organisation och endast denna organisationen 
kontaktades. Detta då resurser såsom exempelvis tid varit begränsad (Denscombe, 
2009).

De fyra informanterna var mellan 35 och 55 år och bestod av både kvinnor och män. 
Några av dem började arbeta direkt efter grundskolan eller gymnasiet och har arbetat sig 
upp till nuvarande position medan andra har en högskoleexamen. Alla fyra 
informanterna är idag mellanchefer i organisationen och hade även en liknande position 
under tiden för uppsägningsprocessen 2008. Under uppsägningsprocessen sade cheferna 
upp mellan 10 och 40 stycken medarbetare vardera.

Instrument
I studien har fyra stycken ostrukturerade intervjuer genomförts. Dessa har utgjort 
studiens empiriska material och har hjälpt till att besvara studiens frågeställning. 
Eftersom intervjuerna var ostrukturerade hade de även lite olika karaktär. Till en början 
fick informanterna berätta kort om sig själva, om deras arbetslivserfarenhet och hur de 
börjat arbeta i organisationen som de befinner sig i idag. Det frågades även om de hade 
haft tidigare erfarenheter kring uppsägningsarbeten. Allt för att få en bakgrund till 
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informanternas erfarenheter. Efter bakgrundsinformationen hade alla intervjuer som 
utgångspunkt att informanterna skulle berätta så fritt och uttömmande de kunde om 
deras upplevelser kring uppsägningsprocessen. Intervjuarens roll vid ostrukturerade 
intervjuer är att starta intervjun genom en introduktion till ämnet för att sedan ingripa så 
lite som möjligt. Det som skiljer den ostrukturerade intervjun från den strukturerade 
intervjun är villigheten att låta informanten använda sina egna ord och möjligheten för 
dem att utveckla sina tankar (Denscombe, 2009). 

I denna studie har hänsyn tagits till validiteten på så sätt att informanterna som använts 
hade erfarenheter av de valda ämnet, upplevelser vid en uppsägningsprocess, och borde 
kunnat ge studien relevant och riktig data. De ostrukturerade intervjuerna var som 
nämnts personliga intervjuer vilket vi tror resulterade i att intervjupersonerna kunde tala 
fritt utan att bli påverkade av varandra. För att en studie skall anses vara trovärdig krävs 
det att den kvalitativa forskningen verifieras. Detta för att forskningen skall anses vara 
sann och riktig och inte tas för given av läsaren. De resultat som framkommer måste 
kunna härledas till metoder och tillvägagångssätt som anses erkända i 
forskningssammanhang. Validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet är 
alla kriterier att utgå ifrån för att kunna bedöma en studies forskningskvalitet. 
Validiteten handlar om huruvida data har framkommit på ett riktigt sätt och om datan är 
passande för studiens syfte (Denscombe, 2009).

Tillförlitligheten handlar om huruvida forskningsinstrumentet som används skulle ge 
samma data om det användes vid ett annat tillfälle. Tillförlitligheten är svår att mäta och 
kan påverkas av en rad olika omständigheter (Denscombe, 2009). Då intervjuerna i 
huvudsak byggde på människors upplevelser av en uppsägningsprocess skulle dessa 
kunna komma att förändras om samma fråga ställdes vid en annan tidpunkt. 
Informanternas upplevelser skulle kunna förändras på grund av bland annat nya 
erfarenheter. Att generalisera handlar om möjligheten att använda den uppkomna datan 
för att förklara liknande företeelser i andra sammanhang (Denscombe, 2009). Denna 
studie har haft till syfte att bidra till en djupare förståelse av intervjupersonernas 
upplevelser i samband med uppsägningsprocesser. Att göra resultatet generaliserbart har 
inte eftersträvats och den insamlade empiriska datan kan inte ligga till grund för 
generella företeelser. Att vi saknar egna erfarenheter av uppsägningsprocesser tros ha 
stärkt objektiviteten som syftar till att forskaren skall vara opartisk och inte tillföra egna 
värderingar eller ha möjlighet till att kunna påverka resultatet (Denscombe, 2009). 
 
Insamling
Den första kontakten togs med personalchefen i organisationen och denne fick 
information om studiens syfte och omfattning. Fyra stycken chefer kontaktades av 
personalchefen och de blev sedan kontaktade av oss via e-post. I mailet fanns 
information om undersökningen i en bifogad fil, se bilaga 1. Informationen innefattade 
även vårt förhållningssätt till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informanterna blev informerade om att medverkan var frivillig och att de kunde avbryta 
när helst de önskade. De blev informerade om att deras svar skulle behandlas 
konfidentiellt men att full anonymitet inte kunde utlovas (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
eftersom vi och vår kontaktperson var medvetna om vilka personer som deltagit i 
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undersökningen. I mailet tillfrågades även informanterna om de gav samtycke till att 
intervjun spelades in, vilket godkändes av samtliga.  

När det avtalats tid med alla informanter bestämdes det att det under den första 
intervjudagen skulle genomföras två intervjuer och veckan därefter skulle de andra två 
intervjuerna genomföras. Detta för att få tid till reflektion om vad som gick bra eller 
mindre bra i intervjuerna och om någonting behövde justeras i intervjutekniken. 
Informanterna hade fått information om att intervjuerna beräknades ta cirka en timme. 
Dock fanns det möjlighet att fortsätta längre i fall det behovet skulle finnas. Innan 
intervjun startade informerades informanterna återigen om informations-, samtyckes- 
och konfidentialitetskravet. Här informerades det även om nyttjandekravet, att 
intervjuerna endast kommer att användas som empirisk data i denna studie 
(Vetenskapsrådet, 2002). De första två intervjuerna varade i ungefär en timma och 
femton minuter vardera, medan de andra två intervjuerna varade i cirka 45 minuter 
vardera.

Analys 
När alla intervjuer var genomförda påbörjades transkriberingen av datan för att 
underlätta analysarbetet. Data som är nedskrivet är enklare att analysera än data som 
finns i form av en ljudupptagning (Denscombe, 2009). Innan arbetet med utskrifterna 
påbörjades togs säkerhetskopior på ljudfilerna eftersom de utgjorde ett ovärderligt 
material för studien. De fyra intervjuerna delades sedan upp emellan oss och vi skrev ut 
två intervjuer vardera. Detta arbete gjordes i nära anslutning till intervjuernas 
genomförande då de fortfarande fanns färskt i minnet och det var lättare att komma ihåg 
eventuella avvikelser som kunde vara värda att göra en kommentar om. Intervjuerna 
skrevs ut ordagrant för att inte missa värdefull information som informanterna delgivit. 
Utskriftsarbetet var tidskrävande men nödvändigt för att underlätta sammanställningen i 
resultatavsnittet. 

Reliabilitet, validitet och etik uppmärksammas i samband med att skriva ut intervjuer 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabiliteten togs hänsyn till genom att vi kontrollerade 
varandras utskrifter. Det sågs som en fördel att vi båda var närvarande under samtliga 
intervjuer då det bidrog till att lättare kunna förstå utskrifterna. Utskrifternas validitet 
har i denna studie tagits hänsyn till genom att det på förhand bestämdes hur formatet för 
utskrifterna skulle se ut. Detta gjorde att utskrifterna inte skiljdes märkvärt åt oss 
emellan. De etiska förhållningssättet har tagits hänsyn till då det i utskrifterna inte 
framgick några namn. Ljudupptagningar samt utskrifter har också förvarats otillgängliga 
för utomstående. Reliabilitet handlar i detta sammanhang om ifall olika personer skulle 
tolka ljudupptagningarna på samma sätt vid översättningen från ljud till skrift. 
Utskrifternas validitet är svårt att försäkra sig om, då utskrifter kan se olika ut beroende 
på hur personen som skriver ut dem formulerar och presenterar skriften. Etik i samband 
med intervjuutskrifter handlar om att värna om konfidentialiteten som utlovats till 
intervjupersonerna. Det kan göras genom att bland annat säkert förvara 
ljudupptagningarna och utskrifterna för att sedan radera dem efter studiens slutförande. 
Redan i utskrifterna kan också en avidentifiering göras (Kvale & Brinkmann, 2009).   
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För att analysera den insamlade datan har de fem stegen: förberedelse av data, 
förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data och presentation av data 
följts. Dessa steg presenteras som ett sätt att analysera kvalitativ data. Förberedelse av 
data handlar om att organisera datan för att lättare kunna förstå den (Denscombe, 2009). 
Vilket gjordes genom att omvandla ljudinspelningarna till skrift. När all ljudinspelning 
blivit överförd till textformat påbörjades steg två, bli förtrogen med data. Arbetet 
startade med att alla intervjuer lästes igenom för att få en djupare förståelse och delar 
plockades ut som var av betydelse för studiens syfte. Efter att ha läst intervjumaterialet 
ett flertal gånger samtidigt som vi läste in oss på den teoretiska bakgrunden 
identifierades tydliga teman ur datan. Att finna teman och mönster handlar steg tre 
tolkning av data om (Denscombe, 2009). När olika teman var identifierade gjordes en 
sammanfattning av de fyra intervjuerna under respektive teman. Detta medförde att vi 
på ett enkelt och strukturerat sätt slutligen kunde presentera det mest väsentliga 
materialet för vår studie i resultatavsnittet. I resultatet har endast de delar av den 
insamlade datan som hade betydelse för studiens frågeställning presenterats. 
Intervjucitat har till viss del använts för att ge läsaren en verklig inblick i intervjuernas 
innehåll (Kvale & Brinkmann, 2009).

RESULTAT

Nedan presenteras studiens resultat som samlats in genom ostrukturerade intervjuer. 
Inledningsvis ges en bakgrund till varför uppsägningarna ägde rum och därefter följer 
chefernas upplevelser av uppsägningsprocessen. Resultatet är uppdelat i två 
övergripande teman, förberedelser inför uppsägningssamtalet och uppsägningssamtalet. 
Resultatet avslutas med en teoretisk problematisering, där det insamlade materialet 
analyseras utifrån Mintzbergs (1973) teori om en chefs yrkesroller samt Molinsky och 
Margolis (2006) teori om copingtekniker.  

Bakgrundsinformation

Informanterna som har bidragit med sina upplevelser till det empiriska materialet 
arbetar som nämnts idag i samma organisation. Däremot baseras deras upplevelser av 
uppsägningar från två olika organisationer. Uppsägningsprocesserna grundar sig i 
effekter av den rådande lågkonjunkturen år 2008 då Sverige befann sig i en finanskris 
och efterfrågan på marknaden minskade. Under denna tid tvingades organisationerna till 
att säga upp personal på grund av arbetsbrist. Gemensamt för samtliga informanter är att 
de inte hade några tidigare erfarenheter av uppsägningar som beror på arbetsbrist. Ingen 
av dem har heller genomfört några uppsägningar av samma karaktär efter att 
uppsägningsprocesserna år 2008 ägde rum.   
   
För att på bästa sätt presentera informanternas upplevelser utgår beskrivningarna från 
uppsägningsprocessernas utseende. Detta då det borde vara lättare att som läsare förstå 
hur någon upplever någonting om viss del av information ges kring situationen. 
Informanterna kommer inte att skiljas åt i resultatet vilket gör att samtliga informanter 
behandlas konfidentiellt och fortsättningsvis kommer att benämnas som chefen eller 
cheferna.
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Förberedelser inför uppsägningssamtalet

Information i samband med uppsägningsprocessen
Organisationerna som de intervjuade cheferna arbetade i under uppsägningsprocessen 
var ett produktionsföretag och ett tjänstemannaföretag. Hos de båda företagen minskade 
efterfrågan kraftigt på produkter och tjänster under 2008 och det blev en nödvändighet 
att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist. I båda organisationerna sades det upp 
ett stort antal medarbetare i förhållande till organisationernas storlek. En av cheferna 
berättar att det blev helt knäpptyst i rummet när dennes organisation berättade för 
medarbetarna att organisationen skulle varsla över 300 medarbetare. Anledningen till att 
varslet blev ett faktum var ett resultat av att volymerna var låga och att det rådde 
arbetsbrist. Eftersom det sades upp ett stort antal medarbetare i de båda organisationerna 
blev resultatet att ett gediget förberedelsearbete var en nödvändighet. 
Förberedelsearbetet skiljde sig dock åt i de båda organisationerna. Det framkommer från 
flera chefer att fokus låg på att gå ut med mycket information till medarbetarna under 
uppsägningsprocessens gång. Cheferna påpekar att även då det inte fanns någon ny 
information att gå ut med, meddelade de ändå medarbetarna om detta. Det var enligt 
cheferna viktigt med mycket klar och tydlig information om att det inte fanns någonting 
att göra på arbetsplatsen. En av cheferna berättar att det var viktigt för dem att inte ge 
medarbetarna några falska förhoppningar om att arbetssituationen snart skulle bli bättre.

Utbildning inför uppsägningssamtalen
I ett tidigt skede av uppsägningsprocessen fick flera av cheferna delta i en utbildning i 
svåra samtal. Organisationen som använde sig av utbildningen hade köpt in tjänsten 
externt och utbildningen byggde på att cheferna tillsammans gick igenom steg för steg 
hur uppsägningssamtalet kunde gå till. Cheferna lärde sig vilka reaktioner och känslor 
som skulle kunna uppstå hos medarbetarna under uppsägningssamtalet samt hur de 
skulle tolka och tackla dessa känslor och reaktioner på bästa sätt. Utbildningen handlade 
också om hur cheferna skulle meddela själva uppsägningsbeskedet. En av cheferna 
berättar att de tydligt fick lära sig hur de skulle hantera de situationer då budskapet inte 
gick fram. I de lägena var det viktigt att hela tiden repetera budskapet. En annan chef 
berättar om att de fick lära sig om hur de skulle få medarbetarna att försöka se framåt, 
hur de skulle hjälpa dem att hitta andra lösningar och hur de kunde bygga upp 
medarbetarnas självförtroende. Chefen nämner att de blev instruerade att uppmuntra 
medarbetarna till att de har förutsättningar att klara sig lika bra på någon annan 
arbetsplats.

Överlag låg väldigt lite fokus på den person som tvingas ge beskedet om uppsägningen. 
En av cheferna upplevde att det inte talades någonting om hur de själva skulle kunna 
tänkas må under dagen för uppsägningssamtalen. Han kommenterar själv detta med att 
det kan tänkas ha varit en taktik för att inte väcka för mycket känslor eller oro hos 
cheferna innan uppsägningssamtalet ägt rum. Upplevelserna skiljer sig något åt då en 
annan chef upplevde att det fanns ett avsnitt i utbildningen där frågor om hur chefens 
reaktioner kunde se ut fanns med och om hur de skulle möta de medarbetarna som 
skulle bli uppsagda på ett värdigt och professionellt sätt. En av cheferna berättar att han 
tog till sig väldigt mycket av utbildningen och att han såg den som ett bra sätt att 
förbereda sig på. Han upplevde att cheferna tillsammans kunde ladda inför det 
kommande uppsägningssamtalet och att de överlag var mycket förberedda på att hantera 
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det svåra samtalet. Dock kommenterar flera chefer att det var synd att de aldrig fick 
användning av kunskapen då cheferna upplevde att de överlag kunde hantera  
uppsägningssamtalen på ett bra sätt. En av de intervjuade cheferna hade inte gått någon 
utbildning i svåra samtal men hade fått gå en annan utbildning tidigare under sin karriär, 
på en annan arbetsplats, som denne upplevde bidrog till en trygghet och var ett stöd i 
hanteringen av uppsägningsprocessen. I utbildningen fick chefen lära sig om vilka lagar, 
regler och vilket samråd med facket en organisation var tvungen att ha i samband med 
uppsägningar. 

Rollspel inför uppsägningssamtalen
De flesta av cheferna berättar om att de fått möjligheten att delta i simulerade 
uppsägningssamtal genom rollspel. De blev ihop parade två och två och fick testa på att 
både vara den person som gav beskedet om uppsägningen, men även träda in i rollen 
som den uppsagde medarbetaren. Flera av cheferna upplevde rollspelen som ett bra och 
lärorikt sätt att träna inför de kommande uppsägningssamtalen. En av cheferna nämner 
att han hanterade samtalen väldigt bra och att han nu i efterhand är stolt över det, han 
tror att detta delvis berodde på rollspelen de hade tillsammans. Chefen berättar vidare 
att han upplevde dem som oerhört lärorika och att de bidrog till att cheferna hade 
möjlighet att berätta om deras osäkerhet inför uppsägningssamtalen. I rollspelen fick 
cheferna öva på att budskapet skulle framkomma tidigt i samtalet. De fick även här 
möjligheten att praktisera hur de skulle göra vid de tillfällen då den uppsagde 
medarbetaren inte var mottaglig för budskapet, där gällde det att repetera och återigen 
repetera. En annan chef poängterar att rollspel inte riktigt var hans grej och att det var 
omöjligt att föreställa sig hur det skulle bli att säga upp någon. Han upplevde inte att 
han hade någon nytta av rollspelen.  

Förberedelser och planering inför uppsägningssamtalen
Alla chefer var överens om att det låg mycket förberedelser bakom 
uppsägningssamtalen innan de ägde rum. Flera av cheferna nämner förberedelsearbetet 
som en avgörande del till varför många av uppsägningssamtalen gick så bra. De berättar 
att allting som skulle ske under dagen för uppsägningssamtalen var planerat in i minsta 
detalj och upplevde att dessa förberedelser var mycket bra. En chef säger att de var så 
förberedda de någonsin kunnat bli medan en annan poängterar att han dock inte har 
någon annan uppsägningsprocess att jämföra med. En organisation hade bestämt under 
förberedelserna att alla medarbetare skulle in på samtal, vare sig de skulle bli uppsagda 
eller ej. Det var därför många samtal som skulle avverkas den dagen och det skulle gå 
kvickt. Cheferna hade haft många långa möten där de gått igenom tidsplaner för hela 
dygnet. Det fanns exakta tider när varje person skulle in på samtal och när de skulle ut 
igen. De rörde sig om cirka tio minuter per person. En av cheferna påtalar under 
upprepade tillfällen att då de haft sådana bra förberedelser var samtalen inte så jobbiga. 
Chefen berättar om att de hade bestämt hur de skulle gå tillväga om det var någonting 
oväntat som kom upp under dagen. Han berättar att de hade förberett klara och tydliga 
tillvägagångssätt om det skulle uppstå något problem. De skulle exempelvis ta 
anteckningar vid samtalet, undersöka saken och sedan återkomma till medarbetaren.   

En av cheferna berättar att det skedde en ganska lång intern process innan själva 
beslutet om att uppsägningar skulle ske blev officiellt. Det var siffror som skulle gås 
igenom och organisationen försökte kartlägga hur många medarbetare som de behövde 
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ha kvar för att klara kärnverksamheten. Chefen påpekar att det var mycket förberedelser 
bakom och även en hel del information som skulle nå facket. När organisationen skulle 
meddela facket om att uppsägningar skulle ske upplevde chefen inga svårigheter med att 
motivera beslutet om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Skälet var så tydligt, det 
rådde en klar intäktsbrist i organisationen och konjunkturen var dålig. 

Flera av cheferna upplevde arbetet med turordningslistorna tillsammans med tydlig 
information som det avgörande för att få medarbetarnas förståelse. Bland de intervjuade 
cheferna nämner många att det var när organisationen bortsåg från turordningslistan 
som de kunde uppleva upprörda känslor från medarbetarna och att det då kunde bli svårt 
att hantera deras reaktioner. En av cheferna berättar om ett tillfälle då de var tvungna att 
bortse från turordningslistan för att organisationen valde att behålla en medarbetare på 
grund av personens specifika kompetens. Chefen beskriver upplevelsen av händelsen 
enligt följande

...där kände jag att medarbetaren hade ett personligt agg mot mig, 
alltså allting var mitt fel och det var jag som hade bestämt det och hej 
och hå! Då vet jag att jag for rätt illa i de diskussionerna...det var 
ingen höjdare.

Samma chef poängterar att skälet till varför det är svårare att hantera fall där 
organisationen bortser från turordningslistan kan ha att göra med att det i de 
situationerna handlar om att en persons kompetens ifrågasätts. En annan chef berättar 
om att de på hans avdelning var tvungna att bortse från turordningslistan till viss del då 
de valde att dela upp produktionen efter områden. De ville få ett jämt antal medarbetare 
inom varje område och detta var något som chefen upplevde att medarbetarna inte hade 
förväntat sig. Omstruktureringar av turordningslistan medförde att vissa medarbetare 
blev omplacerade. 

En chef upplevde att de överlag tillsammans i organisationen utgjorde ett gediget arbete 
med turordningslistorna. Han berättar med stolthet hur de arbetade tillsammans för att få 
ihop turordningslistorna och kände en trygghet i att organisationen inte kunde gjort det 
på ett bättre sätt. Chefen upplevde att det tog mycket tid men att det var värt det i 
slutänden. Det var bättre att det gick rättvist till. Chefen upplevde att det var en enorm 
uppslutning, stöttning och ett enormt samarbete i arbetet med turordningslistan. Dock 
berättar chefen om då han slutligen fick se den färdiga turordningslistan och att han då 
tänkte. ”Hur i helvete ska det här gå?” Han förklarar att han visste att det var en av 
medarbetarna som hade svåra förhållanden hemma, frun var arbetslös. Chefen berättar 
att han upplevde att det ”brände till lite”. En annan chef berättar på liknande sätt 
upplevelsen

...LAS-listorna är tungt att meddela då det kan gälla många unga 
personer med nybyggda hus och småbarn, de känns ju förjäkla trist.

Angående personalavdelningens roll i arbetet med uppsägningsprocessen och 
turordningslistorna så upplevde en av cheferna att personalavdelningen hjälpte till med 
att ta fram turordningslistor och att det fanns möjlighet att kontakta dem om det var 
något specifikt fall där chefen behövde stöd och hjälp. Chefen upplevde inte att 
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personalavdelningen hade en löpande stödjande roll genom hela uppsägningsprocessen. 
En annan chef upplevde att de fick ett bra stöd från personalavdelningen och var nöjd 
med det. Han beskriver det som att personalavdelningen ”höll ihop hela paketet”. 
Personalavdelningen bistod med allt i från utbildning i det svåra samtalet till 
avstämningstillfällen som skedde under dagen för uppsägningssamtalen. Chefen 
upplevde att personalavdelningen hjälpte till med alla listor och tog fram den fakta som 
behövdes.

Chefernas känslor inför uppsägningssamtalen
För alla de intervjuade cheferna var detta första gången de var tvungna att säga upp 
någon medarbetare. Det var många av dem som innan själva uppsägningssamtalet ägde 
rum hade spekulerat i vilka reaktioner som medarbetarna kunde tänkas få. En av 
cheferna berättar att han hade förväntat sig att medarbetarna skulle bryta ihop men att de 
reaktionerna aldrig kom. Han berättar också att han upplevde att han försökt förutse hur 
varje medarbetare skulle kunna tänkas reagera, utifrån deras personlighet. Men att de 
sedan inte alls reagerat så som förväntat. Chefen berättar vidare att man på något sätt 
placerade in medarbetarna i olika fack. En annan chef upplevde att han hade ungefär 
samma känsla inför att samtala med en kille som med en tjej. Ur den aspekten skiljdes 
inte känslorna inför uppsägningssamtalet något åt. 

Flera av cheferna tar upp att de hade svårt att sova natten före uppsägningssamtalen. En 
av cheferna upplevde att hon inte hade en bra känsla och hade samtidigt en stor klump i 
magen. Hon kommer ihåg att hon tänkte mycket på hur hon skulle formulera sig och var 
orolig över hur medarbetarna skulle ta emot beskedet, vilka reaktioner som skulle 
uppstå och hur de skulle hanteras. Denna chefens medarbetare visste inte i förväg om 
när uppsägningssamtalen skulle äga rum utan chefen kom för att lämna beskedet om 
uppsägningarna helt utan förvarning. Hon kommer ihåg att hon tänkte mycket på hur 
många hon skulle tvingas säga upp. En generell oro under uppsägningsprocessen 
upplevdes av henne, bland annat fanns tankar på hur företaget skulle klara sina 
leveranser men också en oro för medarbetarna. Liknande beskriver en annan chef att 
han faktiskt blev rädd när det blev klart att det var ett så pass stort varsel i hans 
organisation. Han upplevde då en generell oro inför företagets framtid.  

En av cheferna upplever att cheferna i hans organisation tillsammans stålsatte sig innan 
uppsägningssamtalet, hur de skulle stötta varandra och att det var taktik in i det minsta. 
Chefen berättar att en av hans kollegor hade varit med om massuppsägningar tidigare 
och hade med sig väldigt många bra synpunkter och goda råd. Den intervjuade chefen 
berättar om situationer där han kunde bli pressad på information från medarbetarna men 
att det då var väldigt viktigt att hålla på tystnadsplikten. Han kände en trygghet i den 
professionella rollen som chef och att tystnadsplikten var en del av den yrkesrollen. 
Chefen påpekar att det var svårare att hantera de situationer där medarbetarna började 
spekulera i saker som de hade fått helt om bakfoten. Att som chef inte kunna gå in och 
avstyra sådana spekulationer, upplevde chefen som jobbigt. En annan chef påpekar att 
han tycker att det hör till att du som chef skall vara lite nervös inför ett svårt samtal. 
Han säger att det annars kan tyda på att du blivit för känslokall. Chefen menar på att 
desto mer erfarenhet och vana du som chef skaffar dig, till exempel ifrån att utföra svåra 
samtal, desto större är risken att du framför samtalen alltför känslokallt.  
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Majoriteten av cheferna upplevde även en oro över att de själva skulle tvingas bli 
uppsagda. En av cheferna säger att det inte var helt självklart att de själva skulle sitta 
säkert vid en sådan stor personalminskning. Den oron kunde vara minst lika jobbig 
berättar chefen. En annan påtalar att hon förmodligen inte kunnat genomföra 
uppsägningssamtalen om hon vetat att hon efter det skulle få gå. Det hade blivit för 
mycket negativt berättar hon. En annan chef berättar att tankarna om att själv bli 
uppsagd kom direkt när varslet blev ett faktum och att det var egna känslor som skulle 
hanteras samtidigt som han var tvungen att vara ”svinfokuserad och professionell”. 
Chefen påpekar att situationen säkert upplevts annorlunda om det var så att han skulle få 
lämna, då kanske den professionella biten hade sett annorlunda ut. Chefen kände även 
en oro när han tänkte på hur han själv skulle klara sig om han skulle få lämna. Vad hade 
han i bagaget och vad skulle han luta sig tillbaka mot?

Uppsägningssamtalet

Dagen för uppsägningssamtalen
Dagen då besked om uppsägning skulle lämnas till de berörda medarbetarna skiljde sig 
åt mellan de intervjuade cheferna. Samtliga hade som nämnts lagt ner tid på att 
förbereda sig väl innan uppsägningssamtalen ägde rum. I en av organisationerna 
kallades denna dag för dagen D. Det var en stor dag då många anställda fick ett negativt 
besked av sina chefer. En av cheferna beskriver att stämningen upplevdes som 
ansträngd och att organisationen befann sig i en sorts dvala. Det fanns enligt chefen en 
medvetenhet hos samtliga på företaget att dagen skulle bli jobbig. 

Så den dagen när vi kom, det märktes, det kändes i luften. En 
spänning och medvetenhet om att det här faktiskt är dagen D.

En annan av cheferna på samma företag liknade upplevelsen av att gå till arbetet den 
dagen med känslan av att gå på en begravning. I den andra organisationen var det inte 
samma medvetenhet hos de anställda när dagen för uppsägningssamtalen skulle infinna 
sig. De som skulle bli uppsagda var utspridda på olika orter i Sverige och dagen kom 
istället mer som en överraskning för de anställda. En chef beskriver att hon hade 
meddelat personalen om sitt på besök men inte om ärendet.

...jag som chef fick åka ensam till de här orterna och säga upp 
personer. Egentligen utan förvarning från deras sida, utan rätt som 
det var så kom jag. De trodde väl att jag skulle säga något trevligt 
kanske.

Vikten av att inte sprida någon munter stämning på företaget under dagen för 
uppsägningssamtalen framkommer ur två intervjuer. Dessa chefer beskriver att alla i 
organisationen skulle ta hänsyn till varandra under dagen eftersom många jobbiga 
samtal genomfördes med flera medarbetare. En chef nämner ett exempel om att en så 
pass enkel sak som att ett gäng skulle sitta och berätta roliga historier för varandra och 
sedan gapskratta bör undvikas en sådan dag. Samma chef beskriver det som självklart 
att de som blir uppsagda inte skall behöva höra skratt i bakgrunden samtidigt som 
uppsägningsbeskedet tas emot. En annan chef upplever det som viktigt att även chefen 
tänker på sitt förhållningssätt under en sådan här dag och berättar enligt följande 
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Viktigt självklart att man inte går och skrattar och ser glad ut den här 
dagen. Och det var ingen risk. Samtidigt ska du inte gå runt och 
storböla heller. Utan det måste vara professionellt. Ytterst 
professionellt hela vägen. Värdigt säger jag det är ett viktigt ord för 
mig.

Uppsägningssamtalens utseende
Cheferna i en av organisationerna valde att genomföra samtal med samtliga av sina 
medarbetare, eftersom de ansåg att upplevelsen även kunde vara jobbig för dem som 
skulle vara kvar. Alla samtalen genomfördes under en och samma dag. Två av cheferna 
berättar att uppsägningssamtalen varvades med de positiva samtalen till de som skulle få 
stanna kvar. Orsaken till att blanda samtalen beskrivs vara för att medarbetaren inte i 
förväg skulle veta vilket besked denne skulle få. Ett system som användes och 
upplevdes fungera bra var att kalla in medarbetarna efter bokstavsordning. I den andra 
organisationen genomfördes däremot endast uppsägningssamtal med berörda 
medarbetare och under flera dagar. Detta då medarbetarna var utspridda på olika orter. 
När samtliga uppsägningssamtal var genomförda meddelade chefen sedan övriga 
medarbetare i grupp om att de skulle få stanna och de kunde andas ut.

...dom som var drabbade pratade man med först. Och när alla dom 
var pratade med säger man att nu har alla dom som ska ha fått 
uppsägningsbesked fått det... Det var bara de som blev drabbade som 
vi kallade in. Eller direkt drabbade för alla blir ju drabbade indirekt 
också.

Chefen som i stort sett kom oanmäld till arbetsplatsen berättar att hon startade dagen 
med att hälsa på medarbetarna och tog en kaffe för att sedan starta samtalen så tidigt 
som möjligt. Upplägget för samtalen var att gå rakt på budskapet. Hon upplevde att det 
inte var någon mening med att först bygga upp en fasad genom att börja med att fråga 
om livet i stort för att sedan fastna i den typen av samtal. Utan hon gick istället rakt på 
sak, förklarade bakgrunden till uppsägningarna och berättade för medarbetaren om vad 
som skulle komma att hända fortsättningsvis. Chefen beskriver att hon var medveten om 
att sättet kunde upplevas som känslokallt och att det egentligen strider mot hennes 
personlighet. Men upplevde trots detta att strategin var en trygghet för henne och var en 
bidragande faktor till att budskapet gick fram. Som ett stöd i samtalen hade hon med sig 
dokumentation från företaget om bakgrunden till uppsägningarna samt 
turordningslistorna för att på bästa sätt kunna ge medarbetaren en eventuell förklaring. 
Samma chef nämner att ytterligare en anledning till att hon gick rakt på budskapet var 
för att slippa låta medarbetaren vänta på sitt besked. Eftersom det är det som 
medarbetaren vill höra och inte något annat positivt snack runt omkring. Hon uttrycker 
sig enligt följande 

Det spelar ingen roll hur mycket trevligt och snällt jag har sagt, för 
när det kommer till kritik är det bara det de minns i alla fall.

I en av organisationerna skiljde sig samtalen något åt mellan cheferna men gemensamt 
för dem var att samtalen var korta. Varje samtal pågick i cirka tio minuter eftersom alla 
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samtal skulle hinnas med under en dag. Som mest genomfördes cirka 90 samtal av en 
chef varav knappt 40 stycken av dem var uppsägningssamtal. Den knappa tiden gjorde 
att chefen upplevde känslan av ”in, ut, in, ut” och liknar det vid ett löpande band. 
Chefen som hade dessa samtal upplevde dock att förberedelsearbetet var av stor 
betydelse för att det inte skulle uppstå några problem. En av cheferna berättar att han 
anpassade sina samtal efter vilken person som skulle få uppsägningsbeskedet. Detta 
upplevdes för honom som självklart eftersom han faktiskt kände personerna.

...en liten form av anpassningar tror jag är bra, så man tar folket på 
rätt sätt när man har med sådana här grejer att göra. Uppsägningar 
och den biten. Sen är folk väldigt olika på hur man reagerar, en del 
tänder på alla cylindrarna samtidigt så det blir en megaexplosion. 
För andra kommer det inte förrän efter två veckor.  

Med anledning av att chefen till viss del kände personerna visste han i förväg vilka 
samtal som behövde mer skärpa och koncentration än andra. Kännedomen bidrog enligt 
chefen också till en viss vetskap om vilka reaktioner som kunde komma att uttryckas 
och hur pass mottagliga personerna var för ett uppsägningsbesked. Denna chefen 
reflekterar över att uppsägningssamtalen förmodligen skulle upplevas på ett annat sätt 
om han inte hade känt personerna som skulle bli uppsagda. Även medvetenheten om att 
han skulle kunna komma att träffa de uppsagda medarbetarna utanför arbetet bidrog till 
att chefen anpassade sina samtal. Han berättar vidare att han förmodligen inte behövt 
anpassa samtalen på samma sätt om han inte hade känt personerna. 

Två av cheferna anpassade inte alls sina uppsägningssamtal utan följde ett detaljerat 
schema liknande en manual till punkt och pricka. Alla samtalen hade liknande karaktär 
och det gavs inget utrymme i manualen för att låta samtalet sväva iväg. Dessa chefer 
upplevde manualen som en trygghet och reflekterar över att det hade kunnat vara svårt 
att hantera samtalen om de blev för personliga. En av dem berättar att ett visst flöde på 
samtalen hade tränats in vilket gjorde att samtalen varken hamnade utanför manualens 
områden eller drog ut på tiden. En annan orsak var för de båda cheferna att alla skulle få 
samma bemötande, det första samtalet skulle inte skiljas från det sista. Förutom att 
framföra budskapet om uppsägningen berättar en av cheferna om hur han under 
samtalen frågade medarbetarna om deras upplevelser av processen. Han frågade dem 
hur de upplevde att uppsägningsprocessen hade skötts och om de var intresserade av att 
komma tillbaka till företaget om det skulle bli aktuellt med återanställningar. Denna 
chefen berättar även att han genomförde ett något längre uppföljningssamtal med de 
uppsagda medarbetarna. Chefen beskriver att uppföljningssamtalen upplevdes som mer 
behagliga och avspända till skillnad från uppsägningssamtalen.

Flera av cheferna berättar att de under vissa samtal upplevde en osäkerhet i om 
budskapet om uppsägning verkligen gått fram till medarbetaren. För att kontrollera detta 
användes olika tekniker av cheferna. Bland annat att läsa av personen under samtalet 
och repetera budskapet på nytt för att vara säker på att ingen lämnade rummet osäker. 
En annan chef berättar att han upplevde det som fördelaktigt att personerna fick lämna 
rummet efter samtalet. Detta för att sedan kunna gå runt och prata med de uppsagda i 
efterhand och kontrollera så att de verkligen förstått att de blivit uppsagda. 
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Stöd i samband med uppsägningssamtalen 
Samtliga chefer beskriver på liknande sätt sin roll som chef som relativt ensam. En av 
cheferna upplever att det generellt inte ges så mycket stöd från något håll utan berättar 
att det ligger på chefens ansvar att utföra de uppgifter som kommer uppifrån ledningen 
och hantera det som kommer nerifrån från medarbetarna. Alla de intervjuade cheferna 
genomförde själva uppsägningssamtalen på egen hand och ingen tog hjälp av ytterligare 
personer under samtalen. Två av cheferna reflekterar över detta med olika utgång i 
reflektionen. En av dem beskriver att det är chefens uppgift att ta samtalen även om 
arbetet med att genomföra dem upplevdes som ensamt. Denna chefen sätter personen 
som skulle bli uppsagd i fokus och tror att ytterligare en person i rummet vid 
uppsägningssamtalet endast skulle haft en negativ inverkan på medarbetaren. Den andre 
chefen har i efterhand reflekterat över att det vore bra att vara flera personer. Chefen 
berättar vidare att det borde funnits möjlighet för den uppsagda att ha en facklig 
representant närvarande samt en medarbetare från personalavdelningen vid sin egen 
sida. Detta med anledning av att det för chefen hade varit skönt att kunna diskutera 
samtalen med någon, skapa en trygghet för sig själv samt för att undvika missförstånd 
vid uppsägningssamtalet. Samtidigt berättar även denna chefen att uppgiften att säga 
upp någon hör till yrkesrollen som chef och uttrycker sig enligt följande  

...nu var jag tvungen att bli överens med mig själv om vilken som var 
bästa metoden och sedan hålla mig till den i de här samtalen. Och det 
klart när man ställs inför det faktum att det här är mitt jobb så löser 
jag ju det, men det är väldigt skönt att ha en person till där. Att det är 
jag som chef som är ansvarig för detta och det är jag som kommer att 
leverera budskapet, men att kunna bolla upplägget med någon och få 
tips och idéer. Det betyder rätt mycket.

Då uppsägningar är förknippade med mycket känslor hade en av organisationerna 
förberett sig med att ha personer som regelbundet passerade utanför rummen där 
uppsägningssamtalen ägde rum. Organisationen var förberedd på allt från gråtande 
medarbetare till medarbetare som kunde reagera hotfullt mot chefen. Det framkommer 
ur intervjuerna att personerna utanför rummen upplevdes som lika mycket stöd till 
medarbetaren som till chefen, men även att det inte var någon som använde sig av deras 
hjälp. En annan chef berättar att han under hela dagen var medveten om att det fanns en 
grupp människor tillgängliga i organisationen som kunde kontaktas om det skulle 
uppstå några problem under samtalen. Denne chefen upplevde att hjälpen mest var till 
för medarbetaren och såg det som viktigt att möjlighet till hjälp skulle finnas tillgänglig. 
Chefen berättar att det aldrig på förhand går att veta vad som kan inträffa. 

I en av organisationerna var det ett flertal chefer på samma nivå som sade upp anställda 
under samma dag. Detta medförde att de kunde ta stöd och hjälp av varandra genom att 
träffas under dagen. Dessa chefer berättar på liknande vis hur de träffades på morgonen, 
mitt på dagen och efter att uppsägningssamtalen var genomförda. Träffarna beskrivs av 
en av cheferna som en samlingsplats för att tillsammans med övriga i ledningsteamet 
och personalavdelningen stämma av läget i stort men också hur cheferna mådde 
personligen. Cheferna i organisationen är rörande överens om att det var högt i tak 
under träffarna och att alla fick utrymme för att berätta om sina upplevelser. En av 
cheferna berättar att han upplevde dessa tillfällen som positiva då det gavs möjlighet till 
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att dela med sig av sina erfarenheter och var en chans att få utlopp för sina känslor. 
Detta upplevdes av samma chef även som ett tillfälle att samla energi mellan samtalen. 
En annan av cheferna upplevde att det infann sig en personlig trygghet genom att lyssna 
till de andra cheferna under träffarna. En chef poängterar vikten av att inte låta 
uppsägningssamtalen bli slentrianmässiga och upplevde att korta pauser under dagen 
var nödvändiga för att upprätthålla fokus under alla samtalen. Gemensamt för de 
cheferna som deltog på träffarna var att de upplevde dem som positiva. Det 
framkommer också från en av dem att det inte är något nytt att cheferna i organisationen 
träffas för att utbyta erfarenheter och upplevelser. Chefen berättar att detta sker 
regelbundet varannan vecka genom att cheferna i samma ledningsteam träffas för att 
delge varandra lärdomar samt diskutera hur saker fungerar och inte fungerar. Chefen 
berättar även att han upplever de regelbundna träffarna som positiva och att de fungerar 
som ett stöd i hans annars relativt ensamma arbetet. En annan chef berättar att 
avstämningsmötena under dagen för uppsägningarna i efterhand bidrog till att 
ledningsteamet blev mer sammansvetsade.

I organisationen där alla chefer inte befann sig på samma ort togs istället stöd via 
telefon i samband med uppsägningarna. Att ha någon att prata med för att diskutera 
olika typer av tillvägagångssätt upplevdes av den intervjuade chefen som en lättnad. 
Förutom telefonkontakt med övriga chefer i organisationen användes handböcker som 
stöd i uppsägningsprocessen.

Att vara professionell som chef vid uppsägningssamtalen
Återkommande i flera intervjuer är att cheferna beskriver uppgiften att behöva säga upp 
någon som en del av arbetet. En av cheferna berättar att han intalade sig att 
uppsägningssamtalen var en del av hans jobb och att han skulle se till att göra så bra 
ifrån sig som han kunde, sedan fick det bära eller brista. Flera chefer upplevde 
uppsägningarna som det värsta de gjort rent professionellt men försökte samtidigt intala 
sig att det var betydligt värre att vara den personen som blev uppsagd, som inte längre 
hade något att försörja sig på. En av cheferna berättar att han kände sig tagen av stunden 
under samtalen men upplevde att han hanterade samtalen professionellt på grund av de 
noga förberedelserna inför dagen. Han berättar enligt följande 

Allting känner jag att vi hade tänkt på. Så här satt jag från kl. 02.00 
till 19.00 på kvällen och körde samtal med avbrott för frukost och 
middag där vi i ledningsteamet träffades och snackade och 
briefade...Det är första samtalet som är värst självklart, men vi hade 
kört torrsim på det här. Vi hade kört mot varandra, tränat på 
samtalen, gjort rollspel och så vidare innan. Så jag kände mig väldigt 
tagen av stunden men jag kände att jag gjorde det ytterst 
professionellt på varje samtal. Jag är fortfarande väldigt stolt över 
det. Det finns inte ett samtal som jag skulle vilja ha gjort annorlunda. 
Jag tacklade det bra för vi hade tränat på det innan.

En av cheferna berättar att uppsägningssamtalen var ett viktigt uppdrag i rollen som 
chef och att detta uppdrag borde skötas med en övertygelse av trygghet. Denna chefen 
upplevde att han var trygg och tydlig i samtalen utan att vara känslokall och menar att 
tryggheten uttrycktes genom rösten och kroppsspråket. Han poängterar att det för 
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honom var viktigt att hålla en balansgång och inte ta uppdraget till det personliga planet. 
Genom att börja prata om hur synd han tyckte det var att medarbetaren skulle behöva 
sluta och att han gärna hade behållit henne/honom. Han undvek det personliga pratet 
och menar att alla medarbetare istället skulle få höra samma professionella sak. Detta 
uppfylldes genom att följa manualen för samtalet. En annan chef reflekterar över 
medvetenheten om att träffa de uppsagda medarbetarna utanför arbetet i andra 
sammanhang. Chefen menar att det är viktigt att samtalen var professionella så att det 
inte blir jobbigt i en sådan situation. 

Förr eller senare träffar du dom där ute. Och då måste du kunna se 
dem i ögonen...Så när du sitter som chef för många människor så 
riskerar du också att stöta på dem där ute, i vilket vimmel som 
helst...Och det sista jag vill ha är ju att jag har varit väldigt orättvis 
eller dum mot en medarbetare och få höra det snacket sen. 

Samtidigt menar en annan chef att det är tufft i rollen som chef att först sitta och 
genomföra svåra samtal på arbetet för att kanske en timma senare möta varandra i 
mataffären. Han menar på att balansgången mellan att vara professionell och personlig 
ständigt ställs på prov. 

Chefernas känslor under och efter uppsägningssamtalen
Flera av cheferna berättar att de var trötta på morgonen när de kom till arbetet dagen då 
uppsägningssamtalen skulle genomföras. Orsaken till tröttheten beskrivs vara som 
tidigare nämnts på grund av dålig sömn natten innan. Men en av cheferna nämner också 
vetskapen om vad dagen skulle innebära som en bidragande orsak till upplevelsen av 
trötthet. Vetskapen om att ha en lång dag framför sig med en arbetsuppgift som är tråkig 
för alla parter skapade en känsla av trötthet den morgonen. En av cheferna beskriver 
även en ansträngd känsla och en viss oro inför dagen.  

Det var ett jobbigt dygn. Det var jobbigt att gå till jobbet den dagen. 
Man hade liksom laddat men var ändå väldigt spänd i kroppen. Hur 
man liksom skulle fixa det själv. För det går ju liksom inte att chefen 
sitter där och bryter ihop.

Cheferna berättar även att de var väldigt trötta och utpumpade mentalt vid dagens slut 
och hade inte velat göra något annat än att sova. De berättar att det var svårt att koppla 
av då upplevelserna från uppsägningssamtalen även följde med dem hem. Två av 
cheferna berättar att de tog arbetet med sig hem och att det var svårt att släppa vissa 
saker. En av dem berättar att arbetsdagarna blev långa och att det inte slutade snurra i 
huvudet när hon kom hem. Chefen fortsatte att sova dåligt i perioder innan 
uppsägningsprocessen var helt färdig. Under perioden kände hon sig även glömsk, 
lättirriterad och inte särskilt alärt på grund av den dåliga sömnen. En annan chef berättar 
att hans fru under uppsägningsprocessen fick vara mottagare för känslostormen som 
befann sig i hans huvud. Han säger att tiden på jobbet inte räckte till för att skaka av sig 
känslorna utan jobbsnacket följde med hem för att han på något sätt skulle få möjlighet 
till att befria sina känslor.   
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Känslorna som cheferna upplevde under dagen för uppsägningssamtalen var varierande. 
Flera av cheferna upplevde att olika typer av glädjekänslor varvades med de negativa 
beskeden. En chef beskriver att han under uppsägningssamtalen upplevde glädje och 
lycka för att han själv fortfarande hade sitt arbete kvar. Flera av cheferna berättar också 
att känslan av glädje infann sig under samtal där medarbetaren på förhand varit säker på 
att bli uppsagd men istället möttes av ett positivt besked. Medarbetare började då gråta 
av glädje vilket överfördes på cheferna. En chef berättar att en behaglig känsla även 
inföll sig då han i efterhand fick veta att medarbetare som han sagt upp hade fått arbete i 
andra organisationer.

En annan känsla som infann sig hos flera chefer under uppsägningssamtalen var oro 
inför hur medarbetarna skulle kunna tänkas reagera. En chef beskriver att oron 
uttrycktes genom att han kände en klump i magen. En annan chef upplevde samtalen 
som tråkiga och jobbiga men kände ändå att flera av medarbetarna var införstådda med 
den dåliga konjunkturen och tog uppsägningsbeskeden bra. Vissa chefer upplevde en 
förvåning under samtalen när förväntade reaktioner aldrig kom eller när personer 
reagerande på ett helt annat sätt än de förväntat sig. En av cheferna berättar att ett flertal 
av hans medarbetare fick behålla arbetet men var tvungna till att bli omplacerade. Detta 
var inget som medarbetarna hade föreställt sig i förväg och det blev starka reaktioner 
från dem som förvånade chefen. Ingen i organisationen hade förberett sig på att denna 
grupp av människor skulle reagera så kraftigt som de gjorde och chefen berättar att de 
samtalen upplevdes som en typ av uppsägningssamtal. Att behöva omplacera 
medarbetare upplevde chefen som tufft och jobbigt då han kände att han slet undan 
fötterna på medarbetare som under en längre tid kämpat för att arbeta sig uppåt i 
organisationen. Samtidigt kände han förståelse för reaktionerna som utspelade sig men 
upplevde ändå att det inte var många medarbetare som hade förståelse för honom när 
han satt där och genomförde samtalen.

Däremot dom som blev förflyttade det var där de stora problemen var. 
De trodde ju eller visste att vi är ju säkra...vi är på rätt sida linjen. 
Men de hade inte funderat på att man kan bli förflyttad, till någonting 
där man absolut inte ville vara. Så där var det mycket aggression, 
väldigt mycket aggression. Inte speciellt mycket folk blev ledsna utan 
de blev förbannade helt enkelt. Så det var mycket gap och skrik. Slå i 
dörrarna och man blev kallad ett och annat. Det var egentligen den 
tuffa biten...Vi hade liksom inte förberett oss på dom här 
förflyttningarna då. Det kom som en liten överraskning faktiskt. Och 
det var första gången jag var med om en sådan här grej då och det 
var liksom ingen annan som hade pratat om det heller. 

...det fanns vissa människor som reste sig från stolen, drog igen 
dörren så jag trodde rutorna gick sönder och sen på med jackan och 
försvann hem. Så kom de inte tillbaka den veckan mer...och det är 
klart, många av de här personerna som blev förflyttade har ju inte 
försökt att komma tillbaka hit igen, av en eller annan anledning...Det 
var precis som om det var något personangrepp. Men det var det ju 
inte frågan om.       
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En av cheferna berättar att han i slutet av dagen för uppsägningssamtalen upplevde att 
dagen i stort hade skötts på ett bra sätt. Detta gjorde att han kände en stolthet i allt 
elände. Han kände att han hade lyckats med att meddela tråkiga besked till många 
medarbetare men ändå upprätthållit en värdighet och lyckats hantera situationen. Detta 
medförde också att han i slutet av dagen kunde andas ut och känna att trycket i kroppen 
lättade något. En annan chef upplevde en bekräftelse på att processen hanterats på ett 
värdigt sätt då samtliga av hans medarbetare önskade arbetet tillbaka om det blev 
aktuellt med återanställningar. Detta trots att de tyckte att uppsägningssituationen var 
jobbig.

Det framkommer från en intervju att chefen efter att uppsägningssamtalen ägt rum 
upplevde att hon spred en oro bland medarbetarna. Hon kände att flera medarbetare inte 
ville möta henne i korridoren och nästan tog omvägar för att de var oroliga för att fler 
uppsägningar skulle genomföras. Denna chef upplevde att arbetet efter 
uppsägningssamtalen kändes tufft då det handlade mycket om att ta hand om gruppen 
som var kvar och fördela om arbetsuppgifterna. Hon poängterar att hon i sista hand 
tänkte på sig själv och sina egna känslor.  

Avslutningsvis nämner flera chefer att de upplever att uppsägningsprocessen i efterhand 
bidragit till många lärdomar och att de blivit flera erfarenheter rikare. Det framkommer 
att en av cheferna känner att erfarenheterna gjort honom mer ödmjuk. Ytterligare en 
chef berättar att uppsägningsprocessen varit intressant och lärorik trots att det hela tiden 
fanns en tråkig underton. Hon upplevde att det var intressant att se hur organisationen 
analyserade situationen och lade upp olika strategier samt hur olika frågor diskuterades. 
En annan chef berättar att upplevelsen har stärkt honom och att han känner sig bättre 
rustad om han skulle behöva gå igenom ytterligare en uppsägningsprocess. Dock 
poängteras det av flera att erfarenheter från en uppsägningsprocess inte är roliga.

Teoretisk problematisering

Chefernas yrkesroller
Enligt Mintzbergs (1973) modell, se sida 5, över en chefs yrkesroller ingår det i varje 
roll olika typer av arbetsuppgifter. Flera av dessa yrkesroller kan urskiljas i de 
intervjuade chefernas arbete i samband med uppsägningsprocessen. En av Mintzbergs 
tre kategorier är interpersonella roller. Inom denna kategori finns bland annat 
yrkesrollen som ledare där arbetsuppgifter såsom att säga upp underordnade 
medarbetare ingår. I resultatet framgår det att samtliga chefer upplevde att 
uppsägningssamtalen var en av arbetsuppgifterna i deras roll som chef. Ytterligare en 
roll som ingår i kategorin interpersonella roller är att som chef vara organisationens 
galjonsfigur. Detta kan urskiljas hos de intervjuade cheferna då de hade till uppgift att 
vara organisationens ansikte utåt genom att exempelvis svara på frågor och funderingar 
som medarbetarna skulle kunna tänkas ha under uppsägningsprocessen. 

Cheferna hade till uppgift att under hela processens gång informera sina medarbetare 
om vad som skedde i organisationen. Detta ansågs av cheferna vara av stor vikt och 
information framfördes även då det inte fanns någon ny information att delge 
medarbetarna. Detta kopplas till Mintzbergs (1973) kategori informationsroller där 
yrkesrollen informationsförmedlare ingår. Att vara informationsförmedlare syftar enligt 
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Mintzberg till att förmedla information om vad som händer inom organisationen till 
berörda parter. Ett annat exempel som framkommit ur resultatet är att en chef i en av 
organisationerna berättar om att alla medarbetarna var väl medvetna om när dagen för 
uppsägningssamtalen skulle äga rum. Att det var cheferna som genomförde 
uppsägningssamtalen och förmedlade det negativa budskapet till berörda medarbetare är 
också en arbetsuppgift som kan kopplas till rollen som informationsförmedlare. En av 
cheferna berättade att han efter uppsägningssamtalen gick runt och pratade med sina 
uppsagda medarbetare för att kontrollera att budskapet i samtalen verkligen gått fram. 
Detta kopplas till en av arbetsuppgifterna inom yrkesrollen som bevakare eftersom han 
genom dessa samtal kontrollerade och bevakade att samtliga berörda medarbetare var 
införstådda med att de blivit uppsagda.   

I resultatet framkommer det att cheferna använde sig av olika typer av stöd i samband 
med uppsägningssamtalen. I en av organisationerna hölls det flera avstämningsmöten 
under dagen för samtalen tillsammans med andra chefer samt personalavdelningen. I 
den andra organisationen använde sig cheferna av telefonkontakt med övriga chefer 
inom organisationen. De intervjuade cheferna uppger också att de tog stöd av sina 
familjer under uppsägningsprocessen. Oavsett vilket sätt som användes kan detta 
kopplas till yrkesrollen som nätverkare inom kategorin interpersonella roller. Att vara 
nätverkare förklaras i modellen att chefen skaffar sig kontakter utanför sin egna grupp 
som kan användas vid behov av hjälp eller stöd.   

Den tredje kategorin i modellen är beslutsfattande roller där bland annat yrkesrollerna 
krislösare, resursfördelare och förhandlare ingår. Rollen som förhandlare kan urskiljas 
hos en av cheferna som berättar om att facket informerades i förberedelsefasen av 
uppsägningsprocessen. Chefen beskriver dock mötet mer som ett informationsmöte och 
att inga förhandlingar uppstod. Som förhandlare enligt Mintzbergs modell är det chefens 
arbetsuppgift att bland annat sköta förhandlingar med andra organisationer så som 
exempelvis fackliga organisationer. I samma kategori ingår yrkesrollen resursfördelare 
som syftar till att det är chefens arbetsuppgift att fördela resurser så som bland annat 
arbetskraft. Denna yrkesroll framträder bland annat från chefen som berättade att han i 
samband med uppsägningsprocessen blev tvungen att omplacera vissa medarbetare på 
arbetsplatsen. Yrkesrollen som resursfördelare kan också urskiljas hos samtliga chefer 
då de tillsammans med personalavdelningen arbetar med att sammanställa 
turordningslistor över sina medarbetare i samband med uppsägningsprocessen. 
Yrkesrollen som krislösare utspelar sig aldrig riktigt praktiskt bland de intervjuade 
cheferna under uppsägningssamtalen. Däremot blev de genom utbildningar och rollspel 
förberedda på att agera som krislösare. Detta genom olika typer av övningar där 
cheferna blev förberedda på vilka reaktioner och känslor som skulle kunna uppstå under 
uppsägningssamtalen samt hur de skulle hantera de svåra samtalen. I en av 
organisationerna berättar cheferna att det fanns personer som regelbundet passerade 
utanför rummen där uppsägningssamtalen ägde rum och fanns nära till hands för chefen 
om det skulle uppstå några problem. Dessa personer kan kopplas till att vara avlastande 
krislösare för cheferna i samband med uppsägningssamtalen. 

Chefernas copingtekniker
Enligt Molinsky och Margolis (2006) modell, se sida 9, finns det fyra stycken 
copingtekniker för att hantera ett uppsägningssamtal. Resultatet visar att de intervjuade 

28



cheferna under uppsägningsprocessen använde sig av tekniker som påminner om dessa 
copingtekniker. Till exempel berättar flera av cheferna att det fick möjlighet till att 
medverka i en utbildning i svåra samtal. En av cheferna berättar att de fick lära sig att 
under samtalen få medarbetarna att försöka se framåt, att de skulle hjälpa dem med att 
hitta andra lösningar och att cheferna skulle fokusera på att bygga upp medarbetarens 
självförtroende. Ur det uppkomna resultatet framkommer även att det var lågkonjunktur 
under tillfället för uppsägningarna vilket bidrog till att det inte var svårt för cheferna att 
inför medarbetarna motivera beslutet om att en uppsägning var en nödvändighet. Dessa 
exempel kan urskiljas i Molinsky och Margolis (2006) första copingteknik som handlar 
om att motivera sina handlingar. Genom att motivera beslutet om uppsägningar 
gentemot den som skall bli uppsagd, kan chefen reducera sina skuldkänslor och 
upplevelser av stress enligt den första copingtekniken. En chef nämner även att hon 
under dagen för uppsägningssamtalen hade med sig dokumentation om bakgrunden till 
uppsägningarna samt turordningslistorna. Detta för att kunna ge medarbetarna en saklig 
grund till uppsägningarna och på så sätt även motivera sina handlingar, i detta fall med 
hjälp av dokument.

En annan chef tar upp aspekten om att de under utbildningen i svåra samtal inte talade 
speciellt mycket om hur cheferna själva skulle kunna tänkas må under 
uppsägningsdagen. Han säger att det kan tänkas ha varit en taktik för att inte väcka för 
mycket känslor eller skapa oro hos cheferna inför uppsägningssamtalen. Som Molinsky 
och Margolis (2006) beskriver sin andra copingteknik, att isolera sina känslor kan det 
urskiljas en koppling till chefens berättelse om hur de genom att inte ta upp ämnet 
alltför mycket blev distanserade och kan då även blivit isolerade från sina egna känslor. 
En annan sak som en av cheferna beskriver, är vikten av att det under uppsägningsdagen 
inte bör vara en lättsam stämning på arbetsplatsen. Någon som är på väg att bli uppsagd 
eller nyss har blivit det skall inte behöva höra massa skratt i bakgrunden utan det skall 
finnas en ömsesidig respekt. Även detta blir en situation där chefer och andra 
medarbetare kanske isolerar sina känslor i respekt för andra människor. Den andra 
copingtekniken kan även urskiljas då en av cheferna berättar att han undvek det 
personliga pratet och höll sig istället till den rent professionella rollen, dock utan att bli 
känslokall. En chef säger att det inte fungerar att chefen sitter och bryter ihop under 
samtalet. Även detta kan vara en koppling till copingtekniken att isolera sina känslor då 
cheferna kanske håller inne sina känslor under hela samtalet för att inte hamna i en 
situation där de kan bryta ihop. 

Den tredje copingtekniken i Molinsky och Margolis modell handlar om att ge utlopp för 
sina känslor. Flera av de intervjuade cheferna berättar om att de under dagen för 
uppsägningssamtalen tog mycket stöd av varandra då de fick möjlighet att ha 
gemensamma avstämningsmöten under dagen. En chef beskriver mötena som en 
samlingsplats där cheferna, övriga i ledningsteamet och personalavdelningen träffades 
och stämde av hur cheferna mådde och hur allting fortlöpte. En annan chef berättar att 
stöd istället utbyttes via telefon under uppsägningsprocessen då organisationens chefer 
var utspridda på olika orter i Sverige. Chefen tar upp att möjligheten att ha någon att 
bland annat diskutera tillvägagångssätt med, upplevdes som en lättnad. Dessa tillfällen 
kan ha varit ett sätt för cheferna att ge utlopp för sina känslor såsom Molinsky och 
Margolis beskriver i den tredje copingtekniken. De beskriver tekniken som ett sätt att ge 
utlopp för negativa känslor inför eller som ett hjälpmedel för återhämtning efter ett svårt 
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samtal. En annan aspekt från det uppkomna resultatet som kan tänkas kopplas till den 
tredje copingtekniken är då en chef berättar att tiden på jobbet inte räckte till för att 
skaka av sig känslorna utan jobbsnacket följde med hem. Han berättar att frun fick vara 
mottagare för den känslostorm som befann sig i hans huvud under 
uppsägningsprocessen, vilket kan kopplas till tekniken om att ge utlopp för sina känslor. 

Enligt Molinsky och Margolis (2006) fjärde copingteknik som handlar om att avleda 
uppmärksamheten kan kopplingar dras till då en av cheferna berättar att denne bland 
annat frågade medarbetarna under uppsägningssamtalen hur de upplevde den pågående 
uppsägningsprocessen. Han frågade också om de var intresserade av att komma tillbaka 
till företaget om det skulle bli aktuellt med återanställningar. Här kan urskiljas att chefen 
medvetet eller ej kanske försöker att avleda uppmärksamheten både från sina egna 
tankar och känslor men även från medarbetarens negativa besked om uppsägning. Detta 
genom att prata om något annat än just uppsägningsbeskedet. Två av cheferna nämner 
också att de följde ett detaljerat schema liknande en manual under uppsägningssamtalen. 
En av dem berättade att på grund av att ett visst flöde tränats in så fanns det heller inte 
möjlighet till att uppsägningssamtalen drog ut på tiden eller hamnade utanför manualens 
områden. Även här kan en koppling ses till den fjärde copingtekniken, då cheferna 
kanske använde det tydliga schemat som ett hjälpmedel för att avleda 
uppmärksamheten.  

Ytterligare en tänkbar copingteknik som kan urskiljas från intervjuerna som inte faller 
inom Molinsky och Margolis (2006) modell är vetskapen om närhet till stöd. Det 
framgår att flera chefer hade extra personal tillgängliga under dagen för 
uppsägningssamtalen ifall det skulle uppstå några problem. Även om inte detta stöd 
kom till användning tror vi att vetskapen om att hjälp fanns i närheten bidrog till att 
cheferna kunde kontrollera sina känslor och känna sig lugna och trygga under samtalen.

DISKUSSION

Inledningsvis redovisas en metoddiskussion och sedan diskuteras det framkomna 
resultatet med hjälp av studiens bakgrundsavsnitt. Diskussionen lyfter upp det i 
resultatet som vi anser är intressant att reflektera över. Särskilt fokus har lagts vid 
chefernas yrkesroller och copingtekniker utifrån Mintzbergs (1973) samt Molinsky och 
Margolis (2006) teorier. Avslutningsvis presenteras en kort slutsats och förslag till 
fortsatt forskning.

Metoddiskussion

Innan vi genomförde våra intervjuer blev cheferna informerade om att deras svar skulle 
komma att behandlas konfidentiellt men att vi inte kunde utlova full anonymitet. Detta 
kan ha bidragit till att vissa upplevelser inte framkommit. De två första intervjuerna 
varade i ungefär en timma och femton minuter vardera medan de andra två intervjuerna 
varande i cirka 45 minuter vardera. Vi hade inga tidigare erfarenheter av ostrukturerade 
intervjuer och en nackdel med att använda metoden var att samtalet stundtals kunde 
avvika från ämnet. Att de två andra intervjuerna var kortare kan bero på att vi efter de 
två första intervjuerna fick bättre koll på hur upplägget av ostrukturerade intervjuer 
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fungerade och kunde använda dem på ett bättre sätt. Vi har reflekterat över att det kan 
ha varit svårt för informanterna att förklara upplevelser och sätta ord på sina känslor 
under ett samtal som endast varade i cirka en timma. Det kanske skulle bidragit till ännu 
mer uttömmande svar om intervjuerna varit något längre. Dock ser vi inte att någon 
annan metod än ostrukturerade personliga intervjuer skulle varit att föredra då vårt syfte 
var att undersöka informanternas upplevelser och den valda metoden borde vara den 
mest fördelaktiga. Vi ser det också som positivt att vi använt oss av personliga 
intervjuer då informanterna har kunnat svara självständigt och inte blivit påverkade av 
varandra under intervjuerna. Däremot har vi funderat på om informaternas svar har 
påverkats något av att de alla idag är medarbetare i samma organisation, och att de då 
mer eller mindre känner varandra. Kanske har vetskapen om att samtliga informanter 
och personalchefen har möjlighet att läsa denna studie bidragit till att någon upplevelse 
medvetet inte har berättats.

En reflektion har också gjorts angående tillförlitligheten i intervjuerna då chefernas 
upplevelser baseras på en händelse som ägde rum för fyra år sedan. Det kan tänkas att 
deras upplevelser av uppsägningsprocessen inte finns färskt i minnet och att deras 
känslor av situationen har kunnat bearbetas under dessa fyra år. Vi är medvetna om att 
upplevelserna möjligtvis hade beskrivits annorlunda om uppsägningsprocessen utspelat 
sig i nära anknytning till att intervjuerna genomfördes.     

När kontakten togs med organisationen som informanterna idag arbetar på visste vi inte 
att de hade erfarenheter kring uppsägningsprocesser från olika organisationer. Detta 
visade sig dock bara vara till studiens fördel då det medförde en större variation av 
upplevelser. En vidare reflektion är att det eventuellt hade blivit en ännu större spridning 
om samtliga informanter haft upplevelser av uppsägningsprocesser från olika 
organisationer.

Då det var kontaktpersonen som valde ut vilka chefer som skulle medverka i denna 
studie kan det inte garanteras att det bästa och mest representativa urvalet har gjorts. 
Detta eftersom vi inte själva haft möjlighet att fritt välja ut cheferna, vilket kan ha 
bidragit till att kontaktpersonen valt ut informanter som förväntades ge en förskönad 
bild av upplevelserna av uppsägningsprocesserna. 

Vi har under studiens gång även haft diskussioner om det etiska förhållningssättet mot 
informanterna. Med anledning av att de kommer från samma organisation kan det vara 
en risk att informanterna kan tänkas känna igen varandras svar. Därför har vi försökt att  
vara noga med formuleringar i studien för att upprätthålla den utlovade 
konfidentialiteten mot informanterna. Det är en av anledningarna till att vi inte har 
urskiljt informanterna från varandra utan benämnt dem alla som chefen eller cheferna. 
Något som möjligtvis hade kunnat gått att göra om informanterna hade kommit från 
olika organisationer. 

Resultatdiskussion

Det har i resultatet framkommit att en chef har många roller i en uppsägningsprocess. 
Enligt Mintzbergs (1973) modell hör det bland annat till en chefs yrkesroll att agera som 
informationsförmedlare. Vi ser att de intervjuade cheferna har använt sig av denna 
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yrkesroll i samband med uppsägningsprocessen då de på olika sätt har informerat sina 
medarbetare om situationen i organisationerna. Exempel på detta är information om 
varsel och löpande information som varit av betydelse under uppsägningsprocessens 
gång. Utifrån det cheferna berättar skiljer sig däremot informationen till medarbetarna 
angående dagen för uppsägningssamtalen åt. Vissa chefer informerade sina medarbetare 
om när dagen för uppsägningssamtalen skulle ske medan andra inte gjorde det. Vi anser 
att det kan tänkas vara en nackdel med att inte informera medarbetarna och tror att det 
kan medföra en större oro för chefen. Detta grundar vi på det som i resultatet har 
framkommit om den chef vars syfte med besöket på arbetsplatsen under dagen för 
uppsägningssamtalen inte var känt. Denna chef upplevde en stor oro och nervositet och 
berättar att hon hade en klump i magen inför att överlämna beskeden om 
uppsägningarna. Detta tror vi hade kunnat undvikas med tydligare information och 
chefens oro hade möjligtvis kunnat vara mildare om hon hade varit medveten om att 
medarbetarna varit informerade om hennes syfte med besöket. Detta grundar sig på att 
vi upplever att de chefer som meddelade sina medarbetare innan dagen för 
uppsägningssamtalen verkade inneha ett större lugn inför att framföra beskeden om 
uppsägningarna. Detta skulle kunna bero på att många av medarbetarna redan i förväg 
var förberedda på att ta emot uppsägningsbeskedet och att dessa chefer då inte behövde 
möta chockerade medarbetare i samma utsträckning.  

Att agera som nätverkare är också något som ingår i en chefs arbete enligt Mintzbergs 
(1973) modell. I studien kan vi se att de intervjuade cheferna har tagit hjälp och stöd 
ifrån en utomstående grupp på skilda sätt. Vissa av cheferna hade regelbundna 
avstämningsmöten under dagen för uppsägningssamtalen medan en annan chef berättar 
om att denne fick hjälp och stöd av andra chefer via telefon. De chefer som hade 
avstämningsmöten under dagen berättar också om hur de hade stödpersoner som fanns 
tillhands utanför deras rum under hela dagen för uppsägningssamtalen. Dessa kunde ses 
som stöd till både cheferna och medarbetarna. Vi tror att behovet av stöd under en dag 
för uppsägningssamtal är av stor vikt för cheferna. Det borde rimligtvis vara mer 
fördelaktigt att använda sig av direkt stöd på plats där chefer kan bolla tankar med 
varandra och få möjlighet till att få feed-back, än att endast få möjlighet till stöd och 
hjälp via telefon om något skulle bli ohanterligt. Det borde vara avlastande och skapa en 
fördelaktig trygghet för chefen inför och under samtalen att ha stöd på detta sätt. 

Enligt Norrman Brandt (2006) är förberedelser viktiga innan uppsägningssamtalet äger 
rum. Något som visar sig i resultatet av denna studie. Flera av de intervjuade cheferna 
berättar om att de fick möjlighet att gå en utbildning i svåra samtal och praktiskt öva på 
att utföra uppsägningssamtal genom rollspel. Även i Molinsky & Margolis (2006) 
undersökning framgår det att cheferna praktiskt fick förbereda sig i form av rollspel. De 
flesta av cheferna i denna studie såg rollspelen som ett bra sätt att förbereda sig på inför 
de riktiga uppsägningssamtalen. En chef nämner dock att det inte på förhand går att veta 
hur en människa kommer att reagera vid mottagandet av ett negativt besked. Då vi i 
denna studie upplever att de flesta av cheferna överlag lyckats genomföra samtalen utan 
några ohanterliga reaktioner från medarbetarna tror vi att förberedelserna i form av 
rollspel och utbildningen i svåra samtal kan ha varit av större betydelse för cheferna än 
vad de kanske är medvetna om. Med anledning av att samtliga chefer inte hade några 
tidigare erfarenheter av uppsägningar på grund av arbetsbrist tror vi att denna typ av 
förberedelser var positiva. Om cheferna hade haft erfarenheter sedan tidigare tror vi 
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dock att rollspel skulle kunna upplevas som överflödiga då cheferna istället borde ha 
verkliga erfarenheter att relatera till. Vi håller med chefen som beskriver att det är svårt 
att förutse en människas reaktioner genom rollspel, men vi tror ändå att rollspel kan 
bidra till en förståelse över hur människor kan tänkas reagera under exempelvis ett 
uppsägningssamtal. 

Norrman Brandt (2006) tar upp att det är viktigt att chefen har ett sakligt skäl för 
uppsägningen. Detta nämner även Iseskog (2009) och hänvisar till lagstiftning, då han 
tar upp att en uppsägning av ett anställningsavtal endast kan föreligga då personliga skäl 
eller arbetsbrist ligger till grund. I denna studie är det sakliga skälet arbetsbrist. Efter 
information om varsel skall regler i lag (1982:80) om anställningsskydd följas. Iseskog 
nämner turordningsfasen som första fasen där en turordningslista på berörda namn skall 
sammanställas. Flera av de intervjuade cheferna upplevde att det var ett omfattande 
arbete med att sammanställa turordningslistorna. Det framkommer att listorna bidrog till 
att få medarbetarnas förståelse. Vi tror att ett noggrant förberedelsearbete med 
turordningslistor medför en trygghet för chefen då beskedet om uppsägning skall 
lämnas till berörda medarbetare. I de fall då det har gjorts undantag från 
turordningslistan har cheferna upplevt en svårighet i att hantera medarbetarnas 
reaktioner då en av cheferna nämner att det då blir fråga om en människas kompetens. 
Även detta tror vi är en avgörande del i varför de intervjuade cheferna överlag har så 
pass bra upplevelser från den uppsägningsprocess de varit med om. Cheferna beskriver 
hur de, i de flesta fall sett till turordningslistan och att den givit dem en trygghet i 
uppsägningsprocessens arbete. De intervjuade chefernas arbete med att sammanställa 
turordningslistor kan vi koppla till yrkesrollen resursfördelare i Mintzbergs (1973) 
modell över en chefs roller.  

I det framkomna resultatet har tydliga kopplingar till Molinsky och Margolis (2006) 
copingtekniker kunnat urskiljas. I resultatet framgår det att den rådande lågkonjunkturen 
år 2008 som bidrog till en finanskris var orsaken till att uppsägningarna blev en 
nödvändighet. Det rådde arbetsbrist i de båda organisationerna. Detta motiv kunde 
cheferna använda som motivering till medarbetarna om de skulle ifrågasätta varför de 
blev uppsagda. Att efterfrågan var låg på produkter och tjänster runt om i Sverige och 
att det rådde en finanskris som de flesta medarbetarna antagligen var medvetna om tror 
vi hjälpte cheferna i denna studie att känslomässigt lyckas hantera 
uppsägningsprocessen. Detta då cheferna inte hade någon möjlighet att själva påverka 
situationen i organisationerna. De var medvetna om att antalet medarbetare var betydligt 
fler än vad som behövdes och som framgår i resultatet utförde cheferna vad de såg som 
sin arbetsuppgift i rollen som chef, att säga upp medarbetare. Vi förmodar att den 
tydligaste motiveringen till beslutet om uppsägningarna som de kunde använda sig av 
var att det rådde arbetsbrist på grund av finanskrisen. En motivering som rimligtvis 
borde bidragit till att cheferna inte behövde känna någon större skuld i samband med 
uppsägningssamtalen eller stressa upp sig över beskeden. Enligt Molinsky och Margolis 
beskrivning skall tekniken att motivera sina handlingar bidra till att minska känslan av 
skuld och reducera risken för stress hos chefen genom att denne finner motiveringar att 
ge till den uppsagda medarbetaren. 

Till copingtekniken att avleda uppmärksamheten från sina känslor har vi i upplägget av 
uppsägningsprocesserna i de båda organisationerna sett bidragande faktorer till att 
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cheferna lyckades hantera uppsägningssamtalen utan att själva bli känslomässigt 
involverade. Med utgångspunkt i resultatet anser vi att cheferna har utfört 
uppsägningssamtalen på ett professionellt sätt. Ett antagande som baseras på vad 
Norrman Brandt (2006) beskriver som ett professionellt samtal. Hon menar att denna 
typ av samtal är svåra och att det i ett professionellt samtal handlar om att skilja på att 
vara privat och personlig samt på sak och person. Egna känslor och reaktioner förväntas 
inte bli en del av samtalet, utan chefen skall inta en formell och professionell roll där 
denne står bakom de beslut som har fattats av organisationen. Flera av de intervjuade 
cheferna berättar att de följde ett detaljerat schema liknande en manual under samtalen 
samt att varje samtal varade i cirka tio minuter. Vilket kan ha bidragit till att cheferna 
lyckats genomföra samtalen professionellt utan att tillföra egna känslor. Manualen och 
den knappa tiden tror vi kan ha varit en av orsakerna i upplägget kring 
uppsägningssamtalen som var av stor betydelse för att cheferna lyckades avleda 
uppmärksamheten från sina egna känslor. Utifrån det som cheferna berättar upplever vi 
att dessa manualer var så pass detaljerade över det som skulle sägas att det varken fanns 
tid eller utrymme för att hinna uppleva några påfrestande känslor. Vi tror att den knappa 
tiden för samtalen på omkring tio minuter kan ha varit för kort för att medarbetaren 
både skulle kunna lyckas med att ta in vad som sades och samtidigt hinna känna efter. 
Möjligt är att några medarbetare fick en chock men att det under samtalet inte fanns tid 
för chocken att lägga sig. Känslor och reaktioner kanske istället utspelade sig efter att 
medarbetaren lämnat rummet för samtalet. Eftersom känslor och reaktioner inte hann att  
utspela sig hos medarbetarna under samtalets gång borde det medfört att det var enklare 
för cheferna att inte heller blanda in sina egna känslor. De kunde istället fokusera på 
manualen och hålla sig till saken istället för att engagera sig känslomässigt i 
medarbetaren som de skulle säga upp.  

I resultatet skiljer det sig åt mellan de intervjuade cheferna när det gällde att genomföra 
alla samtalen under en eller flera dagar. En förklaring till detta kan vara av praktiska 
orsaker som att samtliga medarbetare i den ena organisationen inte arbetade på samma 
ort. Att genomföra samtalen under en och samma dag kan vi se som fördelaktigt utifrån 
chefens synvinkel. En fördel är att chefen endast behöver kontrollera sina känslor under 
en dag. Att genomföra alla samtal under en dag medförde i en av organisationerna att 
samtalen blev så pass korta som tio minuter för att alla medarbetare skulle hinnas med. 
Detta kan vi se som fördel för chefen eftersom det faktiskt inte under samtalen gavs 
något utrymme för att verkligen känna efter vid varje samtal. Då en av cheferna 
förklarar att samtalen mer liknade ett löpande band. Däremot tror vi att det mot 
medarbetaren skulle kunna uppfattas som känslokallt. Det framkommer från en chef att 
hon kände att hon kunde upplevas som känslokall när hon istället för att prata om 
personliga saker gick rakt på budskapet i samtalet. Att upplevas som känslokall är en 
risk som Margolis och Molinsky nämner i samband med att använda sig av 
copingtekniken isolera sina känslor. För att undvika risken med att vara känslokall men 
ändå lyckas att isolera sina egna känslor under samtalen tror vi att det är viktigt för 
chefen att ha en personlig prägel. Norrman Brandt (2006) nämner att det är viktigt att 
vara personlig genom att vara lyhörd och igenkännande under samtalet. Lyckas chefen 
med att förmedla detta förhållningssätt tror vi att risken att framstå som känslokall 
minskar. Ett förhållningssätt som vi tror borde bidra till att både chefen och 
medarbetaren skulle uppleva uppsägningsprocessen som värdig och respektfull. En av 
cheferna ger ett exempel på sin personliga prägel när han berättar om hur han upplevde 
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att hans röst och kroppsspråk förmedlade en känsla av trygghet vilket gjorde att han 
upplevde sina samtal som tydliga men ändå inte känslokalla. 

En annan chef menar på att han anpassade samtalen efter varje medarbetare eftersom 
han inte kunde bortse från att han faktiskt kände personen. En liten form av anpassning 
tror vi kan medföra att chefen känner en värdighet i samtalen. Att strängt följa en 
detaljerad manual och inte skilja det ena samtalet från de andra tror vi kan ha en negativ 
inverkan på chefen, trots att det kan fungera som ett hjälpmedel för att hantera 
känslorna. Negativt i den bemärkelse att chefen kan uppleva uppsägningssamtalet som 
maskinellt eller robotliknande. Vilket kanske i stunden upplevs som ett sätt för chefen 
att hantera sina känslorna men i efterhand skulle kunna väcka känslor av att inte ha 
behandlat medarbetarna som människor. Samma chef som berättade att han till viss del 
anpassade sina samtal nämner också att han förmodligen inte skulle anpassat dem på 
samma sätt om han inte hade känt medarbetarna. Vi har spekulerat i varför denna chef 
tror detta. Borde det vara enklare att som chef säga upp någon annans medarbetare och 
varför är det vanligen medarbetarens närmsta chef som genomför uppsägningssamtalen 
i så fall? Vi tror att det förmodligen är ett önsketänkande för chefen att säga upp 
medarbetare som denne inte känner för att slippa uppleva situationen av att såra någon. 
Att det är den närmsta chefen som genomför uppsägningssamtalen anser vi vara det 
mest värdiga sättet för medarbetaren trots att det kan medföra att chefen upplever det 
mer känslosamt påfrestande. 

En annan av Molinsky och Margolis (2006) copingtekniker som vi har kopplat att 
cheferna i undersökningen har använt sig av är att ge utlopp för sina känslor. Denna 
teknik har använts på olika sätt av cheferna och vi anser att den är väldigt betydelsefull 
för att cheferna skall må bra under uppsägningsprocessen. Vissa chefer uppger att de 
haft avstämningsmöten under dagen och andra att de använt sig av telefonkontakt med 
andra chefer. Vi tror att det är bra att det finns någon att prata med som upplever eller 
har upplevt något liknande. Det framkommer också att några chefer använde sig av sin 
familj som ett stöd för att prata om sina känslor. Det viktigaste tror vi är att det finns 
någon att prata med som kan förstå hur chefen känner, även om alla inte känner 
likadant. Ingen av de intervjuade cheferna uppger att de gett utlopp för sina känslor 
under samtalen vilket tyder på att de använt copingtekniken på rätt sätt. Enligt Molinsky 
och Margolis handlar det om att skapa tillfällen att ge utlopp för sina känslor innan 
samtalen för att förbereda sig och efter samtalen för att återhämta sig. 

I resultatet framkommer det olika åsikter angående om fler personer än chefen och 
medarbetaren borde medverka under själva uppsägningssamtalet. En av cheferna 
upplever att det borde funnits fler personer för att bland annat skapa en personlig 
trygghet för chefen och för att undvika missförstånd. Medan en annan chef anser att fler 
personer endast skulle ha en negativ inverkan på medarbetaren. Sett ur chefens 
synvinkel låter det rimligtvis mer tryggt att vara två personer, då det borde skapa ett 
större lugn för chefen. Men vi håller med den andra chefen om att det förmodligen 
skulle upplevas som mer påfrestande för medarbetaren som eventuellt skulle känna sig 
underlägsen. Det framgår även i resultatet att chefen som önskar att det fanns ytterligare 
en person vid sin sida även föreslår att medarbetaren borde ha exempelvis en facklig 
representant vid sin sida under samtalet. Detta tror vi dock skulle medföra att chefen 
skulle uppleva en större oro. Det är trots allt ingen förhandling som skall ske utan 
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information som skall överlämnas där medarbetaren egentligen inte har så mycket att 
säga till om.   

En situation som uppstod för en av cheferna var att personer som fick ett positivt besked 
om att de fick stanna på arbetsplatsen men skulle bli omplacerade uttryckte starka 
reaktioner och känslor. Reaktioner som chefen inte var förberedd på. Chefen förklarar 
att dessa samtal kändes tuffa då han i princip slet undan fötterna på medarbetare som 
kämpat för att arbeta sig uppåt i organisationen. Chefen berättar att han var förvånad 
över medarbetarnas reaktioner men samtidigt hade en förståelse för dem. Däremot 
kände han inte att det i situationen för samtalen var någon som hade förståelse för 
honom. Flera av dessa medarbetare reste sig upp och gick vilket vi tycker tyder på att 
chefen inte visste hur han skulle agera. Förberedelser och eventuella copingtekniker för 
detta scenario saknades för chefen. Kanske var det så att chefen själv blev chockad i 
dessa situationer. Chefen berättar att flera av de medarbetare som blev omplacerade 
aldrig försökt att återfå sitt arbete och att chefen upplevde det som någon form av 
personangrepp. Detta tror vi kan vara en bidragande orsak till att chefen har starkare 
upplevelser från samtalen med de omplacerade medarbetarna än från 
uppsägningssamtalen. Möjligtvis för att inga förberedelser angående hur dessa 
medarbetare kunde tänkas reagera hade gjorts.     

I undersökningen gjord av Wright och Barling (1998) framkommer det att cheferna 
upplevde uppgiften av att säga upp medarbetare som professionellt och personligt 
krävande. Detta förklaras av Wright och Barling utifrån de effekter som uppstod till 
följd av att ett uppsägningsbesked överlämnats. Det visade sig att uppsägningarna 
medförde att cheferna bland annat kunde uppleva skuldkänslor, ökad arbetsbelastning, 
en konflikt mellan arbete och familj, försämrad hälsa och ensamhet både i 
organisationen och socialt. Bland cheferna i denna studie har få effekter liknande dem i 
Wright och Barlings undersökning framkommit till följd av uppsägningarna. Det som vi 
dock kan likna med dessa effekter är att två chefer berättar att arbetsdagarna i samband 
med uppsägningarna blev långa och att de tog arbetet med sig hem, vilket kan kopplas 
till ökad arbetsbelastning. En av cheferna uppger även att sömnen påverkades negativt 
periodvis under tiden för uppsägningsprocessen. Vilket bidrog till glömska, lättirritation 
och dålig energi. Detta kan liknas med effekten försämrad hälsa. Vi har också reflekterat 
över tendenser till organisatorisk ensamhet med anledning av att en chef berättar att 
medarbetarna tog omvägar i korridorerna under processens gång för att undvika att möta 
chefen. Detta för att medarbetarna var oroliga för att bli uppsagda. Vi vill dock 
poängtera att Wright och Barlings effekter baseras på hur cheferna kände sig efter att de 
överlämnat uppsägningsbeskedet. I vårt resultat framkommer dessa effekter i samband 
med uppsägningsprocessen och inte endast av upplevelser efter uppsägningssamtalet. 
Varför det skiljer sig från de effekter som urskiljs i Wright och Barlings undersökning 
till de i vår undersökning är svårt att svara på. Däremot har vi reflekterat över om det 
kan bero på kulturskillnader och olika regelsystem i samband med uppsägningar mellan 
Kanada och Sverige. Detta är inget som vi haft möjlighet att studera närmare i denna 
studie men skulle vara intressant att fördjupa sig i.  
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Slutsats

Med utgångspunkt i de huvudsakliga teorierna av Mintzberg (1973) samt Molinsky och 
Margolis (2006) och med bakgrund i den information som framkommit genom 
intervjuer kan vi konstatera att för att chefer skall få en så bra upplevelse som möjligt av 
arbetet i en uppsägningsprocess verkar ett gediget förberedelsearbete vara av stor vikt. 
Att låta chefer genomföra utbildningar i hur de kan hantera svåra samtal och även hur 
dessa kan utspela sig genom rollspel upplevs vara positivt. Det kan skapa en trygghet 
för chefen och således minska känslan av obehag och skuld. I studien har det 
framkommit att i de fall där organisationerna och cheferna har följt den turordningslista 
såsom lagen föreskriver och som medarbetarna förväntat sig har reaktionerna från 
medarbetarna i de flesta fall varit hanterbara för cheferna. Detta tyder på att chefers 
upplevelser av uppsägningar på grund av arbetsbrist verkar bli mer positiva om de 
känner att de har genomfört uppsägningen på ett rätt och riktigt sätt. 

Förslag till fortsatt forskning

Under studiens gång har en del tankar väckts hos oss kring områden att forska vidare i. 
Bland annat hade det varit intressant att undersöka hur chefers upplevelser kring 
uppsägningar på grund av personliga skäl hade skiljts åt i jämförelse med de resultat vi 
fått i denna studie där skälet till uppsägningarna har varit arbetsbrist. Detta har vi endast  
spekulerat i men det kan tänkas vara en värre upplevelse för chefer att tvingas säga upp 
en medarbetare på grund av att denne på något sätt har misskött sitt arbete än på grund 
av att det föreligger arbetsbrist. 

En annan tanke vi fått under studiens gång som hade varit intressant att undersöka är 
hur det är för de människor som enbart arbetar med att säga upp medarbetare i olika 
organisationer. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att använda sig av en sådan 
person i en uppsägningsprocess. Hur blir det med den personliga kontakten och vad 
sprider det för budskap både internet och externt i en organisation att de själva inte 
säger upp sina medarbetare? Vilken typ av känslor infinner sig hos en sådan person 
inför, under och efter uppsägningssamtalet? 
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Information om undersökningen

Denna undersökning utgör underlag för en rapport som vi har för avsikt att skriva i 
kursen Arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och ledarskap i organisationer III 
(61-90 högskolepoäng) vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med studien är att 
undersöka vad chefer har för upplevelser och erfarenheter av uppsägningsprocessen.  

Anledningen till att du tillfrågas som uppgiftslämnare är att vi fått information om att du 
har tidigare erfarenheter av en uppsägningsprocess. Att delta i undersökningen är 
frivilligt. Du kan självklart välja att låta bli att svara på frågor, och du kan avbryta din 
medverkan när som helst utan närmare förklaring. Din integritet i studien skyddas 
genom att dina svar behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Informationen du 
lämnar kommer att avidentifieras innan delar av den publiceras i rapporten, vilket 
innebär att uppgifter som till exempel ålder, bostadsort eller andra fakta kan ändras för 
att undvika identifiering. Detta med hänsyn till det utlovade integritetsskyddet. Dock är 
det viktigt att vara medveten om att det inte går att garantera total anonymitet. Det kan 
tänkas att någon känner igen, eller tror sig känna igen, en viss person. 

Rapporten beräknas vara klar i januari 2013. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.
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