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SAMMANFATTNING  

 
Downsizing är en personalavvecklingsstrategi som antas öka organisationens 

effektivitet och samtidigt minska kostnader. Strategin har visat sig ha negativa 

psykologiska effekter både på de som får lämna organisationen och de som blir 

kvar. Rörligheten i arbetslivet är något som bör främjas för utveckling och hälsa, 

men samtidigt är begreppet lojalitet något som både organisation och medarbetare 

ofta värdesätter. Mer erfarna arbetstagare är mindre benägna att förändra sin 

arbetssituation, även då arbetstillfredsställelsen är låg. Studiens syfte var att 

undersöka vilka faktorer som var av betydelse för erfarna medarbetare i deras val 

att stanna i en organisation som genomgått downsizing. En hermeneutisk studie 

genomfördes med tolv medarbetare från en organisation inom lager och logistik. 

Samtliga medarbetare i studien hade genomgått två downsizing-processer inom 

samma organisation. Resultatet av analys och tolkning visade att det fanns ett 

missnöje med arbetet och organisationen efter förändringarna. Arbetet blev mer 

påfrestande och ohälsosamt och med personalavvecklingarna förlorade 

medarbetare ett stort socialt kapital i organisationen. Faktorer som ändå fick 

medarbetarna att stanna i organisationen var social inbäddning, inställning till 

arbetet, lönen samt upplevelsen av en låg anställningsbarhet på den övriga 

arbetsmarknaden. Dessa faktorer bidrog till en trygghet, men även ett oönskat 

tillstånd som kan definieras som arbetsplatsinlåsning.  

 

Nyckelord: downsizing, personalavveckling, förändring, rörlighet, inlåsning  



 
 

ABSTRACT 

 
Downsizing is a strategy for workforce reduction which is expected to increase 

the organizational efficiency and reduce organizational costs. Research has 

shown that downsizing has adverse psychological effects on both the employees 

who has to leave the organization and the employees who remains within the 

organization. Labor mobility is something that should be promoted in work life, 

but loyalty is a factor that both organizations and employees seem to value. 

More experienced employees are less likely to change their work situation, even 

though the job satisfaction is low. The purpose of the study was to investigate 

which factors that the more experienced employees found important in their 

decision to stay with an organization in the aftermath of downsizing. A 

qualitative study with a hermeneutic approach was conducted and included 

twelve employees from an organization that specializes in warehouse work and 

logistics. All employees in the study had experienced two separate downsizing 

processes within the same organization. The results of the analysis and 

interpretation revealed that there was a dissatisfaction with the daily work and 

the organization in the aftermath of downsizing. The results also indicated that 

the remaining employees found their work more stressful and less healthful due 

to the downsizing processes. And with the personnel reduction, a lot of the 

employees lost a big part of their social capital in the organization. Factors that 

still kept the employees within the organization was social embeddedness, 

attitudes towards work, the salary, and the experience of low employability. 

These factors contributed to a sense of security, but also to a type of locked-in 

position in the workplace. 

 

Keyword: downsizing, personnel reduction, organizational change, mobility, 

locked-in position  
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1. INLEDNING 
Dagens arbetsliv karaktäriseras av utveckling både på organisations- och individnivå. För 

både stora och små organisationer handlar utveckling om att ständigt hålla sig flexibla inför 

förändringar som sker i omvärlden. Det kan handla om ekonomiska eller snabba tekniska 

förändringar som gör att organisationen behöver anpassas för att fortsatt hålla verksamheten 

effektiv och konkurrenskraftig. För att behålla effektivitet och konkurrenskraft handlar det för 

organisationer om att befinna sig i en ständig förändringsberedskap (Beer, 2001). För 

individen, arbetstagaren, handlar det om att ständigt utvecklas i arbetslivet och i sitt yrke. Vi 

lever idag i det som kallas för kunskapssamhället, där kunskap och kompetens är centrala 

faktorer för en individs anställningsbarhet och för hur en individs arbetskarriär formar sig. 

Synen på arbetet har också förändrats över tid. Arbetet är inte bara slit, plåga och förbannelse 

utan har idag ett större syfte än att bara tjäna sin lön och tillfredsställa de materiella behoven. 

Arbetet har idag blivit vad Aronsson et al. (2012) kallar ett livsprojekt. På arbetet skapas 

självkänsla, identitet, sociala kontakter, och arbetet är idag inte alls lika avgränsat från 

privatlivet som förr. Vi tillbringar många av livets timmar på arbetet och arbetsplatsen har 

därför en stor betydelse för hur vi mår och trivs i det övriga livet. 

Samhällsutvecklingen har dock bidragit till att den fasta anställningen numera hör till 

ovanligheten och en större rörlighet på arbetsmarknaden har kunna skådats. Ett ständigt 

förändrande och utvecklande av organisationer har bidragit till en minskad 

anställningstrygghet hos medarbetaren (Sverke, Hellgren & Näswall, 2002). Den tidigare 

svenska modellen som innebar anställningstrygghet i utbyte mot hårt arbete och lojalitet har 

förändrats. Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) menar att 

anställningsbarheten blir lidande om en individ stannar i en organisation alldeles för länge. 

Lojalitet anses inte längre vara en merit utan kan i vissa fall klassas som en belastning. 

Förändring motiveras många gånger som en strävan mot minskade kostnader och ökade 

resultat. För att en organisation ska anses flexibel bör den vara kapabel till att variera 

medarbetarstyrka och produktion under kort tid.  En organisations medarbetare är en central 

källa till kostnader och resultat, vilket medför att det vid organisationsförändringar blir de 

anställda som främst påverkas av förändringen (Sonnentag, 2003). Dagens moderna 

arbetstagare måste vara något Rothstein och Boräng (2005) kallar för förändringsbenägna, då 

det gäller att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer och miljöer. En typ av förändring 

som blivit populär att undersöka inom den organisationspsykologiska forskningen är 

avvecklandet av personal, mer känt som downsizing. Med downsizing är målet att minska 

personalstyrkan och tanken är att färre medarbetare ska vara kapabla till att utföra samma 

arbetsmängd med samma effektivitet som den tidigare personalstyrkan. Detta ställer med 

andra ord ökade krav på den kvarvarande personalen (Sonnentag, 2003). Att downsizing har 

blivit ett vanligt inslag har lett till en lägre anställningstrygghet hos medarbetaren. Begreppet 

lojalitet anses i dagens samhälle innebära en lojalitet mot sig själv på arbetsmarknaden snarare 

än en lojalitet mot en och samma organisation livet ut. Lojaliteten mot sig själv handlar om att 

hålla sig anställningsbar och att kunna byta arbete om detta skulle önskas eller krävas i dagens 

osäkra arbetsliv (Kaye & Jordan-Evans, 2000). När det sker en downsizing på en arbetsplats 

delas personalen ofta upp i två grupper, offer och överlevare (Cameron, 1994). Fokus i 

forskningen har ofta legat på medarbetare som har fått lämna arbetsplatsen, de så kallade 

offren. Överlevarna, de som blir kvar i organisationen efter förändringen, har inte fått samma 

fokus även om fenomenet har fått större uppmärksamhet under senare år. Begreppet ”survivor 

syndrome” har uppkommit när man har studerat beteenden och reaktioner hos medarbetare 

som har överlevt downsizing (Robbins, 1999).  Forskning visar att överlevarna ofta drabbas 

hårt av förändringen, både fysiskt och mentalt (Østhus & Mastekaasa, 2010). En del forskare 



2 
 

ställer sig till och med frågan om det inte är bättre att bli ett offer än en överlevare vid en 

downsizing, då överlevare upplever lägre välbefinnande än offer efter förändringen 

(Snorradóttir, Tómasson, Vilhjálmsson & Rafnsdóttir, 2015).  

Forskning visar att den kvarvarande personalens vilja att lämna organisationen ofta ökar vid 

en downsizing (Kets de Vries och Balazs, 1997). Detta beror på att arbetssituationen inte 

längre anses vara hållbar ur ett psykosocialt perspektiv. Högre arbetsbelastning, stress och 

försämrade attityder mot organisationen är vanligt förekommande för överlevarna av en 

downsizing. Samtidigt är valet att stanna eller lämna en organisation inte alltid frivilligt 

eftersom många medarbetare i det svenska arbetslivet befinner sig i en inlåsningssituation, en 

situation som påverkar individens möjligheter till att byta arbete (Aronsson, Dallner & 

Gustafsson, 2000). När en individ upplever en inlåsning på arbetsplatsen eller i yrket upplevs 

en svårighet att ta sig vidare i arbetslivet, även då det finns en vilja till det.  

Erfarna medarbetare som har befunnit sig i organisationen under en längre tid anses inom 

forskningen vara mer lojala mot sina organisationer än mindre erfarna medarbetare (Lahner, 

Hayslip, McKelvy & Caballero, 2014). Dessa medarbetare brukar också vara mindre benägna 

att söka sig vidare på arbetsmarknaden när känslomässiga organisationsförändringar sker. 

Man kan då fråga sig om det egentligen handlar om lojalitet när det kommer till individens val 

att stanna i organisationen. Wirkkala (2002) menar att ungefär 20 procent av alla arbetstagare 

som har befunnit sig på samma arbetsplats i över 20 år, har en vilja att lämna organisationen. 

Det rör sig i inte alltid om en frivillig lojalitet, utan ibland en ofrivillig sådan då individen inte 

har några andra valmöjligheter. 

1.1. Problemformulering 
Dagens arbetsliv är kantat av förändringar och inget pekar på att den trenden kommer att 

minska i framtiden. Med andra ord kommer fenomenet downsizing vara ett fortsatt aktuellt 

ämne inom forskningen. Majoriteten av den forskning som utförts inom området har främst 

fokuserat på effekterna som förändringen har för organisationens ekonomi och produktivitet. 

Ur ett individperspektiv har forskningen främst fokuserat på de arbetstagare som fått lämna 

sina tjänster och arbetsplatser. De medarbetare som fortfarande finns kvar i organisationen 

efter downsizing har det inte legat allt för stort fokus på. Den forskning som utförts inom 

området har funnit att överlevarna ofta far illa vid en downsizing och att många överlevare 

överväger att sluta inom organisationen. Med andra ord får downsizing psykologiska följder 

för både offer och överlevare. Det är särskilt intressant att undersöka hur erfarna medarbetare 

som överlevt downsizing upplever processen, eftersom erfarna medarbetare antas ha en högre 

lojalitet mot organisationen. Samtidigt antas erfarna medarbetare ha en lägre benägenhet att 

frivilligt sluta eller söka annat arbete vid organisationsförändringar (Lahner et al., 2014). 

Rörlighet i arbetslivet ses som något positivt och utvecklade för individen och 

anställningsbarheten. Att fritt kunna byta arbetsplats ses som ett sundhetstecken och individen 

undviker eventuell inlåsning. Dock pekar forskning på att rörligheten är alldeles för låg på den 

svenska arbetsmarknaden (Åkerlund, 2007). Att skapa förståelse för varför individer väljer att 

stanna på arbetsplatser som kantats av downsizing blir därför viktigt. Vad som bidrar till att 

erfarna medarbetare väljer att stanna kvar i organisationen vid en downsizing är fortfarande i 

stora delar outforskat, något som denna studie syftar till att undersöka.  

Ur ett organisationsperspektiv utförs downsizing oftast för att organisationen ska kunna 

överleva ekonomiskt. Men sker förändringen stressat och felaktigt kan det uppstå risker för 

överlevande medarbetares hälsa och välbefinnande (Lahner et al., 2014). Därför måste det 

finnas en förståelse för hur individer i organisationer upplever personalavvecklingen så att 

organisationer förstår hur de ska agera i processen. Studieproblemet blir också intressant ur ett 

samhällsperspektiv då downsizing har visat öka sjukfrånvaro och minska psykologiskt 
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välbefinnande hos individer på arbetsplatser, något som kan bli en börda för samhället i sin 

helhet. Vi vet sedan tidigare att downsizing många gånger kan bidra till ohälsa och sämre 

välbefinnande hos individer som blir kvar i organisationen (Østhus & Mastekaasa, 2010). Vi 

vet också att yngre medarbetare är mer förändringsbenägna och att medarbetare med lång 

erfarenhet inom en organisation är mindre benägna att sluta när organisationsförändringar 

sker (Lahner et al., 2014). Varför den mer erfarne arbetaren stannar i organisationen efter 

downsizing och vilka faktorer som är av betydelse för dennes val att stanna är dock inte 

undersökt. Detta skapade ett intresse för forskningsområdet.  

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna hermeneutiska studie var att utöka förståelsen om downsizing och dess 

effekter på erfarna medarbetare i en organisation. Vad som upplevdes påverka medarbetare 

som arbetat inom organisationen i många år att stanna kvar efter downsizing låg i fokus i 

studien. Detta mynnade ut i frågeställningen: 

Vilka faktorer upplevs av erfarna medarbetare vara av betydelse för deras val att stanna i 

organisationen efter downsizing? 

2. Bakgrund 
2.1. Downsizing 

Begreppet downsizing började bli synligt för allmänheten i början av 1980-talet och Cascio 

(1993) förklarade begreppet som en avsiktlig förändring med intentionen att effektivisera 

organisationens produktivitet, ekonomi och konkurrensförmåga. Denna effektivisering sker 

oftast genom personalavvecklingar. Moore, Grunberg och Greenberg (2004) menade att mer 

än 90 procent av västvärldens medelstora- och stora organisationer har genomgått downsizing 

under de senaste 20 åren. Detta betyder att miljontals människor har upplevt förändringen, 

antingen som offer eller överlevare. Enligt Cascio (1993) har organisationernas syn på 

downsizing förändrats sedan 1980-talet. Det är inte enbart ekonomiska problem som fungerar 

som drivkraft för personalavveckling. Även organisationer som är lönsamma har använt sig 

av downsizing för att bibehålla konkurrenskraft och produktivitet (Cameron, 1994).  

Cascio (1993) skiljde mellan ofrivillig och frivillig downsizing. Den ofrivilliga typen 

uppkommer ofta då det är ekonomiska bekymmer inblandat, och förändringen ger 

organisationen en snabb ekonomisk besparing genom personalavveckling. En frivillig 

downsizing infinner sig när det inte finns någon ekonomisk press på organisationen, utan 

förändringen sker istället som en preventiv åtgärd. Organisationen kan hålla sig över ytan och 

se till att verksamheten förblir effektiv och framförallt undvika ekonomiska problem i 

framtiden. En frivillig downsizing anses vara mer human då organisationen får tid på sig att 

planera och genomföra processen utan tidspress. Vid en frivillig downsizing karaktäriseras 

personalavvecklingen av att organisationen och medarbetare som inte längre önskas av 

organisationen kommer överens om exempelvis avgångsvederlag, studiestöd eller 

förtidspensionering (Budros, 2002). Vid en ofrivillig downsizing handlar det istället om att 

göra sig av med personal så fort som möjligt genom exempelvis varsel. 

Staw och Epstein (2000) fann i sin studie att populära managementrender, som downsizing, 

inte i längden leder till den lönsamhet som från början eftersöktes. Det finns en tendens av 

överskattning på de förändringar som görs och en underskattning på de negativa effekter som 

drabbar medarbetarna i förändringen. Downsizing resulterar ofta i att organisationen blir 

tvungna att använda sig av downsizing vid ytterligare tillfällen, och på detta sätt skapas det en 

negativ spiral inom organisationen. Datta, Guthrie, Basuil och Pandey (2010) menade att detta 

har att göra med att organisationer utför downsizing med tankar på förändringen som en 
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”quick fix” för organisationens ekonomiska problem. När förändringen utförs på ett felaktigt 

sätt kan den förstöra eller försämra organisationens uppbyggda kultur och värderingar (Kets 

de Vries & Balazs, 1997). Hur medarbetare reagerar vid downsizing beror på hur väl företaget 

eller organisationen har motiverat varför förändringen måste ske. En verklighetsbeskrivning 

måste informeras till de anställda för att minska missförstånd och konflikter. Ett undermåligt 

motiv kan även bidra till minskat förtroende för ledningen och organisationen i sin helhet 

(Cascio & Young, 2003).  

2.2. Downsizing och dess påverkan på kvarvarande personal 
Begreppet ”survivor syndrome” härstammar från efterkrigstiden på 1950- och 1960-talet och 

uppkom när reaktioner och beteenden från fångar som överlevt förintelseläger studerades 

(Datta et al., 2010). Även då det är en stor skillnad mellan att överleva ett förintelseläger och 

en personalreduktion så har begreppet anammats av psykologin då man försöker förklara 

beteenden och reaktioner som uppkommer vid personalavvecklingar. När en del av 

medarbetarskaran försvinner ökar risken för högre arbetsbelastningen för den kvarvarande 

personalen i organisationen. En för hög arbetsbelastning kan ha en negativ påverkan på 

medarbetares välbefinnande och hälsa (Martikainen, Mäki & Jäntti, 2008). Dragano, Verde 

och Siegriest (2005) fann att överlevare av downsizing påvisade högre grad av 

depressionssyndrom. Deras studie visade även att det fanns ett samband mellan downsizing 

och försämrade attityder till organisationen hos överlevarna. Burke (2003) menade att 

effekterna av ”survivor syndrome” kan hålla i sig flera år efter downsizing, så även om 

organisationen ser förändringen som en snabb lösning är medarbetarnas känslor av 

förändringen ofta av en annan art. Burke menade vidare att ”survivor syndrome” oftast 

kännetecknades av ilska, frustration, stress, nedstämdhet och en minskad 

arbetstillfredsställelse.  

Kivimäki et al. (2001) fann i sin studie att downsizing hade en negativ påverkan på den 

kvarvarande personalens arbetsproduktivitet, engagemang och lojalitet mot organisationen. 

De fann samtidigt att organisationsförändringar med personalavvecklingar bidrog till större 

konfliktpotential och motstånd mot förändringen. Sutton och D´Aunno (1989) menade att 

downsizing, och den underbemanning som oftast följer en downsizing, kan bidra till att 

reducera stress hos den kvarvarande personalstyrkan. De menade att överlevarna nu kan 

använda sin kompetens på ett bredare sätt, och med mer kontroll och delaktighet. Østhus 

(2012) menade dock, mer än tjugo år senare, att stressen för den kvarvarande personalen efter 

downsizing är ett allvarligt problem och att detta problem ofta uppstår eftersom 

anställningstryggheten förblir hotad efter förändringen.   

I Kets de Vries och Balazs (1997) studie fann man att överlevarnas lojalitet mot 

organisationen blev sämre i och med downsizing, och många av överlevarna hade tankar på 

att lämna organisationen. Datta et al. (2010) var inne på samma spår då de menade att det ofta 

uppstår en vilja hos överlevaren att lämna organisationen efter downsizing. Denna vilja 

uppkommer både hos medarbetare som anses vara lojala och hos relativt nyanställda 

medarbetare. En del forskare har ställt sig frågan om det egentligen inte är bättre att bli ett 

offer än en överlevare vid downsizing. I en studie utförd på Island efter en ekonomisk kollaps 

fann Snorradóttir et al. (2015) att överlevare inom bankbranschen uppvisade lägre 

välbefinnande än medarbetare som hade fått lämna sina tjänster. Detta berodde på högre 

arbetsbelastning, stress och en lägre anställningstrygghet. Devine, Reay, Stainton och Collins-

Nakai (2003) fann i en studie som jämförde överlevare och offer av en downsizing inom 

sjukvården i Kanada att de medarbetare som hade blivit avskedade och skaffat sig ett nytt 

arbete inom en annan organisation hade högre välbefinnande än överlevarna som fanns kvar i 

den ursprungliga organisationen. Studien fokuserade dock på offer som i relativt tidigt skede 
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efter downsizing fått ett annat arbete. Den avvecklade personalen som fortfarande befann sig i 

arbetslöshet undersöktes inte.  

2.3. Downsizing och dess påverkan på erfaren personal 
Armstrong-Stassen (2001) diskuterade i sin studie om att äldre arbetstagare kan drabbas 

hårdare av downsizing, både som överlevare och som offer. Som offer har de en lägre 

anställningsbarhet på arbetsmarknaden än vad yngre har. Detta kan bero på att äldre 

medarbetare i större utsträckning har en familj och därmed en lägre flexibilitet, medan yngre 

är mer flexibla i deras val av arbetsplats, yrke och arbetsort. Anställningsbarhet definierades 

av Allvin et al. (2006) som individens kompetens, självförtroende och attraktivitet på 

arbetsmarknaden. Som överlevare kan mer erfarna medarbetare drabbas då de inte vågar yttra 

kritik mot organisationen eftersom det kan riskera investeringarna som finns i organisationen 

(Armstrong-Stassen, 2001). Det kan handla om tid och kraft som den erfarne medarbetaren 

har investerat i organisationen genom åren. Wirkkala (2002) pekade på arbetsgivares 

uppfattning av äldre arbetskraft som en viktig komponent för att förstå den äldre 

arbetstagarens situation på arbetsmarknaden. I Wirkkalas rapport framkom att 71 procent av 

de tillfrågade arbetsgivarna inte skulle nyanställa en arbetssökande över 50 år eftersom de inte 

innehar samma förändringskompetens och utbildning som yngre arbetstagare.  

Det är inte alltid lätt för organisationer att göra sig av med erfaren personal. Många svenska 

organisationer använder sig av LAS (Lagen om anställningsskydd), som medför en säkerhet 

för de erfarna inom organisationen. LAS medför vid personalavvecklingar att det ur ett 

medarbetarperspektiv är först in, sist ut som gäller (Aronsson et al., 2012). Erfaren personal 

sitter därmed i en bättre sits än mindre erfaren personal vid personalavvecklingar. Att ha 

denna trygghet kan för medarbetare bidra till att de inte vågar söka sig vidare i arbetslivet då 

anställningstryggheten skulle minska på en ny arbetsplats. De skulle vid ett arbetsbyte förlora 

sitt arbetsrättsliga kapital (Rothstein & Boräng, 2005). Organisationer använder ibland andra 

metoder för att bli av med äldre medarbetare vid personalavvecklingar. Kets de Vries och 

Balazs (1997) menade att det är vanligt att en organisation vid downsizing försöker få äldre 

medarbetarna att gå i förtidspension. Detta brukar ske med olika typer av uppsägningsavtal. 

Med andra ord vill organisationen köpa ut den äldre ur verksamheten för att spara resurser.  

2.4. Vad påverkar en individ att stanna eller att söka sig vidare i 
arbetslivet? 

Lundh (2006) menade att arbetskraftens rörlighet är central för ett lands ekonomiska 

utveckling, men att denna rörlighet ofta begränsas av både arbetstagare och arbetsgivare. 

Parterna vill ofta finna en kontinuitet i anställningsrelationen och den anställde strävar många 

gånger efter en trygghet i sin inkomst. Arbetsgivaren uppfattar ofta medarbetarna som 

betydelsefulla eftersom de har kunskap om företaget och om det arbete som utförs. Om 

medarbetare slutar kan detta bli kostsamt eftersom nya medarbetare skulle behöva anställas 

och läras upp. Rothstein och Boräng (2005) menade att låg rörlighet på arbetsmarknaden har 

ett starkt samband med sjukfrånvaro medan arbetsplatsbyten fungerar som ett skydd mot 

sjukfrånvaro. Åkerlund (2007) menade att rörlighet på arbetsmarknaden är något som 

individen ska sträva efter då den har positiva effekter på anställningsbarheten och 

kompetensen samtidigt som den främjar hälsa och arbetstillfredsställelse. Arbetsplatsbyten 

kan också skapa en ny stimulans med hjälp av nya arbetsuppgifter och ny arbetsmiljö. 

Rothstein och Boräng (2005) menade att många arbetstagare i Sverige upplever sig ha ett 

arbete som är för ansträngande för att de ska kunna arbeta kvar tills de går i pension. Dessa 

arbetstagare upplever låg kontroll över de krav som ställs i arbetet och små möjligheter till 

utveckling. 



6 
 

Begreppet lojalitet har som tidigare nämnts kommit att betraktas annorlunda på senare år. 

Guillon och Cezanne (2014) menade att lojalitet mot organisationen innebär att arbetstagaren 

värderar medlemskapet i organisationen högt, sympatiserar med de värdesystem som finns, 

och är beredd att arbeta hårt för organisationen. Faktorer som påverkar arbetstagarens lojalitet 

mot organisationen är de känslor som han eller hon upplever på arbetsplatsen och attityden 

mot organisationen i allmänhet. Anställda som känner sig omhändertagna, uppskattade, stolta 

och betydelsefulla har större benägenhet att stanna i organisationen.  

En anledning till att mer erfarna medarbetare är mindre benägna att byta arbete är att 

anställningsbarheten minskar med åldern (Radford, Shacklock & Meissner, 2015). En 

minskad anställningsbarhet kan begränsa en individs handlingsmöjligheter på 

arbetsmarknaden, och bidra till något som Aronsson et al. (2000) kallade för yrkes- eller 

arbetsplatsinlåsning. Den kraftigt förändrade arbetsmarknadssituationen gjorde att det under 

och efter 1990-talet blev svårare för en individ att få en fast anställning. Detta har bidragit till 

att många arbetstagare har fastnat i yrken och på arbetsplatser som inte är önskade. Aronsson 

et al. (2000) definierade inlåsning som att vara i ett arbete eller i ett yrke som inte är det 

önskvärda och att inte kunna förändra situationen. Aronsson et al. (2012) menade att ungefär 

20 procent av den svenska arbetskraften befinner sig i en inlåsningssituation, vilket utgör 

ungefär 800 000 arbetstagare. Problematiken är inte bara att individer har hamnat fel i 

arbetslivet, utan att de inlåsta visade sig ha förhöjd frekvens av trötthet, huvudvärk och 

nedstämdhet. Av de olika arbetsgrupperna var det lågutbildade medarbetare och medarbetare 

inom industri- och byggnadsarbete som kände sig mest inlåsta i arbetslivet. Aronsson et al. 

(2000) menade att arbetstagare som rapporterade mest trötthet och olust för arbetet var de som 

upplevde sig vara dubbelinlåsta, inlåsta i både yrke och arbetsplats. Viktigt att poängtera är att 

en individs känsla av inlåsning kan variera med tiden. En individ kan trivas i sitt yrke och 

med sitt arbete, men om det sker en förändring av organiseringen av arbetet kan det skapas 

vantrivsel och därmed en känsla av inlåsning (Åkerlund, 2007). Aronsson et al. (2012) 

menade att inlåsning är vanligare bland arbetstagare som varit på samma arbetsplats under en 

längre tid. Inlåsningen kan starta onda cirklar då arbetstagare som känner sig inlåsta i arbetet 

upplever mindre lust till lärande och utveckling. När en individ inte breddar och utökar sin 

kompetens kan dennes inlåsning uppfattas kraftigare då individen börjar ifrågasätta sin egen 

kompetens och sina möjligheter på arbetsmarknaden. Inlåsning kan bidra till ohälsa för 

individer som befinner sig i en inlåsningssituation och rörligheten på arbetsmarknaden är låg 

bland arbetstagare med hälsoproblem (Rothstein & Boräng, 2005). Individen fastnar helt 

enkelt i en ohälsosam arbetsmiljö och har begränsade möjligheter att byta till ett mer 

hälsosamt arbete. 

4. TEORI 

4.1. Sorti, protest, lojalitet 
Hur människor agerar vid en organisationsförändring när de känner sig missnöjda kan 

förklaras med hjälp av Hirschmans (1970) teori om sorti (exit), protest (voice) och lojalitet 

(loyality). Sorti, protest och lojalitet ses som tre olika strategier som individer kan ta till då de 

upplever vantrivsel, har behandlats orättvist, eller när de inte samtycker med 

organisationsförändringens mål och strategier. Sorti innebär att den anställde väljer att lämna 

sin anställning och arbetsplats för söka nytt arbete. Med protesten låter medarbetaren sig 

höras för att uttrycka sina känslor om det som upplevs vara fel eller orättvist. Denna typ av 

strategi är också den vanligaste när individer upplever missnöje på arbetsplatsen (Hirschman, 

1970). Innan eventuell sorti är det vanligt att arbetstagaren använder sig av protest. Har 

medarbetaren en annan organisation att vända sig till är det även vanligt att medarbetaren 

använder sig av sortistrategin när denne är missnöjd eller upplever orättvisa (Rusbult et al., 
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1982). Arbete är en inkomstkälla och inkomstkällan kan hindra arbetstagaren att använda sig 

av sorti vilket ofta medför att missnöjda individer blir kvar i organisationer fast de själva har 

en vilja att söka sig vidare. 

Med lojalitet godkänner man förändringen, man sluter upp kring den och väljer att inte 

protestera. Det behöver inte innebära att arbetstagaren tycker att organisationen har agerat 

riktigt och rättvist i sina förändringshandlingar, arbetstagarens val att protestera eller att lämna 

kan vara begränsade. Hirschman (1970) menar att lojalitet minskar sannolikheten för sorti, 

och eftersom individen känner för organisationen så söker den lojale efter en inflytelserik roll 

och vill vara med och påverka i förändringen. Blir inflytandet dock bristande, om ledningen 

inte vill lyssna till den lojales invändningar eller idéer, uppstår ofta protest. En lojal 

medarbetare som befinner sig i ett missnöjt tillstånd med organisationen går ofta med 

förhoppningen om att det som sker, källan till missnöjet, kommer att återgå till det som 

tidigare var. Den lojale vill inte kasta in handduken eftersom denne är beredd att kämpa för 

organisationen. Att inte vilja byta organisation trots att det finns ett missnöje och andra 

arbetsalternativ är enligt Hirschman (1970) ett bra exempel på lojalitet. Men även den mest 

lojala medarbetaren har en smärtgräns för hur stort missnöjet kan bli. Hirschman (1970) 

menar att lojala medarbetare som ändå använder sig av sorti ofta får betala ett högt 

känslomässigt pris på grund av känslorna till organisationen och arbetskamraterna. 

Tryggheten och inkomsten som arbetet ger kan också hotas, om nu individen inte får ett annat 

arbete innan sortin.  

4.2. Reaktioner vid förändring 
För att få kunskap om vad som gör att individer stannar på arbetsplatsen vid 

organisationsförändring så är det av intresse att veta olika typer av reaktioner som kan uppstå 

hos individer när förändring sker. Hur en individ agerar efter en organisationsförändring 

förklaras ofta genom begreppen uppslutning och motstånd. Jacobsen (2013) menar att det 

finns tre olika faser av uppslutning; nödvändighetsuppslutning, normativ uppslutning och 

affektiv uppslutning. En nödvändig uppslutning sker när individen anser att denne har för 

mycket investerat i organisationen för att bryta eller göra motstånd. Investeringarna kan 

innebära kontakter, karriär och tid. Desto mer som investerats i organisationen, desto mer 

riskerar man att förlora. Denna uppslutning kretsar också till hur individen ser på sina 

möjligheter att finna arbete utanför organisationen. Har individen goda möjligheter att hitta ett 

likvärdigt arbete utanför organisationen så har individen förmodligen lättare att ta till 

motstånd om denne är kritisk mot förändringen. En person som anser sig vara låst i 

organisationen har lättare att ställa sig in i ledet och acceptera de förändringar som sker eller 

har skett. Jacobsen (2013) förklarar att den normativa uppslutningen sker på grund av 

individers helhetssyn på organisationen. Hur organisationen har ställt upp på individen 

tidigare är av stor betydelse för hur individen ställer sig till förändringsinitiativet. Har 

organisationen lagt ner resurser på individen genom exempelvis utbildning, löneökningar och 

ledighet, så är det större chans att uppslutning sker. Man vill gottgöra organisationen för dess 

satsningar och förtroende. Det behöver inte betyda att individen delar organisationens 

värderingar kring förändringen, man ställer upp på förändringen av pliktkänsla (Jacobsen, 

2013). Den affektiva uppslutningen handlar däremot om att hålla med organisationen i dess 

förändringsinitiativ. Individen ser förändringen som något välkommet och som kommer leda 

till goda konsekvenser både för individen och för organisationen (Jacobsen, 2013). Detta är 

med andra ord en stark uppslutning.  
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4.3.  Inställning till arbetet 
Hur en individ agerar vid en downsizing, om denne lämnar eller stannar, kan ha att göra med 

hur inställningen till arbetet ser ut. Penley och Gould (1988) skiljer mellan tre olika 

inställningar till arbetet. 

Instrumentell inställning 

Har en individ en instrumentell inställning till sitt arbete så ser denne arbetet som ett medel 

för att tillfredsställa andra aspekter i livet. Det är lönen som är den främsta motivationskällan 

till arbetet och med lönen kan man sedan förgylla livets andra delar. Med den instrumentella 

inställningen har arbetet i sig inte en självförverkligande funktion för individen. Det är i 

privatlivet man ”lever” och det är denna aspekt av livet som är av betydelse, därför finns det 

en tydlig gräns mellan privatliv och arbetsliv. Arbetet är inte den plats där man uttrycker sig 

känslomässigt eller knyter sociala band som är av stor betydelse, sådant görs i privatlivet. 

Individen med den instrumentella inställningen till arbetet deltar sällan i sociala tillställningar 

med arbetskamraterna eller jobbar sällan över om det inte är ett krav. Man arbetar gärna inte 

heller för hårt om det inte krävs.  

Byråkratisk inställning 

Med den byråkratiska inställningen till arbete så ställer individen gärna upp på organisationen, 

om organisationen ställer upp på individen. Det handlar här om att ge och ta. Individen arbetar 

gärna hårt, men förväntar sig då någon form av utbyte som till exempel karriärmöjligheter, 

stigande lön och status inom organisationen. Har individen en byråkratisk inställning till 

arbetet blir denne oftast känslomässigt involverad i organisationen och strävar efter att göra 

ett så gott arbete som möjligt. Det sker en identifiering med arbetet, och arbetet blir ett 

centralt intresse i den anställdes liv. När arbetet blir ett intresse blir gränsen mellan arbete och 

privatliv nästan raderad.  

Solidarisk inställning 

Den solidariska inställningen kan förklaras som en blandning mellan den instrumentella och 

byråkratiska. Pengarna som arbetet inbringar är av stor betydelse för den individ som innehar 

en solidarisk inställning. Men även hur involverad individen är i organisationen är av 

betydelse. Att få gå till arbetet känns spännande då mycket av det sociala i ens liv utspelar sig 

på arbetsplatsen och sociala kontakterna och arbetsuppgifterna anses vara känslomässigt 

belönande. Vid denna typ av inställning betyder arbetet mycket för individens självkänsla och 

identifiering, och detta gör att gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir relativt otydlig.  

Penley och Gould (1998) menar att de tre olika inställningarna inte behöver vara helt 

avgränsade från varandra. En individ kan till exempel inneha en byråkratisk inställning, men 

eftersom vissa typer av belöningar har uteblivit så kan den börja röra sig mer åt det 

instrumentella hållet. Samtidigt kan en individ med en instrumentell inställning få nya 

arbetsuppgifter som blir mer emotionellt berikande vilket gör att dennes känslomässiga 

inställning till arbetet ökar.  

4.4.  Social inbäddning 
Social inbäddning är en faktor som kan vara av betydelse för att klargöra en arbetstagares 

vilja att stanna eller lämna en organisation. Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski och Erez (2001) 

fokuserade på just detta när de undersökte den sociala inbäddningens betydelse för en 

arbetstagares vilja att lämna eller stanna i organisationen när arbetstagaren inte var helt 

tillfredsställd med sin arbetssituation. Forskarna menar att det inte alltid handlar om missnöje 

eller brist på motivation när en individ väljer att lämna en arbetsplats. Det är enligt dem 

många olika faktorer som kan spela in i en individs beslut att stanna eller lämna. Penley och 
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Gould (1988) var inne på att inställningen till arbetet har en stor betydelse för individens val, 

men Mitchell et al. (2001) menar att inställningen eller den ekonomiska aspekten inte alltid 

väger tyngst. 

Den sociala inbäddningen kan handla om sociala relationer och kontakter med andra 

människor både på och utanför arbetet, och som har en betydelse för individens val i 

arbetslivet. Dessa relationer och kontakter kan öppna upp eller begränsa 

handlingsmöjligheterna för individen. Utanför arbetsplatsen kan familjesituationen, 

vänskapskretsen, och balansen mellan arbete och familj vara faktorer som är av betydelse för 

den sociala inbäddningen. Till exempel kan en arbetstagare med många vänner inom 

organisationen välja att stanna kvar trots att andra intressanta arbetsmöjligheter uppstår. 

Samma sak gäller en individs familjesituation. Har individen en familj kan detta påverka 

denne att stanna kvar i en organisation på grund av till exempel flexibel arbetstid. Även då 

andra arbetssituationer uppstår och att individen inte trivs speciellt bra i sitt arbete väger den 

sociala inbäddningen tungt i dennes handlingsmöjligheter.  

Mitchell et al. (2001) menar att den sociala inbäddningen kan delas upp i tre komponenter 

som alla är av stor vikt för individens möjligheter att kunna förändra sin arbetssituation. 

Anknytning är den första komponenten och handlar om individens anknytningar och 

relationer till andra individer i både arbetsliv och privatliv. Desto fler anknytningar som finns, 

desto mer bunden till organisationen är individen. Den andra komponenten är passform och 

handlar om individens uppfattning och hur väl denne passar in i organisationen och i 

kontexten på arbetsplatsen. Här ligger ofta personlighet och kompetens som grund. Den tredje 

komponenten är uppoffring. Denna komponent handlar om vad som skulle krävas från 

individen för att denne ska kunna förändra sin arbetssituation. Vad måste ges upp, och till 

vilket pris. Här kan det handla om att behöva byta arbetsort, spendera mindre tid med familjen 

eller att få en lägre lön. Desto större insatsen blir, desto större blir chansen att individen 

stannar kvar på grund av trygghet.  

Ng, Sorensen, Eby och Feldman (2007) menar att den sociala inbäddningen har en betydelse 

för erfarna arbetstagares attityd till rörlighet i arbetslivet. Att vara äldre, ha barn och familj 

samt ett stort arbetsrättsligt kapital minskar sannolikheten till frivilligt arbetsbyte. Forskarna 

menar vidare att den sociala inbäddningen oftast upplevs som något negativt fast detta inte 

behöver vara fallet. Att få livspusslet att gå ihop och trivas på arbetsplatsen är en positiv 

inbäddning. Men den sociala inbäddningen kan också vara negativ då den kan hindra 

individer att utvecklas i arbetslivet genom att ta andra intressanta karriärmöjligheter utanför 

den aktuella organisationen. Den sociala inbäddningen bör inte heller ses som stabil då 

människors livssituationer och attityder förändras med tiden.  

5. Metod 

5.1. Hermeneutisk ansats 
Eftersom målet var att tolka andra individers upplevelser så passade det bra med en kvalitativ 

insamlingsmetod och en hermeneutisk forskningsansats. När en forskare vill studera 

individers unika upplevelser anses den hermeneutiska- eller fenomenologiska 

forskningsansatsen vara att föredra (Kvale & Brinkmann, 2009). Då fenomenologisk analys 

sker genom en reduktion, ett åsidosättande av egen förförståelse och teoretiska perspektiv, så 

valdes den hermeneutiska forskningsansatsen till denna studie då teorier kan hjälpa 

studieförfattaren att nå ny kunskap om fenomenet som undersöks. Ansatsen används induktivt 

i studien då den huvudsakligen utgår från respondenternas upplevelser och erfarenheter för att 

sedan speglas mot teoretiska perspektiv. Inom hermeneutiken riktas uppmärksamheten mot 



10 
 

det respondenterna upplever som viktigt och meningsfullt, vilket passade denna studie då 

avsikten var att undersöka, tolka, förstå och förmedla respondenters upplevelser.  

Begreppet hermeneutik härstammar från grekiska ordet hermeneuein, som betyder ”att tolka” 

(Ödman, 2007). En viktig gestalt i den hermeneutiska filosofin var tysken Martin Heidegger, 

som menade att en individs förståelse är grunden för allt tolkande som sker, och att en 

individs förförståelse är tolkandets grund. Med den hermeneutiska ansatsen vill inte forskaren 

i första hand bekräfta olika hypoteser och få slutgiltiga svar. Med hermeneutiken vill 

forskaren istället förstå ett fenomen ur individers unika upplevelser och erfarenheter (Ödman, 

2007). Enligt hermeneutiken har språket och ordet alltid en bakomliggande betydelse och det 

är språk och ord som bildar vår värld och vår tolkning av denna värld. Tolkning är ett centralt 

begrepp inom hermeneutiken och för att nå förståelse är det tolkningen som är betydelsefull. 

De tolkningar som görs av ett fenomen ses inte som några absoluta sanningar, utan istället 

som ny förståelse för individers känsloreaktioner, tankemönster och handlingar. Samtal och 

text är två viktiga begrepp, och att tolka meningen i det som finns i texten är det centrala inom 

hermeneutiken.  

Ett annat återkommande begrepp i hermneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Den 

hermeneutiska cirkeln anspelar på den tolkningsprocess som utförs med den hermeneutiska 

forskningsansatsen. I denna cirkel varvas forskarens egna förförståelse av fenomenet med det 

material som samlas in i studien. På detta sätt bildas en ny förståelse och djupare kunskap av 

fenomenet som undersöks. Man söker i sin tolkningsprocess efter delar som tillsammans 

bildar helheter, och från helheterna tillbaka till delarna, vilket skapar ett sammanhang och en 

totalisering. Det går med andra ord inte att få en helhetsbild av ett fenomen utan att det finns 

en förståelse för fenomenets olika delar. Med den hermeneutiska cirkeln förnyas kunskapen 

hela tiden och cirkeln upphör när ett rimligt resultat har uppnåtts. En hermeneutikers arbete 

kan liknas ett pussel då forskaren måste se till delarna för att förstå helheten, och med hjälp av 

helheten kan vi finna en förståelse för delarna (Ödman, 2007).  

Sammanfattningsvis bidrar inte hermeneutiken till någon absolut sanning, sanningen är alltid 

relativ. Hermeneutiken bidrar till en bredare förståelse för individers unika livsvärldar. Denna 

ansats ansågs passa bra för studien då individers livsvärldar och vad som får dem att handla 

på ett visst sätt var studiens undersökningsområde.   

5.2. Organisationsbeskrivning och förändringar som skedde 
Arbetsplatsen där undersökningen ägde rum var en lagerindustri tillhörande en av Sveriges 

största kedjor för dagligvaror. På arbetsplatsen arbetar 182 individer i olika tjänstetyper. Den 

vanligaste formen av arbete är expedition, vilket betyder lagerplock till olika butiker runt om i 

Sverige med truck som hjälpmedel. Antalet arbetstagare som har expedition som 

arbetsuppgift är 121 stycken. I denna studie låg fokus på individer som har arbetat i 

organisationen över femton år och som hade ett arbete som huvudsakligen bestod av 

expedition. Arbetet kan sammanfattas som fysiskt och monotont då samma arbetsmoment 

utförs många gånger i timmen. Expeditionsarbetet är tidsstyrt genom ackordssystem vilket 

betyder att desto hårdare och snabbare man arbetar, desto mer pengar tjänar man. 

Arbetsuppgifterna ges digitalt då mål och instruktioner kommer genom ett system som 

benämns pick-by-voice. Genom detta system får arbetstagaren uppdrag (antal ackordsminuter 

som uppdraget innehåller och hur tung arbetsuppgiften är) av en datoriserad röst som under 

hela arbetsuppdraget berättar för arbetstagaren vad som ska plockas, och hur många av varan 

som ska plockas. När arbetsuppgiften är slutförd registreras resultatet i ett system som 

beräknar ackordet när arbetsdagen är slut. Det finns en minimumgräns för hur mycket arbete 

en expeditör ska utföra per dag, men ingen övre gräns. Att undersöka just lagerarbetare är av 

betydelse eftersom det är ett vanligt yrke i Sverige. År 2013 låg lager- och transportassistenter 
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på en femte plats bland de vanligaste arbetena i Sverige med 55 374 medarbetare (SCB, 

2013). Av dessa var 79 procent manliga arbetare. Utbildningskraven inom yrket är låga och 

inskolningstiden i arbetet är kort.  

Organisationen har under de senaste tio åren genomgått två olika typer av downsizing. Den 

första skedde i mitten på 2000-talet och den andra skedde i slutet på år 2015. Den första 

downsizing-processen skedde på grund av ekonomiska förluster och får anses som ofrivillig. 

Organisationen gick ut med att 40 medarbetare var tvungna att lämna och 

personalavvecklingen skedde genom LAS-principen. De 40 som blev offer i förändringen fick 

sex månader efter varselbeskedet lämna organisationen. Den andra personalavvecklingen 

skedde på andra grunder då organisationen inte befann sig i ekonomiskt trångmål utan i en 

god ekonomisk sits. Avvecklingarna skedde då det fanns finansiella tillgångar som gjorde det 

möjligt för organisationen att lösa ut underpresterande medarbetare, medarbetare som befann 

sig i slutet av sitt yrkesverksamma liv, och medarbetare med hög sjukfrånvaro. Erbjudandet 

var månadslön i fyra till sex månader beroende på anställningstid, och en engångssumma. 

Även då organisationens mål var att lösa ut en utvald grupp medarbetare så valde andra 

arbetstagare att anta erbjudandet om uppsägning från organisationen. Totalt valde 22 stycken 

medarbetare att lämna organisationen. På ungefär tio år har organisationen använt downsizing 

vid två tillfällen vilket har inneburit att 62 stycken arbetstagare, alla expeditörer, har fått söka 

sig vidare i arbetslivet, frivilligt eller ofrivilligt.  

5.3. Förförståelse 
Jag var själv aktiv i den organisation som det fokuserades på i denna studie och har därmed 

erfarenhet av de downsizing-processer som skedde. De känslor som uppkom hos mig under 

förändringsperioderna under organisationens personalavvecklingar bidrog till intresset att 

studera fenomenet downsizing och dess påverkan på kvarvarande personal. Jag upplevde den 

första downsizing-processen som stressig, en tid då jag levde med en konstant osäkerhet, en 

osäkerhet som rörde den trygghet som arbetet gav. Den andra downsizing-processen ägde rum 

under min tjänstledighet, därmed har jag mindre erfarenheter av den. Samtal med 

arbetskamrater fick mig att inse att det kunde finnas ett problem med downsizing för individer 

som blir kvar i organisationen. Jag har sett arbetskamrater som har slutat i och med 

förändringarna, men jag har även sett arbetskamrater som inte var tillfredsställda med 

organisationen, ändå stanna kvar. Funderingar kring vad som påverkade dessa individer att 

stanna kvar har länge funnits i mina tankar, och med denna studie uppkom möjligheten att 

undersöka det. Mina egna erfarenheter av downsizing är till mestadels negativa. Det handlar 

för den hermeneutiska forskaren om att hålla negativa känslor och erfarenheter på distans 

genom att anamma ett kritiskt förhållningssätt och genom detta begränsa på förhand 

utformade tolkningar. Jag har i denna studie primärt fokuserat på undersökningsdeltagarnas 

erfarenheter och upplevelser av fenomenet. Förförståelsen är dock fortfarande viktig i den 

hermeneutiska ansatsen. I tolkningens andra fas pendlar jag därför mellan respondenternas 

utsagor och vad teorier belyser om fenomenet. På detta sätt kan en bredare förståelse för det 

som studeras skapas.   

5.4. Urval 
I denna studie valdes det att fokusera på erfarna medarbetare inom en och samma 

organisation. Eftersom jag genom anställning har direkt kontakt med en organisation som 

genomgått två downsizing-processer föreföll det sig naturligt att undersöka denna 

organisation. På grund av studier befinner jag mig inte på arbetsplatsen mer än en gång i 

veckan, men genom en god relation till chefer och ledare uppkom möjligheten att använda 

organisationen i undersökningen. För studien eftersöktes medarbetare med minst femton års 

erfarenhet inom organisationen och med expedition som huvudarbetssyssla. Med dessa 



12 
 

kriterier hade medarbetarna varit anställda i organisationen vid de båda downsizing-tillfällena. 

Efter kontakt med en chef inom organisationen fick jag klartecken att sätta upp mitt 

missivbrev på informationstavlan på arbetsplatsen (bilaga 1). Chefen informerade även 

gruppledarna att sprida budskapet till medarbetarna inom organisationen vid de dagliga 

mötena. I studien användes ett strategiskt lämplighetsurval då vissa kriterier fanns för att 

medarbetare skulle kunna delta (Bryman, 2002). Urvalet får även anses vara vad Saunders 

(2012) kallade för självselektivt då jag som forskare inte valde att kontakta respondenter 

personligen, utan lät respondenterna kontakta mig. Tolv intervjuer med manliga respondenter 

utfördes. Ingen kvinna i organisationen kontaktade mig, och jag beslutade att inte själv ta 

kontakt med någon kvinnlig arbetare på grund av det låga antalet kvinnliga medarbetare i 

organisationen. Studiens konfidentialitetskrav skulle ha hotats. Även då den hermeneutiska 

forskningsansatsen eftersträvar variation i urvalet valdes detta bort av etiska skäl (Ödman, 

2007). Av etiska skäl publiceras inte heller ålder på de intervjuade i studien, utan 

medarbetarna identifieras istället genom antalet verksamma år i organisationen (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Intervjupersonerna i studien och antalet verksamma år i organisationen. 

Intervjuperson Antal år i organisationen 

IP1 15 år 

IP2 15 år 

IP3 17 år 

IP4 18 år 

IP5 18 år 

IP6 18 år 

IP7 19 år 

IP8 21 år 

IP9 22 år 

IP10 29 år 

IP11 32 år 

IP12 37 år 

 

5.5. Insamlingsmetod 
Då studiens syfte fokuserade på individuella upplevelser ansågs kvalitativa metoder vara att 

föredra. För att kunna ta del av respondenters upplevelser valdes semistrukturerade intervjuer 

som insamlingsmetod. Intervjun är den mest använda metoden inom kvalitativa forskning och 

kan hjälpa forskaren att förstå individers livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjun kan 

liknas vid ett vardagligt samtal, men innehåller ett djupare syfte (Fejes & Thornberg, 2009).  

Den semistrukturerade intervjun passade studien då det fanns specifika teman och därmed 

specifika frågor som skulle ställas. Jag som forskare ville dock vara flexibel gällande 

ordningsföljden på frågorna och den semistrukturerade intervjun ger forskaren möjlighet till 

nya frågor under intervjuandets gång. Med den semistrukturerade intervjun får respondenten 

och forskaren möjlighet att fördjupa samtalet utan någon strikt struktur samtidigt som 

respondenten får möjlighet att uttrycka sig fritt. En intervjuguide som fokuserade på fyra 

specifika teman utformades. Dessa teman var: bakgrund, förändring, rörlighet och hälsa 

(bilaga 2). Enligt den hermeneutiska ansatsen bör forskaren lyhört lyssna efter vad som 

förmedlas och lyssna efter den bakomliggande meningen i olika resonemang och utsagor 

(Ödman, 2007). Detta perspektiv anammades under alla tolv intervjuer. För att verkligen 

klarlägga vad som sades och betydelsen av vad som sades så bad jag respondenterna vid flera 
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tillfällen att utveckla resonemangen. Detta är en fördel med de semistrukturerade intervjuerna. 

När resonemangen utvecklades fick jag som mottagare en bredare förståelse av respondentens 

upplevelser och erfarenheter.  

5.6. Tillvägagångssätt och undersökningsmiljö 
Vid första samtalet med en ledare i organisationen, skapades en överenskommelse om att 

varje intervju fick ta max 30 minuter. Efter ett pilottest med en medarbetare i organisationen 

kunde det konstateras att 30 minuter inte var tillräckligt för att fånga in alla upplevelser och 

erfarenheter som var viktiga för studien. Med pilottestet uppkom även en bild av frågornas 

kvalitet och om språket som användes i intervjun passade målgruppen. Med pilottestet 

kontrollerades även den tekniska utrustningens kvalitet och att det inte förekom ledande 

frågor.  

Efter ytterligare ett samtal med ledaren blev jag lovad max 40 minuter per intervju. Eftersom 

jag valde att själv inte kontakta respondenterna, utan lät respondenterna kontakta mig om de 

var intresserade, infann sig en viss oro att undersökningen inte skulle bli av. Men då 

intervjuerna skulle ske på arbetstid, vilket medför att medarbetarna kommer undan 

ackordsarbetet under en viss tid, fanns det ändå förhoppning om deltagande. Telefonnummer 

och e-mailadress utlämnades i informationen, och efter att missivbrevet satts upp på 

informationstavlan hade det redan efter två dagar bokats in åtta intervjuer. Intervjuerna 

delades upp på två dagar så att varje tillfälle innehöll fyra intervjuer. Innan de första åtta 

intervjuerna var avklarade hade även de fyra sista intervjuerna bokats in tills nästkommande 

vecka. På detta sätt skapades möjligheten att starta en transkribering redan efter det första 

intervjutillfället för att undersöka mönster i det som sagts och klarlägga om något borde 

fokuseras på vid nästa intervjutillfälle.  

Intervjuerna hölls på ett kontor väl undanskymt från den ordinarie arbetsytan. Detta var ett 

medvetet val för att respondenterna skulle känna trygghet i intervjun. Med egna erfarenheter 

från organisationen har jag vetskap om i vilken miljö en intervju kan hållas ostört. Inne i 

rummet fanns ett runt bord och ett antal stolar. På arbetsytan låg vid intervjutillfällena en 

mobiltelefon, som användes i inspelningssyfte, samt skrivblock och penna. Skrivblocket och 

pennan användes innan, under och efter intervjuerna. Här antecknades allmänna funderingar, 

kroppsspråk och annat ohörbart som uppmärksammades under intervjuerna. Det infann sig en 

etisk medvetenhet under hela intervjun. Informationen från missivbrevet upprepades: att 

företaget kommer att få ta del av undersökningen om de skulle vilja, samt att undersökningen 

kommer hanteras konfidentiellt. Stor vikt lades även på att förklara att inget intervjusvar 

skulle kunna spåras tillbaka till den enskilde respondenten. Innan uppstarten av intervjun 

förklarades studiens syfte i korthet, samt att intervjun när som helst skulle kunna avbrytas, om 

respondenten önskade det. Därmed följdes Vetenskapsrådets (2011) anvisningar för 

informerat samtycke och konfidentialitets krav, något som är viktigt i en forskningsprocess. 

Intervjuguiden användes för att styra intervjun någorlunda, men varje intervju blev unik och 

tog sin egen väg. Vissa frågor som kan uppfattas som känsliga i en intervjusituation ställdes 

när intervjuaren upplevde att det var rätt tidpunkt. Ett exempel på en sådan fråga var: 

Upplever du dig själv vara i ditt önskade yrke och på din önskade arbetsplats? Det kan enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) uppstå etiska dilemman när man undersöker människors privata 

livsvärld. Av denna anledning användes inte frågor som kan anses vara allt för känsliga. 

Risken finns då att respondenten upplever en osäkerhet med intervjun. Konsten att ställa 

följdfrågor är något som är av betydelse för kvaliteten på kvalitativ forskning (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom att jag tagit del av ett stort omfång tidigare forskning och teorier 

om fenomenet som undersöks gav det mig en förståelse för vad som skulle efterfrågas i 
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intervjun. Att vara bekant med fenomenet är något som är centralt för att kunna ställa 

relevanta frågor.  

Då jag själv är anställd inom organisationen blev det även enklare för mig att förstå vissa 

uttryck som är relaterade till organisationen. Exempel på sådana uttryck är: Time Care, 

Kupan, och Kolli. Det var även till hjälp då intervjupersonerna pratade om en annan individ 

inom organisationen, då det fanns en förståelse för vem medarbetaren syftade på. Detta var 

tidssparande då eventuella följdfrågor kunde undvikas i sammanhanget. Det fanns en 

noggrannhet under intervjuerna med att låta respondenten tala till punkt och ge dem tid att 

tänka efter vid vissa frågor, men det fanns även en beredskap på att styra intervjun när 

diskussionen inte upplevdes relevant. Att försöka höra vad som sades mellan raderna var 

något som det fokuserades på under varje intervju. Tiden för intervjuerna varierade, den 

kortaste intervjun varade i 28 minuter och den längsta i 37 minuter. Genom hela 

intervjuprocessen eftersträvades en dialog med respondenten. Genom den öppna dialogen 

uppkom möjligheten att få in så mycket information som möjligt av det som eftersöktes. Detta 

ger forskaren större möjligheter till att tolka medarbetarnas upplevelser på ett rättvist sätt.  

5.7. Databearbetning 
Transkriberingarna av intervjuerna skedde under flera faser. De första fyra intervjuerna hade 

transkriberats redan innan det andra intervjutillfället. Likaså hade de fyra nästkommande 

intervjuerna transkriberats till dess att det sista intervjutillfället skulle äga rum. 

Transkriberingarna skedde genom att studieförfattaren skrev ned det som sades i intervjuerna 

direkt från mobilen. Syftet med transkriberingen av det insamlade materialet var att skapa 

lättlästa utskrifter som med en enkelhet skulle kunna bearbetas vid den kommande 

analysprocessen. Transkriberingen skedde med en noggrannhet, med vissa justeringar av 

språket för att förbättra läsvänligheten. Eftersom inget dataprogram användes kunde inte 

intervjuerna saktas ned, många gånger fick studieförfattaren spola tillbaka för att lyssna efter 

vad som sades och om något hade uppfattats korrekt. Detta var en tidsödande men lärande 

process som resulterade i 68 sidor transkriberad text.  

5.8. Analys och tolkning 
Analys- och tolkningsprocessen startade direkt vid den första transkriberingen. Här inföll vad 

Ahrne och Svensson (2011) kallar för den primära tolkningen. Eftersom att studieförfattaren 

transkriberade insamlad data vid tre olika tillfällen med fyra intervjuer åt gången skapades det 

en allt klarare bild för varje transkribering som utfördes. Analysen och tolkningen blev med 

andra ord en kontinuerlig process och redan vid den första transkriberingsperioden kunde 

vissa mönster i medarbetarnas upplevelser urskiljas. Här uppmärksammades både 

gemensamma nämnare och aspekter som skiljde sig brett åt, samt uttalanden som förväntades 

och överraskade. När varje intervju hade transkriberats började en öppen läsning där texterna 

lästes igenom flertalet gånger. Under denna öppna läsning försökte jag i största utsträckning 

att lägga fördomar och redan klara tolkningsscheman åt sidan. När varje intervju analyserats 

separat lästes hela transkriberingen för skapandet av en helhetsbild över allt insamlat material. 

Materialet som samlats in flyttades sedan över till analysprogrammet ATLAS.ti. Här startade 

en process av strukturering, reducering, sortering och ett begripliggörande av materialet. 

ATLAS.ti är ett användbart program som underlättar överblicken i analysen och ger forskaren 

digitala kodnings- och kategoriseringsverktyg, vilket är tidssparande vid stora mängder data 

(Friese, 2012).  

Nu började ett ifrågasättande av den primära tolkningen genom en sekundär tolkning (Ahrne 

& Svensson, 2011). Här analyserades tankar som infann sig från transkriberingen. Genom att 

koda i analysen får forskaren en hållbar struktur då utsagor i texten blir till textsegment som 

senare kan identifieras. I denna fas anammades en medveten naivitet då det öppet söktes efter 
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oväntade utsagor och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Det som respondenterna 

upplevde som meningsfullt och som återkom genom hela texten ansågs också vara 

meningsfullt för studien. Denna meningsfullhet identifierades och kodades. Meningar i texten 

som innehöll relevant information för det som undersöktes blev meningsbärande enheter. 

Dessa enheter grupperades sedan in i kategorier som var relevanta för budskapet. 

Efter den första analysen hade sammanlagt 19 kategoriseringar som innehöll olika koder av 

tematiskt inslag skapats. Efter en ytterligare analys insåg jag att flera kategorier hade liknande 

mönster, då det hade kodats liknande utsagor i skilda kategorier. Andra analysen bidrog till att 

det nu fanns 12 kategoriseringar i analysen, vilket slutligen kom att reduceras till åtta. 

Reduceringen skedde genom ett tolkande av delar och helhet för undersökandet om en viss 

kategori hade betydelse i analyspusslet. Det var förståelsen för delarnas betydelse som återgav 

en klar bild över helheten av upplevelser och erfarenheter. 

Därefter skedde en sista tolkning av det analyserade materialet. Det var här tolkandet skulle få 

en mening. Vid denna tidpunkt handlade det fortfarande om att testa deltolkningarna mot 

helheten för att finna en förståelse för fenomenet. Detta innebar ett ifrågasättande av vissa 

tolkningars mening till helheten. Höll tolkningen för ifrågasättandet var tolkningen korrekt 

och betydelsefull. Sedan började en undersökning för att förstå hur de meningsbärande 

enheterna och de kategorier som utformats, kunde begripliggöras med hjälp av olika 

teoretiska perspektiv. Jag sökte finna trovärdigheten i det tolkade med det som teorier menade 

stämde med verkligheten. För att tolkningarna skulle anses vara korrekta och inte lösa 

gissningar så argumenterades tolkningen och dess koppling till förförståelsen. Här skedde det 

en tertiär tolkning då teorier användes för att spegla mina tolkningar. Teorierna fungerade 

som glasögon, jag visste vad jag hade fått fram och behövde vid detta tillfälle försöka förstå 

det med hjälp av tidigare kunskap. Att tolka med den hermeneutiska ansatsen kan bli en lång 

process. Då det fanns en deadline för uppsatsen handlade det för mig om att försöka avsluta 

tolkningsprocessen när ett huvudbudskap som var fritt från motsägelser och tvivel trädde 

fram. Hur tolkningarna av dessa huvudbudskap har gått till kommer att framträda i resultatet.  

5.9. Metoddiskussion 
Då det inte finns några direkta riktlinjer för hur en hermeneutisk tolkningsprocess bör gå till 

ställer det höga krav på forskarens arbete. Forskaren bör vara öppen och kreativ i arbetet kring 

tolkningen, vilket det strävades efter i detta arbete. Tidigare teorier och kunskaper har varit till 

stor hjälp i tolkningsprocessens sista steg, dock har studien fokuserat på individernas 

upplevelser i första hand. För forskaren handlar det om att vara så reflexiv som möjligt i sin 

tolkning (Ödman, 2007). Genom att anamma ett reflexivt förhållningssätt kan forskaren 

granska ett fenomen från flera olika håll och ifrågasätta sina egna fördomar och förförståelse. 

Forskaren bör erkänna sin förförståelse, veta att den finns där i bakgrunden, och på detta sätt 

försöka lämna den bakom sig. Därför redovisades min förförståelse för fenomenet som 

undersöktes. Det var i grund och botten respondenternas upplevelser och utsagor som var av 

intresse i undersökningen, inte att besanna mina egna förutfattade meningar. Studien 

undersökte det som studien syftade till att undersöka och därmed uppnåddes en validitet. 

Bryman (2002) menade att kommunikativ validitet uppnås då forskaren beskriver sin egen 

förförståelse, bakgrund och erfarenhet i studien. Detta var något som studieförfattaren valde 

att göra. Det är också viktigt att forskaren beskriver datainsamling och analysprocess så 

utförligt som möjligt, vilket det även strävades efter i denna studie.       

Att undersöka en organisation som man själv är anställd i kan vara både negativt och positivt. 

Tietze (2012) menar att undersökningar i egna organisationer ofta blir antingen slutna eller 

öppna. Detta kan bero på att forskaren har svårt med att balansera mellan rollerna som 

forskare och arbetskamrat. Med denna studie upplevde jag inte några problem med att inta en 
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forskarroll under undersökningen, och medarbetarna upplevdes vara väldigt öppna i 

intervjusituationerna. Ett problem som uppkom var dock att intervjuerna ibland kom att styras 

in på alltför vardagligt prat, liknande ett samtal mellan två kollegor. Det bidrog till ett flertal 

styrningar för att intervjun skulle fokusera på det väsentliga igen.  

Slutligen kan det konstateras att denna studies tolkning är individuell. Detta bidrar till 

svårigheter att bevisa en stark tillförlitlighet till studien. Hade studien utförts av två forskare 

hade eventuella tolkningar kunna diskuterats innan beslut tagits. En tolkning är unik och 

skapas alltid av den som utför den. Enligt hermeneutiken finns det alltid fler sätt att tolka och 

förstå omvärlden. Även om denna studie är tillförlitlig betyder inte detta att studien utan 

problem kan upprepas igen i en liknande kontext och uppvisa samma resultat. Denna studie 

har inte heller haft som mål att inbringa resultat som är generaliserbart. Syftet med studien var 

istället att ta del av unika individers upplevelser och erfarenheter. Något som skulle kunna 

planerats bättre i studien var intervjutiden med respondenterna. Då intervjuerna utfördes på 

betald arbetstid fick intervjuerna pågå i max 40 minuter. Jag har förståelse för hur 

organisationen resonerade i detta fall, men med mer tid för varje intervju hade jag som 

forskare fått möjlighet till mer utförliga svar och fler möjligheter till följdfrågor. Inom den 

hermeneutiska forskningen är det viktigt att ibland få sväva iväg. 

6. Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat. Först redovisas medarbetarnas allmänna upplevelser av 

de downsizing-processer som genomfördes inom organisationen. Detta görs för att skapa en 

förståelse för attityder och beteenden som uppkom genom organisationsförändringarna. 

Upplevelsen av hela downsizing-processen kan skapa en förståelse för individens val att 

stanna i organisationen. Den andra delen av resultatet redovisar medarbetarnas upplevelse av 

vilka faktorer som var av betydelse för deras val av att stanna i organisationen efter 

downsizing. Sist presenteras medarbetarnas upplevda hälsosituation i relation till 

organisationsförändringarna, vilket också är av betydelse för helhetsförståelsen. Resultatet 

innefattar en del citeringar. Det resultat som presenteras kommer senare att förklaras genom 

teoretiska perspektiv.  

6.2. Upplevelsen av downsizing 

6.2.1. Downsizing 1 (ofrivillig) 
Alla medarbetare menade att den första downsizing-process som inträffade kom som en 

chock. Ingen var beredd på förändringen eller hade fått höra att något var på gång inom 

organisationen. Detta bidrog till att majoriteten av medarbetarna blev osäkra på sitt vara eller 

inte vara inom organisationen. Medarbetarna var överens om att den första downsizing-

processen, den ofrivilliga som skedde på grund av finansiella problem var den mest 

frustrerande. Under denna period fick medarbetarna samla ihop sina anställningsbevis för att 

lämna till personalchefen som därefter beslutande om vilka som skulle få vara kvar och vilka 

som skulle få lämna organisationen.  

Det var en konstig upplevelse minst sagt. Man fick ställa sig i kö för att lämna in sitt papper. Jag kommer ihåg 

att det blev en del bråk arbetskamrater emellan, ganska allvarligt faktiskt. Det var som att alla skyllde på 

varandra. (IP2) 

Trots att det infann sig en frustration hos medarbetarna, verkar antalet år i organisationen haft 

en betydelse för hur kaotisk tiden upplevdes. Desto längre en individ hade varit i 

organisationen, desto mindre hotfull upplevdes förändringen.  

Jag hade ju bara jobbat här i drygt 5-6 år vid den här tiden. Jag var ju en av dem som låg i skottgluggen under 

den här perioden så jag var så klart väldigt nervös. Jag vet att det var en kille som började bara något år efter mig 

som fick gå, så jag hade väl flyt antar jag. (IP2) 
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Det var inte så mycket att göra. Det gäller att bita i det sura äpplet och ”suck it up” så att säga. Hur jag känner 

spelar mindre roll för företaget i stort. Sen hade jag väldigt många år inom organisationen, så jag kände mig 

hyfsat säker ändå. (IP10) 

Att det skapades konflikter berodde på att det uppstod en minskad anställningssäkerhet inom 

organisationen. Det är lätt att i dessa situationer projicera sin frustration på andra individer i 

ens närhet. Medarbetarna i studien menade att det var en stressig period och vissa upplevde att 

det var jobbigt att få vardagen att gå ihop med tankarna som rörde sig i huvudet. Tre av 

medarbetarna upplevde att de fick svårt att sova om nätterna och att privatlivet kantades av 

konflikter. Det fanns även en oro från medarbetarnas närstående. Trots att det infann sig ett 

kaos hos medarbetarna inom organisationen vid denna tidpunkt, upplevdes inget motstånd 

eller några protester. Många var sårade, men höll det inom sig och gillade läget. Medarbetarna 

välkomnade inte förändringen, den upplevdes som något hotfullt, men det fanns förståelse för 

att organisationen var tvungen att agera på grund av de ekonomiska problemen. Dock 

upplevde några av medarbetarna en olust till arbete vid vissa tillfällen av denna period. 

Sjukskriva sig ville de dock inte, då det kunde påverka deras anställningssituation. Det gällde 

fortfarande att prestera och få organisationen att vilja behålla dem. Upplevelsen av man var 

utbytbar infann sig hos flertalet medarbetare vid denna period. En annan grupp som utsågs 

som syndabockar i den personalavveckling som skedde var ledningen och gruppcheferna. En 

medarbetare beskrev sin upplevelse: 

Jag tycker bara att det har varit så dålig information och det känns som att de har vetat saker. Det kom bara så 

plötsligt. Och då tycker inte jag att man kan lita lika mycket på dem som man gjorde, eller, ja som man gjorde 

innan. Nu vet man inte vad de går och håller på för hemligheter liksom. (IP10) 

Några av medarbetarna hade här tagit för givet att cheferna och ledningsgruppen hade haft 

vetskap om det som skedde, och det under en längre tid. Cheferna var de som levererade 

bedskedet om downsizing, och kan därigenom blivit de svarta fåren som det projicerades ilska 

mot. Medarbetarna berättade sedan om sina upplevelser om dagen då beskedet kom, om vilka 

som blev offer och vilka som blev överlevare. Medarbetarna är eniga om att det var en 

känslomässigt påfrestande upplevelse. En del förlorade nära vänner som medförde att det 

sociala kapitalet inom organisationen kraftigt minskade. En medarbetare beskrev den 

närmaste tiden efter downsizing som ”ett helvete” då många vänner försvann vid 

förändringen. Med förlusten av ett visst socialt kapital pekar medarbetarnas upplevelser på att 

en stor del av arbetsglädjen försvann i processen.  

Efter personalavvecklingen upplevde sju av medarbetarna en förändring av kulturen och 

klimatet inom organisationen. Från att vara en organisation som förknippades med stort 

socialt kapital, betonades arbetet bli något som man var tvungen att utföra för försörjning. En 

medarbetare pekade på de olika evenemang som organisationen brukade hålla i: pokerkvällar, 

middagar och pubkvällar, och menade att allt sådant tonades bort. Från att ha varit populärt att 

hitta på något arbetskollegor emellan, var det plötsligt folktomt på dessa evenemang. Den 

anda och kultur som funnits i organisationen hade försvunnit. Arbetsbelastningen upplevdes 

också öka efter denna downsizing. Många av medarbetarna upplevde att effektiviteten ökade 

hos den kvarvarande personalen på grund av rädslan att bli utan arbete. Man arbetade hårt, för 

att visa sig från sin bästa sida, trots att arbetstillfredsställelsen upplevdes som mycket låg.  

6.2.2. Downsizing 2 (frivillig) 
Som tidigare nämnts skedde det nyligen en andra downsizing inom organisationen. 

Medarbetarna var övertygade om att den första downsizing-processen hade en inverkan på hur 

många individer ställde sig för den andra förändringen som skedde vid årsskiftet 2015/2016. 

Flera av medarbetarnas upplevelser pekar på att anställda inom företaget var trötta på jobbet 

och den nya arbetsstruktur som började växa fram. 
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Efter den första förändringen så blev det en ökad press på oss. Kraven på ackord ökade och äldre klarade inte av 

det. Klarar man inte ackordet så får du prata med din gruppchef stup i kvarten. Men hur lätt är det att prestera 

som en 21-åring? (IP10) 

Med den första förändringen ökade således arbetsbelastningen hos den kvarvarande 

personalen. Många insåg att för att vara säker i sin anställning var man tvungen att arbeta hårt 

och produktivt. Återigen får cheferna kritik av majoriteten av medarbetarna i studien som 

menade att cheferna hade en central inverkan till att många beslutade sig att söka sig vidare i 

arbetslivet. Många av cheferna hade innan chefstjänsten varit en i gänget, en medarbetare som 

de andra, men som nu börjat styra och ställa över sina gamla vänner. Det var också de närmsta 

cheferna som ansvarade för en del i denna avvecklingsprocess, då de förde individuella samtal 

med sina medarbetare. Något som inte uppskattades av de flesta. 

Han kom ju ut till mig och sa något i stil med, ”du kanske ska hoppa på det här, kan vara bra att testa något nytt 

och få en nystart”. Vad vet han vad som är bra för mig eller inte? (IP4) 

Den andra downsizing-processen var frivillig i den mån att ingen var tvungen att sluta mot sin 

vilja. Här handlade det för organisationen om att kunna göra sig av med mindre produktiv 

arbetskraft och arbetstagare som återkommande var sjukskrivna. Men som tidigare nämnts var 

det många unga och friska medarbetare som hoppade på erbjudandet med lön i sex månader 

vid uppsägning. Ingen av medarbetarna upplevde denna form av downsizing som något hot 

mot deras välbefinnande, men ett flertal av dem upplevde en press från organisationen att 

nappa på erbjudandet. 

Dem var på mig med, men jag visade snabbt att det inte fanns något intresse från min sida. Vad skulle jag göra 

efter dessa 6 månader?  Jag sa att nu när jag närmar mig pension så blir ni inte av med mig, oavsett hur kass jag 

är. (IP12) 

Liknande den första downsizing-processen så upplevde medarbetarna en förlust av många bra 

arbetskamrater och vänner. De flesta av medarbetarna var dock glada för arbetskamraternas 

skull då de gick vidare i arbetslivet eller började studera. Det uppkom inga nämnvärda 

negativa emotioner eller beteenden mot organisationen efter denna förändring då den 

upplevdes mer human och sågs som ett fritt val. Men ingen av respondenterna upplevde att 

downsizing-processerna tillförde något positivt till individen i organisationen. Men det var 

positivt att organisationen överlevde och att de därmed behöll sina anställningar. 

Arbetet blev även mer påfrestande fysiskt och psykiskt efter den första förändringen, och med 

förändringen följde en ny arbetsstruktur som innehöll nya arbetsredskap som upplevdes som 

negativt för arbetet. Många av medarbetarna i studien upplevde även detta som en faktor som 

hade inverkan på arbetskamraters beslut att lämna organisationen vid den andra, frivilliga 

downsizingen. 

Förr, när det var kul, så kunde man skoja och prata med varandra i gångarna här. Nu har jag en tant som tjatar i 

örat på mig hela dagarna. Det har blivit min bästa men sämsta kompis här på jobbet. (IP2). 

Den bästa men sämsta kompisen som IP2 reflekterade kring är ett tekniskt redskap som 

används i arbetsmomenten och som kom till bruk i organisationen efter den första 

downsizing-processen. Med detta redskap talar en artificiell röst om för medarbetaren vad 

som ska göras, hur många ackordsminuter som uppdraget innehåller och så vidare. Detta 

redskap upplevdes ha förstört det sociala klimatet på arbetsplatsen då arbetet nu innehöll ett 

minskat socialt samspel.   

6.3. Upplevda faktorer som påverkade individens val att stanna i 
organisationen 

En del av medarbetarna i studien infann sig i organisationen redan under slutet av 70-talet 

medan andra anställdes i organisationen under slutet på 1990-talet och i början av 2000-talet. 
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För de allra flesta i undersökningen så började det med ett sommarjobb som senare blev en 

fast anställning.  

Jag hade utbildat mig till ett visst yrke, men det fanns inga jobb här i orten. Då gick jag som arbetssökande under 

en kortare period tills Arbetsförmedlingen skickade hit mig för något möte. Där blev jag tillfrågad om jag kunde 

gå ner och jobba direkt. Javisst, svarade jag. Så jag gick ner och började arbeta med mina vardagskläder, någon 

dag senare fick jag mina arbetskläder. Sen dess har jag varit här. (IP12) 

Arbetsmarknaden har bevisligen förändrats sedan många av medarbetarna blev anställda inom 

organisationen. Det var inget problem att bli anställd, det gick oftast av bara farten. För de 

flesta av medarbetarna var detta deras första och enda arbete. När de väl började sin 

anställning inom organisationen fanns det inga tankar hos medarbetarna att de skulle stanna 

där genom hela arbetslivet, något som håller på att bli en verklighet. Att ha befunnit sig så 

pass länge i ett yrke och på en arbetsplats upplevdes vara något som hindrade dem från att 

testa något nytt i arbetslivet.  

Jag har gjort det här sen jag var 17 år. Jag har hobbysnickrat lite hemma och så, men vad skulle jag jobba med, 

alltså professionellt, förutom det här? Jag har ingen erfarenhet av något annat och ingen specifik utbildning. Det 

jobb jag kan få är kanske på något annat lager. Men det är kanske inte bättre på det lagret än här. (IP6)  

Liten erfarenhet från annat arbete och brist på utbildning upplevdes ha en inverkan på 

medarbetarnas val att stanna i organisationen efter downsizing. Trots att det funnits ett visst 

intresse av att byta yrke blev det aldrig aktuellt på grund olika omständigheter. Tryggheten 

och bekvämligheten, att befinna sig i det man vet och det man kan verkar vara av stor 

betydelse för medarbetarna i deras val att stanna i organisationen. Arbetet upplevs inte som 

spännande och utmanade, men medarbetarna upplever det som skönt att veta vad som ska 

göras, och hur det ska göras. Att kunna sitt arbete och de rutiner som uppkommer vid arbetet 

är därmed av stor vikt. Trots att arbetet har blivit tyngre och tråkigare efter 

organisationsförändringarna upplevdes det ändå finnas en trygghet som håller dem kvar i 

organisationen. Tio av medarbetarna upplever också att deras ålder har en inverkan på deras 

beslut att stanna i organisationen. De flesta av medarbetarna är över 40 år och ser små 

möjligheter på en osäker arbetsmarknad. Det fanns en misstro på den egna förmågan hos 

medarbetarna att klara ett annat och mer komplicerat arbete. Detta har medfört att de har 

stannat i organisationen. På frågan vad som var mest positivt med deras arbete upplevdes 

lönen vara av största vikt. Lönen upplevdes av alla medarbetare ha en stor inverkan på 

beslutet att stanna, trots att arbetet inte uppfattades som intressant eller utvecklande.  

Lönen för arbetet som utförs är väldigt bra. Jag plockar smör och sill och tjänar samtidigt mer än några av mina 

vänner som har studerat på universitet och högskolor. Och då har jag inga studieskulder att betala av varje 

månad. Det är ganska bisarrt egentligen, men jag klagar inte. (IP7) 

Det verkar inte vara någon tvekan om att de downsizing-processer som skedde, främst den 

första, förvärrade medarbetarnas situation i arbetslivet. Även om medarbetarna inte i större 

utsträckning sökte några andra arbeten så upplevdes en inlåsning i organisationen. När en 

osäkerhet infann sig vid personalavvecklingarna förankrades medarbetarna ännu mer i 

organisationen.  

Ja, man fick känna på att man levde då när allt hände. Ett jobb är ofta något som man tar för givet och när sådant 

här händer så blir man osäker över framtiden. Man ska vara glad för att man har en anställning idag. (IP4)  

Ett flertal medarbetare upplevde sig vara lojala då dem har befunnit sig i organisationen under 

en längre tid. Några har också fått en guldklocka för deras trogna tjänst inom organisationen. 

Men skulle de bli erbjudna ett arbete som var mindre fysiskt och innehöll samma lön 

upplevde alla att de skulle vilja byta arbete och organisation. Man ser sig många gånger som 

”en siffra i datorn” och upplever sig inte vara betydelsefull för organisationen, utan istället 

som lätt utbytbar. Att självmant gå ut och söka jobb upplevdes av majoriteten vara onödigt på 
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grund av deras ålder och låga anställningsbarhet. Medarbetarna upplevde att de har mycket tid 

investerat i organisationen, och att denna tid fungerar som en trygghet vid framtida 

förändringar. Flertalet av medarbetarna menade att LAS-avtalet har hjälpt dem, men även i 

vissa fall även stjälpt dem då chansen att testa något nytt minskat med tiden. Fastän det fanns 

en glädje över att ha ett arbete upplever några av medarbetarna att det vore intressant att se 

vart i arbetslivet de befunnit sig om de hade fått lämna organisationen vid första downsizing-

processen. Tryggheten och bekvämligheten upplevdes av alla vara något som fick 

medarbetarna att stanna kvar i organisationen. När denna trygghet höll på att rubbas när den 

första downsizing-processen inföll började medarbetarna hålla sig kvar i organisationen ännu 

hårdare. Men samtidigt upplevde några medarbetare en ånger över att de inte har vågat testat 

något annat i arbetslivet. 

Efter gymnasiet så såg jag detta jag som ett perfekt jobb för att tjäna mycket pengar, kunna spara och resa, för att 

sedan plugga eller något. Hade 19-åriga jag sett mig idag så hade han skrikit åt mig: ”Vad hände med 

ambitionerna!?” (IP1). 

Även då många av medarbetarna mist nära vänner och arbetskamrater vid 

personalavvecklingarna upplevdes kvarvarande arbetskamrater ha en positiv inverkan på 

deras beslut att stanna i organisationen. Utformningen av medarbetarnas liv utanför 

organisationen var också en viktig faktor för beslutet att stanna i organisationen. Med den 

anställning som kom började man bygga ett liv utanför arbetet. Familjer skapades och 

bostäder köptes, och dessa faktorer hade inverkan på deras dåvarande och nuvarande 

möjligheter på arbetsmarknaden. Detta var en faktor som alla medarbetare instämde i. 

Man får jobb, skaffar barn och hus. Sen sitter man här. Det är svårt att växla om och göra något annat efter det. 

Jag måste kunna betala mina räkningar och försörja min familj. Det är inte bara mig en inkomst hänger på. (IP9). 

Familjen upplevdes begränsa medarbetarnas val i arbetslivet. Var man befinner sig i livet kan 

därför ha en inverkan på hur man ställer sig till en organisation som befinner sig i en 

känslomässig förändring. Att kunna planera sin arbetstid är en faktor som majoriteten av 

medarbetarna upplevde positivt med arbetet. Medarbetarna använder sig av en timbank som 

möjliggör eget ansvar över arbetstiden. Genom planeringen kan livspusslet lättare gå ihop 

med familjelivet och alla dess aspekter. Något annat som upplevdes positivt var att när man 

väl stämplar ut från arbetet, så gör man det även tankemässigt. Medarbetarna behöver inte ta 

med sig arbetet hem utan kan vid hemgång släppa alla tankar och känslor rörande arbetet. 

Balansen mellan arbete och privatliv upplevs med andra ord vara viktig för alla av 

medarbetarna i deras syn på arbete. Arbetet upplevdes som ett arbete, varken mer eller 

mindre. Man arbetar den tid man ska arbeta för att sedan gå hem. De tolv medarbetarnas 

upplevelser pekar på att det tidigare funnits en arbetsglädje och ett engagemang för 

organisationen, men att arbetet med tiden tappat sitt mervärde. Att gå till jobbet har med åren 

blivit tyngre och arbetet förknippas nu mer av olust än lust. Det är med tunga steg man går till 

jobbet, men med lätta man går hem. Detta har att göra med en stor förlust av socialt kapital 

samt ett mer kontrollerat arbete som förknippas med högre tempo och mer stress. Majoriteten 

av medarbetarna blev också tillfrågade om de var intresserade av att börja studera eller söka 

sig vidare i arbetslivet vid den andra downsizing-processen men ingen valde att ta 

erbjudandet. Att få medverka i individuella samtal där organisationen vill bli av med en 

skapade en känsla av att man som medarbetare är lätt utbytbar. De flesta av medarbetarna 

börjar komma upp i åldrarna där pensionen börjar ses som ett realistiskt slutmål. Detta är 

något som får dem att hålla ut och stanna i organisationen, även då det blåser som hårdast. Att 

man stannar upplevs inte som en lojalitet mot organisationen, utan en lojalitet mot sig själv på 

en osäker arbetsmarknad. Att härda ut, för att nå sin vinning inom en snar framtid är centralt i 

medarbetarnas utsagor. 
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Jag tänkte gå när jag är 65, det är 5 år kvar. Hade jag varit 20 år yngre så hade jag kanske tänkt annorlunda efter 

allt som hänt.  Det sa jag även när de frågade om jag var sugen på att testa något nytt. Så lätt blir de inte av med 

mig. (IP11). 

Ingen av medarbetarna i studien upplevde sig vara i det önskade yrke eller på den önskade 

arbetsplatsen. Upplevelsen av att ingen önskar sig ett lagerarbete var något som var 

återkommande i deras utsagor. Det betonades dock att arbetet en gång i tiden var något annat 

än vad det är nu. Arbetet hade, som tidigare nämnts gått från något roligt och socialt, till att 

bara blir ett arbete. Detta är främst ett resultat av den första downsizing-processen. Tio av 

medarbetare i studien arbetar de tidiga skiftet på arbetsplatsen, med arbetstiderna 06.00 – 

15.00, detta motiveras med att man vill börja så tidigt som möjligt för att få gå hem relativt 

tidigt för leva sitt vanliga liv. De två medarbetare som arbetar det sena skiftet, med 

arbetstiderna 15.00 – 24.00, motiverade sitt val med att man tjänade mer pengar med dessa 

arbetstider.  

6.4. Upplevelsen av hälsa i relation till downsizing 
Samtliga respondenter definierade hälsa och ohälsa på liknande sätt. Hälsa, att må bra, är 

något som man vill uppnå. Ohälsa, att inte må bra, är något man vill undvika. Medarbetarna 

upplevde inte sin arbetssituation som hälsosam, utan många lägger på att förklara deras 

ohälsosamma arbetsförhållanden. 

Hade jag för tjugo år sen om vad det här jobbet hade gjort min rygg, nacke och mina axlar så hade jag nog inte 

varit här idag. Det är inte en hälsosam arbetssituation. När jag klagar över värk i kroppen brukar min fru skoja 

med mig och säga ”är man för dum för att arbeta med huvudet, så får man använda kroppen”. (IP9). 

Arbetet upplevs vara fysiskt ansträngande och monotont, och just rygg- och axelsmärtor är 

återkommande i medarbetarnas upplevelser om ohälsa i arbetet. Att bära och lyfta är 

arbetsmoment som sker dagligen i deras arbete och är därför ofrånkomligt. Medarbetarna 

menar att stress i arbetet gör att man inte hinner fundera över hur man ska lyfta på rätt sätt. 

Stress är något som alla medarbetarna nämner som en källa för ohälsa inom organisationen, 

och eftersom arbetet utförs på ackord blir stress en ofrånkomlig faktor i deras arbetssituation. 

Medarbetarna är också överens om att stressen har blivit värre med de förändringar som har 

skett inom organisationen. Arbetsbelastningen ökade rätt markant efter den första downsizing-

processen då det blev en större press på de kvarvarande medarbetarna. Det tillkom nya krav 

på vilka resultat som ska uppnås på en vanlig arbetsdag, oberoende på hur gammal du var och 

hur din hälsosituation ser ut. 

Man förstår ju det på sätt och vis. Jobbet handlar ju om att lyfta, bära och packa. Det är liksom det som det går ut 

på. Organisationen har resultat som ska uppnås. Det spelar ingen roll hur gammal du är, vi har alla samma krav 

här. (IP3). 

Sjukskrivningarna var en central anledning till att den andra downsizing-processen blev mer 

riktad mot specifika medarbetare. Även då de ofta var sjukskrivna och hade olika 

hälsoproblem så upplevde inte medarbetarna att de före detta arbetskamraternas framtida 

arbetsliv skulle vara i fara. 

Det var bra människor allihop. Det var jobbet det var fel på. Alla kan inte lyfta flera ton, plasta pallen och göra 

samma sak igen hela dagarna som inget har hänt. Det tär ju självklart på både kropp och hjärna. (IP1). 

7. Tolkning med teori 
7.1. Sorti, protest, lojalitet 
Ingen av medarbetarna upplevde att det förekom någon form av motstånd eller protest mot 

förändringarna som skedde i organisationen. Det fanns en förståelse för att en förändring var 

nödvändig för organisationens överlevnad. Om man relaterar medarbetarnas upplevelser till 

Hirschmans (1970) teori om sorti, protest och lojalitet så kan både sorti och protest uteslutas 
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för de medarbetare som deltog i studien. Medarbetarna hade inte för avsikt att förstöra eller 

sätta sig emot förändringsarbetet som pågick, trots att det fanns ett upplevt missnöje.  

Medarbetarna upplevde sig själva som lojala mot organisationen, både innan och efter de 

förändringar som utfördes. Även om det fanns ett missnöje och tecken på vantrivsel så 

accepterade medarbetarna förändringen. Sorti, att lämna en organisation på grund av 

missnöje, kan istället relateras till de individer som vid det andra downsizing-tillfället valde 

att lämna organisationen för annan sysselsättning. Medarbetarna i studien upplevde sina 

chanser att finna arbete utanför organisationen som små, och sorti uppkommer ofta då 

individer har någon annanstans att ta vägen (Rusbult et al. 1982). Arbetet är fortfarande 

medarbetarnas inkomstkälla och att lämna organisationen utan andra arbetsmöjligheter 

upplevs inte vara ett alternativ. Att ge upp tryggheten som arbetet ger var inte något som 

medarbetarna upplevde som en möjlig handlingsstrategi. Detta medför dock att missnöjda och 

otillfredsställda medarbetare blir kvar i organisationer då de egentligen skulle behöva en 

förändring. Med detta kan man finna paralleller till det som Aronsson et al. (2000) förklarar 

som inlåsning i arbetslivet. Det finns ett missnöje med arbetssituationen, men det finns väldigt 

små möjligheter att förändra den. Att befinna sig i ett missnöjt tillstånd med en organisation 

men att ändå stanna kvar fast det finns andra arbetsalternativ definierar Hirschman (1970) 

som lojalitet. I detta fall finns det dock ett missnöje och få alternativa arbeten. Medarbetarna 

skulle om det fanns möjlighet byta till ett mindre fysiskt arbete om samma lön ingick. 

Lojaliteten som uppstår i detta fall kan klassas som påtvingad istället för frivillig eftersom det 

inte finns några andra val. Lojaliteten blir det samma som inlåsning, en inlåsning i sin egen 

trygghet.  

7.2. Reaktioner vid förändring 
Om vi går vidare till teorin rörande reaktioner vid förändring kan vi återigen konstatera att det 

inte skedde någon form av motstånd från medarbetarna i studie. Istället kan de olika formerna 

av uppslutning komma till användning för att förklara hur medarbetarna upplevde sitt 

ställningstagande i förändringsprocesserna. Jacobsen (2013) menade att det finns tre olika 

typer av uppslutning kring organisationsförändringar; nödvändighetsuppslutning, normativ 

uppslutning och affektiv uppslutning. Den affektiva uppslutningen, den som sker då individen 

håller med om förändringens mål samstämmer inte med medarbetarnas upplevelser. Trots att 

det fanns en uppslutning kring förändringarna som skedde, var inte förändringen önskad från 

medarbetarnas håll. Det som karaktäriserar medarbetarnas utsagor vid 

organisationsförändringarna är främst nödvändighetsuppslutning och normativa uppslutning. 

Nödvändighetsuppslutning sker då individen har många investeringar i organisationen, något 

som skulle kunna riskeras vid motstånd mot förändringen. I detta fall handlar det om tid som 

investerats då medarbetarna upplever sitt arbetsrättsliga kapital, LAS, vara av hög prioritet för 

att stanna i organisationen istället för att söka sig vidare. Den arbetade tiden fungerar som ett 

skydd vid kommande förändringar och avvecklingar. Jacobsen (2013) menade också att desto 

mer som investerats, desto mer kostar det att bryta, något som de erfarna medarbetarna i 

denna studie samtycker med. Men nödvändighetsuppslutningen sker också då medarbetaren 

anser sina chanser för att finna ett arbete utanför den aktuella arbetsplatsen som små, vilket 

också stämmer med medarbetarnas upplevelser. Återigen kan inlåsningen fungera som skäl 

till uppslutning. Det finns ett missnöje, men uppslutning sker på grund av bristande alternativ. 

Medarbetarnas upplevelser av att ett mer effektivt och produktivt arbete inföll när hotet om 

downsizing kom, speglar teorin om nödvändighetsuppslutning. Man presterade för att det var 

nödvändigt och för att organisationen skulle se dem som produktiva och duktiga arbetare.  

Man kan också tolka medarbetarnas upplevelser kring uppslutningen som skedde som att det 

handlade om en normativ uppslutning. Den normativa uppslutningen sker då organisationen 

har ställt upp tidigare på individen, med arbete, lönen, kompetensutveckling och ledighet. 
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Man bör ha i åtanke att organisationen som medarbetarna i denna studie arbetar för, är för 

många av medarbetarna deras första arbetsplats. Genom detta kan det finnas en form av 

normativ uppslutning då det var denna organisation som gav medarbetarna chansen till arbete 

och till lön. På detta sätt kan medarbetarnas uppslutning istället för inlåsning och 

nödvändighet, uppfattas som en form av pliktkänsla. 

7.3. Inställning till arbetet 
För att kunna tolka medarbetarnas upplevelser av vad som var av betydelse för att deras val 

att stanna i organisationen efter downsizing så bör vi även försöka tolka deras generella 

inställning till arbetet. Penley och Gould (1988) skiljde mellan tre olika inställningar till 

arbete; den instrumentella-, den byråkratiska-, och den solidariska inställningen. Samtliga 

upplevelser karaktäriseras av en instrumentell inställning till arbetet, då lönen anses vara det 

mest positiva med arbetet. Arbetet är ett arbete och rutinerna som arbetet medför verkar 

betydelsefulla för individen. Man vet hur man utför arbetet, och när arbetet är klart får man 

ansluta sig till privatlivet, livet som är av störst betydelse. Arbetet är här något som måste 

göras för att man ska kunna berika det övriga livet. Men detta är även något som har 

förändrats över tiden. Arbetet upplevdes förr som något socialt och roligt, men som nu blivit 

ett arbete på grund av organisationsförändringarna. Att arbetet förr upplevdes som något 

socialt och roligt kan kopplas samman med den solidariska inställningen till arbete, en 

solidarisk inställning som efter organisationsförändringarna förvandlades till en kollektiv 

instrumentell inställning. Att det har skett en förändring återspeglas även i medarbetarnas 

upplevelser av tillställningar som sker inom organisationen efter downsizing. Förr ville man 

delta i tillställningar som organisationen anordnade, men på senare tid har dessa tillställningar 

haft väldigt få medverkande. Det har blivit en tydlig gräns mellan arbete och privatliv, något 

som har blivit en viktig faktor för individens val att stanna i organisationen. 

7.4. Social inbäddning 
Den sociala inbäddningen var en betydelsefull faktor för att samtliga medarbetare stannade 

kvar i organisationen efter downsizing. Medarbetarna var inte tillfredsställda med 

organisationen och upplevde att arbetet hade blivit tyngre efter de förändringar som utfördes. 

Penley och Gould (1988) menade som tidigare diskuterats att inställningen till arbetet har stor 

betydelse för individens val, men Mitchell et al. (2001) menar att inställningen och den 

ekonomiska aspekten inte alltid väger tyngst. Den sociala inbäddningen som upplevs av 

medarbetarna kommer utifrån organisationen. Att ha barn och familj har en stor inverkan på 

deras val i arbetslivet. Även om medarbetarna upplevde att de sociala banden inom 

organisationen var viktiga för deras motivation till arbete så var det den sociala inbäddningen 

utanför organisationen som styrde deras val. Familjen hade en stor inverkan då medarbetarna 

upplevde att arbetet var bra för att få det övriga livspusslet att fungera. Att kunna lägga sitt 

schema som man själv ville var av stor betydelse. Att få stämpla ut och släppa tankarna på 

arbetet vid hemgång var även det av stor vikt. Lönen, tryggheten och arbetstiden var det mest 

centrala faktorerna i medarbetarnas upplevelser och dessa har alla en stor inverkan på den 

sociala inbäddningen i organisationen. Anknytningarna är av stor vikt, och anknytningen till 

en familj väger allra tyngst. Man har byggt upp en familj som är beroende av den inkomst 

som arbetet ger även om det finns ett missnöje med arbetssituationen. Lönen, familjen och 

tryggheten bidrar därmed till en inlåsningssituation där individen skulle vilja göra annat i 

arbetslivet, men har få handlingsmöjligheter. Mitchell et al. (2001) menade att hur väl 

individen upplever sig passa in i organisationen har att göra med den sociala inbäddningen. 

Medarbetarna i studien upplevde sina chanser på den övriga arbetsmarknaden som små och 

detta kan skapa en känsla av att man inte kan hantera andra mer komplicerade arbeten. 

Medarbetarna upplever sig då passa in i organisationen och organisationens arbetsuppgifter 

där de vet vad de ska göra, och hur de ska göra det. Den tredje aspekten av den sociala 
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inbäddningen handlar om uppoffringar medarbetaren behöver göra för att ändra sin 

arbetssituation (Mitchell et al., 2001). Medarbetarna i studien upplever sig ha ett stort 

arbetsrättsligt kapital med antalet år i organisationen. De upplever sig även ha en bra lön för 

det arbete som utförs. Skulle medarbetarna släppa tryggheten som arbetet ger dem så behöver 

de offra det arbetsrättsliga kapitalet och lönen för att bege sig ut på osäker mark. 

Medarbetarna upplever sig också leva det viktiga livet utanför arbetsplatsen, det är i den fria 

tiden som livet har en djupare mening. Ett nytt arbete skulle kunna rasera denna värld med 

andra arbetstider och annan arbetsort. Det finns en vilja att göra annat i livet, men inte till 

vilket pris som helst.  

8. Diskussion 
Denna studie syftade till att undersöka vilka faktorer som var betydelsefulla för erfarna 

medarbetare i deras val att stanna i en organisation efter downsizing. För att sammanfatta den 

tolkning som gjordes kan vi konstatera att den sociala inbäddningen med familjesituationen, 

lönen som arbetet ger, låg anställningsbarhet och en instrumentell inställning till arbetet är 

faktorer som bidrar till den gemensamma faktorn trygghet. Denna trygghet är av stor 

betydelse för medarbetaren i sitt val att stanna i organisationen efter downsizing (figur 1). 

 

 

Figur 1. Trygghetens faktorer som var av betydelse för medarbetarens val att stanna i 

organisationen efter downsizing. 

Den tidigare forskningen pekade på att downsizing drabbar överlevarna i organisationen 

emotionellt, vilket denna studie bekräftar (Østhus, 2012). Medarbetarna i studien upplever 

mer stress, en ökad arbetsbelastning och ett hot mot tryggheten på grund av förändringarna 

som skedde i organisationen. De downsizing-processer som genomfördes hade som mål att 

reducera personalstyrka och precis som Sonnentag (2003) påpekade så uppkom det även i 

denna organisation en ökad arbetsbelastning hos överlevarna i organisationen. Den ökade 

arbetsbelastningen har en negativ inverkan på arbetsklimatet och engagemanget för 

organisationen överlag.  Organisationen må ha klarat att vända en negativ ekonomisk trend, 

men det sociala klimatet och kulturen inom organisationen har minskat markant. Dragano et 

al. (2005) menar att det finns ett samband mellan downsizing och försämrade attityder till 

organisationen hos överlevare. Det är därför viktigt att organisationer som genomgår 

downsizing hanterar förändringsarbetet på rätt sätt så det kan infinna sig en förståelse hos 

medarbetarna eftersom det är medarbetarna som drabbas hårdast vid dessa förändringar.  
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Downsizing kan även få ett bakslag då förändringen ofta minskar medarbetarnas produktivitet 

(Kivimäki et al., 2001). I denna studie upplevs downsizing istället öka produktiviteten inom 

organisationen eftersom det uppstod ett hot mot anställningen. Medarbetarna innehar även ett 

ackordsarbete, så att minska produktiviteten skulle även ha en negativ påverkan på deras lön.  

Med produktiviteten ökade även stress och otrygghet. Stressen som uppstår hos överlevare är 

ett allvarligt problem som organisationer måste ta i beaktning när de inleder 

förändringsprocesser som kan hota anställdas välbefinnande och hälsa (Østhus, 2012). 

Samtidigt hade medarbetarna i denna studie redan innan förändringarna ett stressigt arbete 

som nu förvärrades. Detta kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Medarbetarna har 

fastnat i en arbetsmiljö som upplevs som ohälsosam och upplever sig ha begränsade 

möjligheter att förändra arbetssituationen.  

Familjesituationens inverkan på individens val kan förklaras med den sociala inbäddningen. 

Andra familjemedlemmar anses vara i behov av den inkomst som arbetet ger. Hur privatlivet 

ser ut med fru, barn och bostäder har en klar inverkan på att individerna stannar i 

organisationen trots att det finns ett missnöje. Arbetstiderna upplevs vara en positiv aspekt 

med arbetet, och med arbetstiderna kan medarbetaren själv planera sina arbetsdagar. 

Familjesituationen och arbetstiden hör i vissa delar ihop i den mån att arbetstiden och den 

goda balansen mellan arbete och privatliv som arbetstiden ger, bidrar till att medarbetaren har 

mer tid över till familjen.  

Upplevelser pekar på att det finns en viss attityd hos medarbetarna som deltog i studien. 

Medarbetarna anser inte att arbetet är ett livsprojekt utan en viss ”jag lever inte för jobbet, jag 

jobbar för att leva” mentalitet kan tolkas i många utsagor och upplevelser. Åkerlund (2007) 

menar att en känsla av inlåsning kan infinna sig då det sker förändringar i en organisation. 

Detta stämmer med medarbetarnas upplevelser då arbetet innan förändringarna ansågs vara 

socialt och förknippades med en arbetsglädje, något som försvann i och med förändringarna 

och förlusten av det sociala kapitalet. Inställningen till arbetet har därmed förändrats med 

tiden. Den instrumentella synen på arbetet är en bidragande faktor för att individen väljer att 

stanna i organisationen även då det finns ett missnöje med arbetsuppgifterna och den 

ohälsosamhet som arbetet kännetecknas av. Det är lönen som är det viktigaste, och det är 

denna lön som gör det möjligt för medarbetarna att leva ett värdigt liv utanför arbetet.  

Utan utbildning verkar dagens arbetsmarknad vara relativt låst för vissa arbetstagare. Att byta 

arbete för fysiskt lättare arbetsuppgifter vore att föredra för majoriteten av medarbetarna i 

studien, då ingen upplever sin arbetssituation som hälsosam. Då handlar det för medarbetaren 

om att ge upp sin trygghet, vilket bidrar till en osäkerhetskänsla. Även då det vore bra med en 

förändring och utveckling kan denna förändring och utveckling upplevas osäker för individen. 

Fasta anställningar hör nuförtiden inte till vanligheten och detta bidrar till att man håller hårt i 

sin anställning (Sverke et al., 2002). Lön, anställningstrygghet och ålder värderas som viktiga 

faktorer för deras val att stanna kvar. Att ha överlevt downsizing verkar ha etsat fast 

medarbetarna ytterligare i organisationen. Medarbetarnas upplevelser pekar på att det finns en 

bristande tro på den egna kompetensen och chanserna på den övriga arbetsmarknaden på 

grund av tiden de arbetat i den aktuella organisationen. Aronsson et al. (2012) menar att en 

inlåsning kan uppfattas kraftigare då individen börjar ifrågasätta sin egen kompetens och sina 

möjligheter på arbetsmarknaden.  

Åldern anses ha en negativ inverkan på att kunna förändra sin arbetssituation. Att vara äldre 

på arbetsmarknaden idag anses vara negativt då anställningsbarheten minskar med åldern 

(Armstrong-Stassen, 2001). Åldern och erfarenheten bidrar även till att medarbetarna inte vill 

riskera investeringar som de har i organisationen. Nu handlar det för medarbetarna att härda ut 

tiden tills en pension kan tas ut, en pension som upplevs vara en befrielse från arbetet. Även 
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om medarbetarna ibland upplevs vara lite väl hårda mot sig själva och sin kompetens så 

stämmer deras verklighetssyn överens med många arbetsgivares. Arbetsgivare anställer helst 

inte personal över 50 år på grund av låg förändringskompetens- och av utbildningsskäl 

(Wirkkala, 2002). De flesta av medarbetarna i studien var eller närmade sig denna ålder och 

därmed är deras möjligheter begränsade. Man talar om det nya arbetslivet där människor 

brukar sina arbeten för självförverkligande och välbefinnande. Man talar också om ett arbete 

där individen identifierar sig med sin arbetsroll. För denna studies undersökningsdeltagare 

upplevs arbetet fortfarande vara en börda och något som måste göras för att man ska kunna 

leva i det viktiga livet, livet utanför organisationen.  

Erfarna medarbetare anses vara mer lojala än oerfarna medarbetare, och de erfarna har även 

en lägre tendens att säga upp sig frivilligt när det blåser hårt inom organisationen (Lahner et 

al., 2014). Lojalitet mot en organisation definieras som att medarbetaren värdesätter 

medlemskapet i organisationen högt och är beredd att arbeta hårt för organisationen (Guillon 

& Cezanne, 2014). Anställda som känner sig omhändertagna, uppskattade, stolta och 

betydelsefulla har en lägre benägenhet att sluta. Medarbetarna i denna studie upplever sig 

däremot vara en siffra i datorn, lätt utbytbara och inte speciellt uppskattade. Denna studie 

pekar på att det inte alltid handlar om frivillig lojalitet som gör att den erfarne medarbetaren 

väljer att stanna i organisationen. Det finns en upplevd misstro mot den egna förmågan att 

klara av ett annat arbete. Att ha arbetat länge i en organisation upplevs inte som något positivt 

utan något som har etsat fast medarbetarna ännu mer i en oönskad och ohälsosam 

arbetssituation. Medarbetarnas upplevelser pekar på att det finns ett växande missnöje med 

organisationen, arbetsuppgifterna och det sociala klimatet inom organisationen. De positiva 

känslorna för organisationen upplevs ha minskat med tiden i och med förändringarna. Arbetet 

anses vara ohälsosamt och bidrar inte heller till någon utveckling för individen. Downsizing 

har tidigare visats försämra kvarvarande personals lojalitet mot organisationen (Kets de Vries 

& Balazs, 1997). Den sanna lojaliteten må ha försvunnit, men arbetet innebär fortfarande en 

trygghet för de erfarna medarbetarna. En trygghet som inte bidrar till en frivillig lojalitet utan 

en ohälsosam inlåsningssituation. En situation som för många av medarbetarna låses upp vid 

pension. 

8.2. Framtida forskning 
Organisationsförändringar sker överallt och hela tiden. Detta ger en forskare ypperliga 

möjligheter att undersöka fenomenet och dess påverkan på individen. Med denna studie 

utökades kunskapen om vad som bidrar till att erfarna medarbetare väljer att stanna i 

organisationen efter downsizing. Studien har därmed bidragit till mer förståelse i den 

forskningslucka som fanns, även om det krävs betydligt mer forskning i området. Det vore 

intressant att undersöka de medarbetare som frivilligt valde att lämna organisationen vid den 

andra downsizing-processen. Vad jag tolkar av upplevelserna i denna studie så verkar bland 

annat chefer, förlusten av socialt kapital, högre arbetsbelastning och förändrat arbetssätt vara 

faktorer som fick dem att lämna. Men det vore intressant att få ta del av deras egna 

upplevelser av vad som hände och varför de agerande som de gjorde. Många av de som 

lämnade hade även de en familj att försörja, men valde ändå att lämna organisationen. Kan 

dessa individer haft en större tro på den egna anställningsbarheten på en osäker arbetsmarknad 

än de medarbetare som deltog i denna studie? 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

 

Hej! 

Jag håller just nu på att avsluta min magisterutbildning inom arbetslivsvetenskap på 

Mälardalens Högskola. I detta skede skriver jag på mitt examensarbete och skulle behöva er 

hjälp att färdigställa det. Ämnet är organisationsförändringar och hur individen (ni) har 

upplevt dessa förändringar som har skett just i denna organisation. Jag har fördjupat mig inom 

litteraturen på området men behöver som sagt er hjälp att kunna utveckla och föra kunskapen 

framåt.  

Jag har fått ett godkännande från företagets ledning om att hålla individuella intervjuer med 

12 av er på arbetstid. Under dessa intervjuer får ni stämpla ”ej ackordsatt arbete” och 

intervjun beräknas ta max 30 minuter och hålls enskilt med mig i ett kontor vid matsalen.  

Under intervjun och vid sammanställning av arbetet så kommer ni självfallet att vara helt 

anonyma, och känner ni att ni inte vill svara på en fråga som jag ställer så är detta helt okej. 

Intervjun är helt frivillig och ni kan när som helst dra er ur processen om ni så vill. 

Företaget har fått information om att de efter att arbetet är klart kan få ta del av arbetet och de 

transkriberingar som gjorts. Men eftersom ditt deltagande kommer att vara konfidentiellt så 

kommer era svar inte kunna spåras. 

Vem söker jag?  

Mitt arbete fokuserar på erfarenhet i relation till organisationsförändring. Ett önskemål är att 

du som vill delta har arbetat inom organisationen i minst 15 år och arbetar med 

orderplockning (expedition). 

Är du intresserad av delta eller har andra frågor och funderingar? Kontakta mig, via 

telefon/sms eller e-post! På detta sätt kan vi boka in tider då intervjun passar för dig. Jag 

kommer finnas tillgänglig när ni kan delta, det vill säga både under dags- och kvällsskift.  

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar 

Morgan Svensson 

Tel: 076-8836711 

E-post: morgansvensson87@gmail.com 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Inledning 

Presentera dig själv, studiens bakgrund och syfte. Förklara även mobiltelefonens syfte (inspelningsfunktionen). 

Klarlägg att intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter. Förklara för respondenten att denne är helt anonym och 

att forskningen hanteras konfidentiellt. Fråga respondenten om denne har några frågor innan intervjun sätter 

igång. Börja sedan intervjun. 

Bakgrund 

Hur länge har du vart anställd i organisationen? (Hur kom det sig att du började arbeta här?) 

Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Vad har du för erfarenheter av annat arbete än här i organisationen? 

Förändring 

Förklara begreppet downsizing för respondenten och peka på de förändringar som har skett i den 

aktuella organisationen och hur de minns förändringarna. Specifikt de förändringar som syftas i studien. 

Hur upplevde du de förändringar som har skett i organisationen? (Hur menar du?) 

Hur ställde du dig till förändringarna? 

Positivt/ Negativt med förändringarna som skett? 

Upplever du att förändringarna i organisationen har förändrat din syn på organisationen och på arbetet?  (På 

arbetets mening? På arbetstillfredsställelsen? På engagemanget för organisationen? På klimatet på 

arbetsplatsen?)  

(Följdfrågor: Kan du utveckla? Hur upplevdes det? Kan du berätta mer?) 

Rörlighet 

Har du funderat över att byta arbete, under tiden då du varit anställd i denna organisation? Varför/ Varför inte? 

(Vad hände? På grund av förändringarna?) 

Varför tror du att så många valde att lämna frivilligt? 

Vad anser du vara mest positivt/negativt med detta arbete? 

Upplever du dig vara lojal mot organisationen? 

Upplever du dig själv vara i ditt önskade yrke och på din önskade arbetsplats? (Varför?) 

Vad upplever du har fått dig att stanna kvar i organisationen? (Varför?) 

 (Följdfrågor: Kan du utveckla? Hur upplevdes det? Kan du berätta mer?) 

Hälsa 

Hur skulle du definiera hälsa och ohälsa? Vad är hälsa och ohälsa för dig? 

Upplever du din arbetssituation som hälsosam?  

(Följdfrågor: Kan du utveckla? Hur upplevdes det? Kan du berätta mer?) 

Avslutning – Finns det något att tillägga? Tacka för medverkan. 


