
Södertörns högskola

Institutionen för Ekonomi & Företagande

Företagsekonomi

Kandidatuppsats 

Handledare: Jan Öhrming

Höstterminen 2007

Problem vid downsizing,

En studie av Bengt Hildemar Transport

Författare:

Andrée Lundberg 770817-0613

Daniel Karlsson 840109-0439

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

http://www.cutepdf.com


2

Sammanfattning

Uppsatsen behandlar organisationsförändring i form av downsizing. I denna uppsats 

definieras downsizing som en medveten handling i syfte att stärka en organisations 

förutsättningar. Det vill säga downsizing omfattar mer än endast reaktivt agerande och 

personalnedskärningar. Från och med mitten på 1990-talet pekar litteraturen på att det 

huvudsakliga problemet med downsizing manifisteras hos de kvarvarande anställda, det vill 

säga de anställda som finns kvar i organisationen efter en förändring. 

Företaget Bengt Hildemar Transport AB genomför en organisationsförändring som ryms 

inom denna uppsats definition av downsizing, vilket innebär att personalstyrkan kommer att 

minska och att delar av verksamheten kommer att upphöra samt att kundavtal sägs upp. 

I fallstudien som gjorts har intervjuer med företagets ledningsgrupp genomförts. Uppsatsen 

syftar till att klargöra vilka problem som kan uppstå för företaget i samband med pågående 

downsizing. I huvudsak har intervjumaterialet analyserats genom Realistic Downsizing 

Preview (RDP). Denna modell har för avsikt att prognostisera de problem som kan uppstå i 

och med downsizing.

Vad som framkommit i denna uppsats är att Bengt Hildemar Transport AB har goda 

förutsättningar att lyckas med sin organisationsförändring. Dock bör företagets ledning beakta 

vissa områden som kan orsaka problem för organisationen. Ledningsgruppen behöver främst 

förbättra kommunikationen med de anställda. 
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Förord

Arbetet med denna uppsats har gett oss nya problem och utmaningar och framförallt ny 

kunskap. Litteraturstudier och sökandet av teorier har fördjupat vår kunskap om downsizing. 

Vi har även fått ökad förståelse för det akademiska tillvägagångssättet och ett ökat intresse för 

vetenskapliga artiklar. Sammantaget har arbetet med denna uppsats fortlöpt smidigt och enligt 

plan.

Ett stort tack till ledningsgruppen på Bengt Hildemar Transport AB som varit öppna och 

tillmötesgående och som låtit oss få ta del av företagets förändringsarbete.

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Jan Öhrming som väckte vårt intresse för 

organisationsförändringar och som bistått med goda råd och konstruktiv kritik. 

Stockholm 2008-01-10

___________________ ___________________

         Andrée Lundberg             Daniel Karlsson
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Downsizing är ursprungligen ett engelskt begrepp som idag är allmänt vedertaget både inom 

näringslivet, anglosaxisk managementlitteratur och inom organisationsvetenskapen. 

Downsizing är en form av organisationsförändring som blivit allt mer accepterad under årens 

gång och användes flitigt under 1990-talet (Appelbaum et al, 1999). 

”First, however, it is important to be clear about what we mean with downsizing. The popular 

press usually equates downsizing with layoffs, but the term is used in a much broader sense 

here.” (Cameron, K 1995, s.98) 

Under sin introduceringsperiod på 1980-talet upplevdes downsizing som något negativt, då i 

form och benämning av decline. Forskningen kom att separera downsizing från decline under 

90-talet vilket mynnade ut i att downsizing uppfattades som ett medvetet organisationsbeslut. 

Numera anser många forskare (Cameron, 1993, Appelbaum, 1997) att downsizing kan ses 

som en proaktiv verksamhet i syfte att utveckla organisationen. Från att till en början 

fokuserat på att framförallt minska antalet anställda omfattar downsizing idag ett större 

helhetsperspektiv på hela organisationen. En betydande del av den problematik som lyfts fram 

i litteraturen är kopplad till de anställda som är kvar i organisationen efter en downsizing, 

dessa benämns ”kvarvarande anställda”. Detta är också anledningen till varför vi valt att 

fokusera på kvarvarande anställda som problem vid downsizing. Appelbaum (2001) menar att 

merparten av problemen som uppstår under och efter downsizing relaterar till kvarvarande 

anställda, detta benämns som ” syndrom hos kvarvarande anställda”. Vidare menar forskarna, 

framförallt Appelbaum (2001) som starkt bidragit i ämnet, att utfallet av downsizing till stor 

del beror på hur pass väl kvarvarande anställda behandlas före, under och efter förändringen.  

Orsaken till att organisationer använder sig av downsizing varierar. Olika anledningar som 

nämns är att ”slimma” organisationen, minska kostnaderna, minska arbetsområde samt skapa 

en högre effektivitet. Gemensamt för moderna vetenskapliga artiklar är att downsizing 

inbegriper en avsiktlig handling i syfte att förbättra verksamheten i någon form. Downsizing 

har spridits över hela den västerländska företagsvärlden och tillämpas både inom offentlig-

och privat sektor. De senaste årens vetenskapliga artiklar (Cameron, 1995, Appelbaum, 2001, 
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med flera) har kommit att belysa svårigheten i att långsiktigt stärka organisationers ställning 

genom downsizing. Samma artiklar menar på att det ofta genereras kortsiktiga vinster på 

bekostnad av framtida resultat. Vidare framgår det av moderna vetenskapliga artiklar att även 

kortsiktiga finansiella resultat ställer krav på en väl planerad och genomförd downsizing. 

Oavsett om downsizing genomförs med ett långsiktigt eller kortsiktigt perspektiv så är 

resultatet och problematiseringen centrerad kring de anställda som finns kvar i organisationen 

efter downsizing. 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i vetenskaplig litteratur rörande organisationsvetenskap 

där downsizing och decline definieras, differentieras och kategoriseras som begrepp. Därför 

väljer vi att genom hela uppsatsen att använda oss av begreppen downsizing och decline då en 

svensk översättning av begreppen skulle kräva översättning och kategorisering av andra 

närstående begrepp. De ord som är svenska motsvarigheter till downsizing och decline är 

missvisande och resulterar i en konflikt med den teori som i detalj beskriver och differentierar 

begreppen. Dessutom underlättar en sammanhållen begreppsflora arbetet med aktuell 

källitteratur. Begreppen ”survivors” och ”survivors-syndrome” har översatts till 

”kvarvarande anställda” respektive ”syndrom hos kvarvarande anställda”. Översättningen 

låter sig göras då dessa begrepp är entydiga i sin innebörd och i sitt innehåll och att det inte 

råder någon risk för att begreppen misstolkas eller ger upphov till konflikt med teorin.

1.2 Tema

1.2.1 Överblick 

Downsizing har i litteraturen skiftat i form och mening under åren. Exempelvis såg somliga 

decline som en alternativ beteckning på downsizing. Andra forskare gör åtskillnad mellan 

organizational decline och downsizing. Vidare menar vissa forskare att downsizing endast är 

reducering av vertikala nivåer i en organisation medans andra menar att decline är synonymt 

med reduceringar av antalet anställda. Även Cameron (1993, 1995) som refereras i denna 

uppsats, har under årens lopp förändrat sin syn på downsizing. I början på 1980-talet menade 

vissa forskare att det inte fanns någon tydlig skillnad mellan downsizing och decline. Centralt 

för denna uppsats är att forskare i början på 90-talet börjar se downsizing som ett 

”genomtänkt organisationsbeslut”. (Hela stycket: Palm, I., 2000) 
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1.2.2 Decline

Weitzel & Jonsson (1989) ger i sin artikel ”Decline in organizations: A literature Integration 

and Extension” en god redogörelse över begreppet decline. Utkomsten av artikeln summeras 

nedan i följande konceptualisering av decline:

Figur 1. Konceptualisering av decline. (Weitzel & Jonsson, 1989)

1. Första fasen där organisationen misslyckas i att upptäcka problem, decline påbörjas.

2. Andra fasen där organisationen misslyckas genom att den inte kan fatta beslut om 

motmedel mot decline som nu blir påtaglig.

3. Tredje fasen med felaktiga beslut och felaktigt implementerade beslut.

4. Fjärde fasen med kris. Vid kritiska förhållanden är detta sista chansen till att vända 

utvecklingen. Vid mindre kritiska förhållanden uppstår en långsam nedgång.

5. Femte fasen bestående av desillusion. Vid kris och kritiska förhållanden sker en snabb 

kollaps. Vid mindre kritiska förhållanden sker en långsam kollaps.

Författarna beskriver decline som en oplanerad händelse men med ett händelseförlopp med 

olika faser som skadar organisationen. 

Begreppet decline implicerar att organisationen är att betrakta som ett offer som parerar en 

strid ström av problem.  (Weitzel, Jonsson, 1989)
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1.2.3 Downsizing

Kozlowski (1993) definierar downsizing som ”…ett genomtänkt organisationsbeslut att 

reducera arbetskraften vilket är ämnat att förbättra prestationen i organisation”. Notera att 

detta kan likställas med en proaktiv verksamhet i syfte att utveckla organisationen. 

Kozlowski (1993) menar att downsizing är ”…an indicator of decline.” och medger därmed 

att det finns samband mellan decline och downsizing. Cascio (1998/1997) och Pfeffer (1998) 

ser i likhet med Kozlowski downsizing som ett genomtänkt beslut i syfte att reducera 

arbetskraften. 

1.2.4 Särskilja downsizing från decline

Vad som är centralt i särskiljandet av downsizing från decline är att downsizing innebär 

medvetna eller intentionella handlingar. 

”The deliberate or intentional nature of downsizing is also seen to be important both in 

defining downsizing and differentiating it from the related concept of organizational decline” 

(Kozlowski et al., 1993).

Där decline associeras till att oavsiktligt tappa marknadsandelar, omsättning eller personal så 

associeras downsizing till ledningens medvetna agerande i syfte att anpassa sig till 

förändringar i den miljö som organisationen verkar inom. (Freeman and Cameron, 1993). 

Även om det är allmänt vedertaget att downsizing kan användas vid decline så menar 

Freeman, Cameron och Kozlowski att en distinktion bör göras mellan dessa två begrepp. 

Vidare menar dessa forskare att organisationer kan använda sig av downsizing även om det 

inte finns någon decline, vilket är fallet när exempelvis downsizing används proaktivt för att 

stärka organisationen konkurrenskraft. (Kozlowski et al., 1993), (Freeman, Cameron, 1993)    
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1.2.5 Problem som resultat av downsizing

I litteraturgenomgången som ligger som grund för denna uppsats framgår det tydligt att 

huvudparten av all problematik med downsizing manifesteras genom medarbetarna som är 

kvar efter en organisationsförändring. Dessa medarbetare kallas kvarvarande anställda.

   

Av litteraturen framgår det tämligen entydigt att problematiken kring förändrad arbetsprocess 

är beroende av hur pass väl organisationen lyckas stötta och entusiasmera kvarvarande 

anställda. På samma sätt visar litteraturen att effektiviteten i organisationen efter downsizing 

till största del beror på i ”vilket skick” organisationens kvarvarande anställda befinner sig i. 

  

Figur 2. Kvarvarande anställda som centralt problem vid downsizing. 

Det framgår tydligt i litteraturen att ”effektivitet” och ”arbetsprocesser” båda helt beror på 

välbefinnande hos kvarvarande anställda vilket illustreras i figur 2 ovan. 

Sammantaget så framgår att den centrala problematiseringen rörande downsizing är centrerad 

kring kvarvarande anställda.

1.2.6 Kvarvarande anställda

I denna uppsats definieras kvarvarande anställda som de medlemmar i organisationen som 

finns kvar efter en downsizing. Begreppet kvarvarande anställda problematiserar bland annat 

de reaktioner, osäkerhet och ineffektivitet som tenderar att uppstå i och med downsizing.  

Appelbaum (1997) menar att syndrom hos kvarvarande anställda definieras som en blandning 

av uppförande och känslor. Downsizing har blivit en vanligt förekommande 

organisationsförändring och ofta ignoreras kvarvarande anställda före, under och efter 

organisationsförändringen. Detta trots att det är de kvarvarande anställda som är avgörande 

för framtida lönsamhet. De anställda som förlorar sitt arbete under en downsizing går igenom 

en känslosamt påfrestande upplevelse. Men även de anställda som blir kvar i företaget kan ha 

liknande reaktioner. Kvarvarande anställda blir antingen morgondagens omotiverade och 

Medveten
ansträngning

Personal-
nedskärningar

Kvarvarande anställda

Arbetsprocessen

Effektivitet
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oproduktiva arbetare eller morgondagens medarbetare som är entusiastiska över att vara en 

del av en organisation som värderar deras bidrag. Appelbaum (1997) menar att organisationer 

har undervärderat de negativa effekterna av downsizing och glömmer ofta bort svårigheterna 

med att motivera de kvarvarande anställda som drabbats känslomässigt av att se andra förlora 

sina arbeten. För företagets framtida framgång är det därför av yttersta vikt att motivera 

kvarvarande anställda att åstadkomma högre produktivitet.

“We must remember that, next to the death of a relative or friend, there is nothing more

traumatic than losing a job, as it disrupts careers and families”

(Appelbaum et al, 1997, s.281)

1.2.7 Definition av orsak och verkan

Litteraturen rörande kvarvarande anställda och syndrom hos kvarvarande anställda är 

omfattande och definierar vad som skapar problem och vad som reducerar problem. Men trots 

detta kan det ej fastställas att just ett specifikt agerande med säkerhet skapar ett specifikt 

problem hos kvarvarande anställda. Appelbaum (2001) gör dock en övergripande indelning på 

de problem som kan uppstå till följd av downsizing. Han pekar på ett sekventiellt förlopp i två 

steg där downsizing skapar problem hos kvarvarande anställda och dessa i sin tur genererar 

organisatoriska problem. Detta resonemang har onekligen ett förklaringsvärde och är både

tydligt och till synes förnuftigt. Detta sekventiella förlopp används dock sällan i andra 

vetenskapliga artiklar. Inte bara kvarvarande anställda påverkar organisationen utan även det 

organisatoriska tillståndet påverkar kvarvarande anställda. Detta ger en upphov till en modell 

som snarare påminner om en negativ spiral än som det sekventiella förlopp som 

Appelbaum (2001) presenterar. Denna uppsats kommer att beakta orsak och verkan på en 

övergripande nivå, det vill säga att inte detaljerat peka på enskilda orsaks- och verkan 

samband. Vidare kommer vad Appelbaum i figur tre kallar för ”Survivors Outcomes” samt 

”Organizational Outcomes” att behandlas sammantaget. Detta innebär att problem hos 

kvarvarande anställda och organisatoriska problem ej skiljs åt. Denna uppsats definition av 

orsak och verkan framgår av figur fyra.
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Figur 3. Appelbaums sekventiella modell av orsak och verkan. (Appelbaum, 2001)

Figur 4. Denna uppsats modell av orsak och verkan.

1.3 Problemdiskussion

Som beskrivet ovan finns det en mängd organisationer som genomför downsizing. Likväl 

finns det en uppsjö av teorier och modeller som beskriver och förklarar, försvarar och 

förkastar downsizing. Det kan vara svårt för den enskilda organisationen att hitta den 

lämpligaste teorin och anpassa denna till den egna verksamheten och det aktuella fallet.

I denna uppsats kommer en fallstudie att genomföras på Bengt Hildemar Transport AB 

(BHT). Det är ett transportföretag där ledningsgruppen har beslutat sig för att förändra 

verksamheten genom att reducera arbetsmoment. Detta innebär att personalstyrkan kommer 

att minska, delar av verksamheten kommer att upphöra och att kundavtal sägs upp. Företagets 

ledning menar att syftet med förändringen är en återgång till kärnverksamheten, ökad 

lönsamhet samt ökad effektivitet. Det är författarna till denna uppsats som valt att analysera 

förändringsprojektet genom teorier om downsizing, BHT:s ledningsgrupp använder sig inte av 

detta begrepp när de talar om förändringen. 

Downsizing

Problem
(Survivor- och organisationsproblem)  
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Valet att använda sig av begreppet downsizing baseras på valda vetenskapliga artiklars goda 

förmåga att belysa problematiken i organisatoriska förändringsprojekt som relaterar till 

minskning av organisationer.

1.4 Problemformulering

Den teoretiska mångfald som finns inom området downsizing skapar vid första anblick en 

nyfikenhet och förhoppning om att kunna besvara frågor som är knutna till organisatoriska 

förändringsprojekt.  Hur definierar teorin downsizing som begrepp och vilka modeller finns 

kopplade till detta begrepp? Kan teorin ge en förklaring på olika problem som uppstår vid 

organisatoriska förändringsprojekt? Är downsizing endast personalnedskärningar eller 

inbegriper begreppet mer aspekter än så? Finns det i teorin om downsizing tydliga samband 

mellan orsak och verkan och kan detta tillämpas på Bengt Hildemar Transport AB? Kan 

downsizing stärka ett företag på både kort och lång sikt? Vilka problem kommer enligt teorin 

vara kritiska framgångsfaktorer för Bengt Hildemar Transport AB? 

Frågeställningarna ovan mynnar ut i denna uppsats problemformulering:

Vilka är de problem som Bengt Hildemar Transport AB bör beakta vid förändringsprojektet?

1.5 Syfte

Syftet med denna uppsats är:

Att utifrån teori om ”kvarvarande anställda" analysera de problem som kan uppstå för 

Bengt Hildermar Transport AB i samband med att personalstyrkan minskas, kundavtal sägs 

upp samt att delar av verksamheten upphör. 
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2. Metod

2.1 Fallstudie

Denna uppsats använder sig av en fallstudie där endast en organisation kommer att 

undersökas. Detta innebär att de slutsatser som dras har en låg generaliserbarhet särskilt som 

inga jämförelser görs med likvärdiga organisationer eller med exempelvis ett branschindex.

Fallstudien kommer genom sin hypotetiskt deduktiva form att ge slutsatser om den specifika 

organisationen utifrån generella teorier. Vi kommer således utifrån teorier dra slutsatser om 

förmodade problem i och med det specifika förändringsprojektet. 

2.2 Datainsamling

Initialt arbetade vi med att sätta oss in i teorier rörande downsizing. Vi hade stor nytta av 

artikeln ”Downsizing och den statliga sektorn” av Irving Palm (ur: Lennerlöf, 2000) som vi 

fått av vår handledare.  Palms litteraturgenomgång gav en tydlig överblick i ämnet 

downsizing samt förslag till vidare läsning i ämnet. Nya artiklar undersöktes i huvudsak 

genom internetverktyget JSTOR (www.jstor.org) som var tillgängligt via Södertörns 

Högskola. Läsningen av artiklarna mynnade ut i vald teori och modeller. 

Till en början söktes ett företag som hade en påbörjad eller stundande organisationsförändring 

som kunde likställas med uppsatsens definition av downsizing. Initialt bokades och 

genomfördes samtal med BHT:s VD för att diskutera uppsatsens form och förutsättningar 

samt vad som förväntades av respektive part. Vid nästa möte genomfördes en intervju med 

VD:n som gav en övergripande bild av företaget och det aktuella förändringsprojektet. Under 

denna intervju fick VD:n fritt berätta om företaget och förändringsprojektet. Därpå 

genomfördes fyra intervjuer som i huvudsak utgick från ett frågeformulär. Intervjuerna 

genomfördes på BHT:s kontor så att respondenterna skulle känna sig bekväma i miljön. Tiden 

för varje intervju var väl tilltagen för att undvika stressmoment. Varje intervju tog lite mer än 

en timme och behandlade 48 frågor som till viss del överlappade varandra. Det gjordes en 

summering av samtliga intervjuer där det mest centrala togs med. Därpå kodades 

intervjumaterialet för att tydligare få fram tendenser och grupperingar av problem. Kodningen 

av intervjumaterialet gjordes utifrån Appelbaums (2001) modell ”Realistic Downsizing 

Preview” (RDP) som används för att prognostisera de problem som kan uppstå vid 

downsizing. Totalt 48 frågor var knutna till 18 rekommendationer. Dessa 18 
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rekommendationer delades upp i fyra områden. De fyra områdena var Strategiska frågor, 

Anställda, Uppsagda och Kvarvarande anställda. Intervjumaterialet kodades utifrån tre 

variabler. Variablerna refererade till huruvida BHT:s tillvägagångssätt i förändringsarbetet 

överrensstämde med respektive rekommendation från modellen RDP. Variablerna tolkades 

som Hög-, Viss- eller Låg överensstämmelse med rekommendationer. För att underlätta 

analys av det kodade materialet skapades diagram. Därpå analyserades det kodade 

intervjumaterialet där det tydliggjordes vilka områden som var mest problematiska för 

företaget BHT.  Slutligen analyserades hela det sammanställda intervjumaterialet där det 

framgick vilka problem som var mest framträdande. 

2.3 Urval 

Denna studie använder sig av ett ändamålsenligt urval. Det vill säga studien baseras på ett 

icke slumpmässigt urval. (Hartman, J, 1998) Valet av BHT som organisation kommer av 

sedan tidigare etablerade kontakter med företaget. Vår population utgörs av anställda i 

ledande befattning på BHT. Tre av fyra i BHT:s ledningsgrupp har intervjuats samt en 

arbetsledare. Anledningen till att den fjärde medlemmen i ledningsgruppen ej intervjuats 

beror på att han inte varit tillgänglig. Arbetsledaren har intervjuats för att belysa eventuella 

oklarheter hos de svar som ledningsgruppen lämnat. Vi har utfört tre intervjuer med företagets 

VD samt en intervju vardera med företagets personalchef, ägare och arbetsledare. Valet att 

endast intervjua personer i ledande befattning baseras på teorin (Cameron K, 1995, s.100) om 

att downsizing inte är något som drabbar en organisation utan något som medvetet utförs. 

Detta innebär att syfte och planering ligger till grund för varje genomförd downsizing. 

Resonemanget ovan resulterar i att endast ledande befattningshavare inom BHT är 

initiativtagare till downsizing och är de som definierar förändringsprojektet och dess 

innebörd. Vidare har endast ledande befattningshavare övergripande perspektiv och 

information om förändringen. 

2.4 Validitet

Undersökningen har stärkts genom seminariedeltagande under arbetets gång där bland annat 

metod diskuterats med andra studenter och handledaren. Vidare har uppsatsens upplägg 

godkänts på ett tidigt stadium av BHT. 



16

3. Teori

3.1 Vald definition av downsizing

Hittills har denna uppsats givit en tämligen splittrad bild av downsizing. Detta har gjorts 

medvetet i syfte att påvisa den bredd som finns i definition av downsizing utifrån bland annat 

mål, syfte, initierande, proaktiv kontra reaktiv, positiva respektive negativa effekter.

Teori har valts med utgångspunkt i att möta syftet med denna uppsats. Initialt gjordes en 

överblick över det aktuella forskningsfältet. Sedan valdes lämplig teoretisk ram som 

korrelerar med den aktuella studien.

Denna uppsats har valt att använda sig av en definition av downsizing som rymmer sig inom 

nedan fastlagda ramar. Downsizing som ett genomtänkt och aktivt organisationsbeslut snarare 

än vad som Pfeffer (1998) framställer som passivt. Downsizing som en aktivitet snarare än 

som en situation. Downsizing ej enbart initierat av kris eller misslyckande utan även initierat 

av proaktiv planering. Downsizing där syfte kan vara att utveckla organisation, ej endast är att 

minska ”förluster”. Downsizing i organisationer sker på grund av både interna och externa 

faktorer och ibland på en mix av dessa. (Burke & Nelson 1998/1997).

Den definition vi valt för downsizing i denna uppsats kommer från Freeman och Cameron 

som kan beskrivas som några av de mest produktiva och refererade forskarna inom decline 

och downsizing:

3.1.1 Definition av downsizing

“Organizational downsizing constitutes a set of activities, undertaken on the part of

the management of an organization, designed to improve organizational efficiency,

productivity, and/or competitiveness. It represents a strategy implemented by managers

that affects the size of the firm's work force and the work processes used.

Downsizing is a term that has arisen out of popular usage rather than precise

theoretical construction.” (Freeman, Cameron, 1993 s.12)

Downsizing är inte något som drabbar en organisation utan är medvetna ansträngningar som 

medlemmar i en organisation företar sig. Detta innebär att det finns ett syfte med downsizing. 

Downsizing resulterar ofta i personalnedskärningar men inte alltid. Det finns flertalet 
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strategier för nedskärning av personal så som förflyttning, utallokering, tidig pensionsavgång, 

avgångsvederlag och så vidare. Naturligtvis kan de olika personalnedskärningarna pågå i en 

del av organisationen medans en del förblir oförändrade. Downsizing fokuserar på att öka 

organisationers effektivitet. Detta sker antingen proaktivt eller reaktivt i syfte att reducera 

kostnader eller att stötta organisationens konkurrenskraft. Detta innebär att downsizing kan 

användas reaktivt och defensivt för att hantera decline eller som en proaktiv strategi för att 

öka organisationens prestationer. Oavsett proaktivt- eller reaktivt agerande så representerar de 

en uppsättning aktiviteter i syfte att förbättra organisationen. Downsizing påverkar medvetet 

eller omedvetet arbetsprocessen i en organisation. Exempelvis så kan en påtaglig minskning 

av anställda innebära att de kvarvarande anställda får mera arbete att utföra då det får ta över 

tidigare medarbetares uppgifter. Detta kommer att påverka vad som blir gjort och hur det blir 

gjort. Överbelastning, utbrändhet, ineffektivitet, konflikter och låg arbetsmoral är möjliga 

effekter av förändrade arbetsprocesser. (Hela stycket: Freeman, Cameron, 1993)

3.2 Syndrom hos kvarvarande anställda

“…Organizations have under-estimated the negative effects of downsizing and do not take 

into account the difficulties of motivating a surviving workforce emotionally damaged by

watching others lose their jobs…” (Appelbaum et al. 1997, s.282)

Syndrom hos kvarvarande anställda används av många forskare och syndromet har kopplats 

till ett flertal olika negativa symtom. Vad som framgår av litteraturen är att forskare många 

gånger i teori och modeller benämner samma symptom under olika namn. 

Denna uppsats har valt att utgå från David M. Noer:s 12 olika typer av negativa känslor eller 

funderingar som drabbar kvarvarande anställda. 

1. Osäker anställning

Kvarvarande anställda undrar hur länge de själva får behålla sina arbeten, och de oroar sig 

över att inte vara förberedda för att hitta arbete någon annanstans, eller att det inte finns några

andra liknande jobb. Detta kommer att influera deras arbetssätt och attityder på en daglig 

basis. 



18

2. Orättvisa

Många organisationer använder sig av downsizing för första gången, eller har ej lärt sig av 

tidigare erfarenheter, och därför är utvecklingen inte planerad, ledd och implementerad på ett 

effektivt sätt. Många kvarvarande anställda och uppsagda kan känna att processen inte är 

rättvis.

3. Depression, ängslan, trötthet

Processen är demoraliserande och stressfull för managers som måste avskeda anställda, men 

även för kvarvarande anställda som förlorar vänner och kollegor. Ingen är förberedd, 

managers inkluderat, som har den svåra uppgiften att annonsera den nya strukturen.

4. Reducerad risktagning och motivation

Många kvarvarande anställda är rädda att utnyttja tillfällen, acceptera ett nytt arbetsuppdrag,

eller diskutera arbetsrelaterade problem i rädsla att exponera sig själva för kritik eller 

värdering av deras egen prestation. Detta på grund av att de på så sätt skulle kunna bli ett mål 

för kommande uppsägningar. Kvarvarande anställda försöker ”passa in”, inte ta plats och att 

ej sticka ut ur mängden.

5. Misstro och illojalitet

Kvarvarande anställda uppfattar inte längre organisationens framtid eller deras egen plats som 

en viktig del av organisationen. Kvarvarande anställda ser inte varför de ska bry sig om deras 

arbetsgivare, då arbetsgivaren inte riktigt verkade bry sig om deras kollegor. 

6. Avsaknad av ömsesidigt åtagande

Kvarvarande anställda upplever att organisationen har övergett dem. De har inte blivit 

behandlade med den värdighet och respekt som de anser sig vara berättigade till. ”Win-win” 

situationen mellan anställd och arbetsgivare som utvecklats under åren har upphävts.

7. Missnöje med planering och information

Avsaknad av information och tillräcklig förberedelse för de anställda inför uppsägningarna 

medför att kvarvarande anställda ser på hela processen med misstro. 
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8. Missnöje med uppsägningsprocessen

Uppsägningar som behandlas intensivt eller på ett förödmjukande sätt skapar permanent 

irritation hos kvarvarande anställda. 

9. Avsaknad av strategisk inriktning

Fokus på kortsiktigt resultat får kvarvarande anställda att betvivla giltigheten på 

organisationens långsiktiga strategi. De flesta organisationer meddelar sina långsiktiga planer 

och plötsligt ändras organisationens prioriteringar dramatiskt. Ledningens uppslukas av 

förändringsarbetet och organisationskulturen blir lidande.  

10. Brist på trovärdighet hos ledningen

Kvarvarande anställda anser att ledningen inte längre är kapabel till att ta itu med 

organisationens huvudsakliga problem.

11. Kortsiktig vinstorientering

Kvarvarande anställda fruktar att ledningen kommer att säga upp fler anställda om inte 

vinsten når en acceptabel nivå inom en snar framtid.

12. Känsla av ständig förändring

Den allmänna uppfattningen är att ”det var bättre förr” och att det aldrig kommer att bli lika 

bra igen. Chefer som är kvar efter downsizing arbetar under nya förhållanden och måste 

anpassa sig till de hårdare omständigheterna som råder i den nya organisationen. Cheferna 

ansvarar för fler anställda och fler arbetsuppgifter samt måste arbeta mer då förväntat utfall är 

det samma som tidigare. De måste etablera ett nytt internt nätverk. Följaktligen kommer 

kvarvarande anställda att bli mer trångsinta, självupptagna och mer ovilliga att ta risker än 

tidigare. Vidare sjunker moralen, produktiviteten minskar och misstron ökar hos kvarvarande 

anställda som även känner en viss skuld då tidigare kollegor tvingats sluta. Kvarvarande 

anställda funderar kring varför deras kollegor tvingades sluta medans de själva fick vara kvar. 

Osäkerhet rörande anställning får kvarvarande anställda att psykologiskt distansera sig från 

sitt arbete. Denna distansering resulterar i minskad hängivenhet till organisationen, minskad 

arbetsprestation, minskad jobbtillfredsställelse och en ökad intention att säga upp sig.

(Hela stycket, Noer, D., 1993)
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3.3 Modell för att motverka syndrom hos kvarvarande anställda

Tidigare i denna uppsats har det poängterats att syndrom hos kvarvarande anställda är det 

centrala problemet vid downsizing. För att motverka syndrom hos kvarvarande anställda har 

Appelbaum (2001) utformat en modell, Realistic downsizing Preview (RDP), som skall 

användas som stöd vid planering, utformande, utförande samt uppföljning. Denna uppsats 

kommer huvudsakligen att använda sig av denna modell vid analys av empiri. Modellen 

implicerar att problem manifesteras hos kvarvarande anställda och för att minimera dessa 

problem bör organisationer beakta fyra huvudsakliga områden. Dessa fyra områden är: 

Strategiska frågor (Strategic Issues), Samtliga anställda (All Employees), Uppsagda 

(Terminated Employees) samt Kvarvarande anställda (Surviving Employees). Modellen 

framhåller tydliga framgångskriterier för respektive område. Se figur 5 på nästa sida.
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Figur 5. Realistic Downsizing Preview (Appelbaum, 2001) 
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3.3.1 Strategiska frågor

Det krävs en noggrann övervägning beträffande orsak till och intention med eventuell 

downsizing. Downsizing skall ses som en sista utväg, när alla andra alternativ har beaktas, 

och aldrig som en ”quick fix”. Innan beslutet om att genomföra downsizing tas, skall de 

anställda informeras och involveras i förändringsplanerna. Ibland kan arbetare ha insiktsfulla 

idéer som kan hjälpa organisationen att hitta bättre alternativ till downsizing. Men även om 

downsizing inte kan undvikas så kan de anställdas inblandning ge dem en känsla av 

deltagande och tillhörighet gentemot organisationen. Dessa känslor kommer tydligt främja 

organisationen efter en downsizing. Downsizing skall ses som ett steg i fullbordandet av 

långsiktiga mål, och målen skall vara kända och förstådda av alla i organisationen. Uppsatta 

mål bör kommuniceras tydligt och frekvent. För att ett projekt med downsizing skall uppfattas 

som rättvist i organisationen måste det tydligt framgå att ledningen är deltagande i de 

uppoffringar som drabbar organisationen under förändringen. Om downsizing implementeras 

skall den planeras så att genomförandet tar minsta möjliga tid, detta för att motverka att 

processen blir utdragen. En utdragen process är påfrestande för organisationen i fråga både 

psykologisk- och arbetsmässig stress. Det är viktigt att ledningen säkerställer och 

kommunicerar att det endast kommer att krävas en downsizing. Om det finns överhängande 

hot om ytterligare förändringar kan detta skapa handlingsförlamning i organisationen då det 

blir svårare för kvarvarande anställda att effektivt hantera de psykologiska aspekterna av ett 

överhängande hot om ytterligare downsizing. Vid definierande av jobb och positioner som 

skall avvecklas i företaget är det viktigt att ett system tillämpas så att beslut om uppsägningar 

ej upplevs som godtyckliga. 

3.3.2 Anställda

Det är viktigt att definiera en ny arbetsrelation med de anställda, självständig från den tidigare 

relationen. Det är organisationens ansvar att skapa en ny psykologisk relation så att de 

anställda har en klar förståelse över var organisationens ansvar gentemot de anställda upphör, 

och var de proaktivt måste börja styra sin egen karriär. I huvudsak gäller det att skapa 

självkänsla hos de anställda och stötta dessa så att de kan ta eget ansvar för “tryggad 

anställning”. Detta för att frångå det perspektiv där de anställda förväntar sig att arbetsgivaren 

skall trygga deras framtid i form av anställning. Efter att ha definierat ett det nya förhållandet 

mellan arbetsgivare och anställda, måste arbetsgivare även stötta de anställda i 

karriärplanering. De anställda skall uppmuntras att utveckla de egenskaper som är nödvändiga 
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för arbetsmarknaden, och därmed förlita sig mindre på arbetsgivaren gällande säkerhet och 

direktion. Chefer skall tränas så att de är bättre förberedda inför både kvarvarande anställda 

och uppsagdas behov genom coachning och kommunikation. Chefer ska aldrig förse anställda

med felaktig information, den ska vara så ärlig som möjligt. Det är viktigt med tydlighet 

beträffande framtida förändringar likväl som att inte någon information undanhålls från de 

anställda. Organisationens framtida framgång är beroende av att ledningen uppfattas som 

trovärdig. Det är viktigt att cheferna visar på empati och att det finns en uppriktig önskan att 

möta de anställdas funderingar. Cheferna bör hämta stöd för förändringen genom att alliera 

sig med informella ledare och ”stjärnor” i organisationen. Dessa ”allierade” kan stödja 

projektet genom att ge trovärdighet och genom att ”bana väg” för resten av organisationen.

Informationen rörande förändringen bör vara övertydlig och kommuniceras genom så många 

kanaler som möjligt.

3.3.3 Uppsagda

De anställda som skall sägas upp måste informeras så tidigt som möjligt. Detta på grund av ett 

etiskt ansvar hos arbetsgivaren att säkerställa att de uppsagda har gott om tid att planera för 

sin framtid både i termer av karriär men också privat.

3.3.4 Kvarvarande anställda

Det är viktigt att kvarvarande anställda känner att tidigare kollegor som sagts upp blev 

behandlade med värdighet och respekt samt att de gavs goda möjligheter att i tid finna ett nytt 

arbete. Detta ger kvarvarande anställda en känsla av att downsizing inte är en fruktansvärd 

händelse och att om detta skulle drabba dem själva skulle det troligen innebära ett steg vidare 

i karriären. Vidare är det viktigt för kvarvarande anställda att känna att ledningen är medveten 

om svårigheterna som downsizing medför i form av ökad arbetsbörda och att det planerats för 

detta. Ledningen måste försöka att identifiera och reducera dubbelarbete så att all energi i 

organisationen används effektivt. Vid behov bör kvarvarande anställda genomgå utbildning 

och jobbträning för att kunna hantera den ökade arbetsbördan eller de nya uppgifter som de 

ställs inför.
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4. Empiri

4.1 Intervjuer med VD, fakta om företaget

Bengt Hildemar Transport AB grundades 1969 och har idag 36 lastbilar och 6 budbilar. 

De sysselsätter ca 50 anställa och har en årsomsättning på ca 50 mkr. BHT agerar som ett 

transportföretag i Stor-Stockholms region, och positionerar sig på marknaden som ett 

nischföretag. Företagets nisch är att slutdistribuera varor till butiker och privatpersoner. Med 

slutdistribution menas att BHT endast ansvarar för varor den sista biten, från företagets 

terminal ut till kund, och inte längs med hela transportkedjan. Lokalerna som företaget 

använder sig av hyrs och ligger placerat i Sköndal längs med Nynäsvägen. I byggnaden finns 

både kontor, terminal och lager. BHT ägs till 100 % av Bengt Hildemar själv och 2002 

lämnade han över VD-posten till företagets nuvarande VD Bengt Karlsson. Alla BHT: s 

fordon ägs helt av företaget och amorteras på 36 månader. Godstyperna som BHT till stor del 

hanterar är paketgods, gods vägande 1-100kg. De använder sig av budbilar och lastbilar som 

har lastkapacitet upp till 15 ton. 

BHT:s affärsidé är: 

”Vi erbjuder resurseffektiva logistiktjänster för distribution i Stockholm. Genom en öppen 

dialog tillmötesgår vi kund- och lagkrav för att genomföra kontinuerliga förbättringar.”

Vid grundandet bestod BHT endast av en lastbil som Bengt Hildemar körde själv. Under 

1980-talet utökades antalet bilar och anställda något och huvudsaklig uppdragsgivare var 

ASG. Under året 90-91 ombildades BHT till dess nuvarande form och bestod av 16 anställda 

och 7 lastbilar, omsättning var 7 mkr. Hösten 1995 expanderade företaget kraftigt då BHT via 

ASG tog hand om IKEA-avtalet. Det innebar att BHT ansvarade för IKEA: s 

möbeltransporter till privatpersoner i Stor-Stockholmsområdet. 2001 bestod företaget av ca 

100 anställa och producerade 96 000 årssändningar. Detta år var BHT som störst. På senare år 

har IKEA avtalet minskat stegvis för att helt upphöra januari 2006. 
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Figur 6. Översikt av BHT:s verksamhet 

Stor-Stockholm är ett stort förbrukningsområde och är därför i stort behov utav 

sluttransporter. Mycket varor transporteras in i området för att sen nå ut till butiker och 

privatpersoner. BHT verkar inom denna del, slutdistribution av varor till butiker och 

privatpersoner. 

Inom transportbranschen är det inte alltid så att de stora företagen ser de mindre som 

konkurrenter utan kan istället se en möjlighet till samarbete. Anledningar till detta är att de 

stora distributörerna inte har flexibilitet, tillgång eller inte ser den sista delen i distributionen 

som lönsam. Naturligt eftersom deras affärssystem är uppbyggda på stora volymer samt långa 

sträckor. Denna typ av transportupplägg kan exemplifieras av BHT:s leveranser av H&M:s 

gods, där Green Cargo är BHT:s kund och uppdragsgivare.

Green Cargo har ansvar för alla H&M:s transporter inom Sverige där BHT har avtal för 

transporterna i Stockholmsområdet gällande 17 butiker. Avtalet är löpande med ömsesidigt 

uppsägande på 6 månader. H&M har sitt centrallager i Eskilstuna, därifrån sker transport via 

Green Cargo till BHT:s terminal i Sköndal. I Sköndal sker en omlastning av varorna för att 

sedan gå ut till avtalade butiker. Varorna inkommer via lastbilstransporter till terminalen på 

eftermiddagarna varpå varorna lämnar terminalen morgonen därpå. Omlastningen och 

leveransen av varorna är i det här fallet tidsstyrda eftersom butikernas varumottagning räknar 

med leverans innan butikerna öppnas för dagen, och är beroende av att de anländer inom en 

tidsram på plus/minus 15 minuter. I det här fallet så täcker Green Cargo en stor geografisk 

sträcka medan BHT levererar från terminalen och ut till butikerna.

BHT har även ett samarbete med DFDS: s terminal i Länna, Haninge. Här har BHT 12 

lastbilar i rullning varje dag för att transportera DFDS: s gods. Samarbetet har utvecklats från 

någon enstaka lastbil till att ha en egen del av DFDS:s terminal.

Leverantörer

Övriga landet Stor-Stockholm

Bengt Hildemar 
Transport AB

Butik

Butik

Privatpersoner
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4.2 Resultat av intervjuer med ledningsgruppen

4.2.1 Bakgrund till förändringsprojektet

Bakgrunden till den pågående förändringen på BHT har sitt ursprung i början av 2006 då 

BHT:s dotterbolags avtal med IKEA sades upp. Det helägda dotterbolaget hette 

Home Delivery och arbetade i huvudsak med möbeltransport åt IKEA. Uppsägningen av 

avtalet med IKEA resulterade i överkapacitet i lokaler och anställda hos Home Delivery. 

Samtliga anställda i Home Delivery sades upp men ca 25 personer anställdes av BHT att 

utföra motsvarande tidigare arbete. Home Delivery´s verksamhet upphörde men företaget var 

fortfarande bundna till hyresavtalen på lokalerna som löpte till och med årsskiftet 07/08 utan 

möjlighet till tidigare uppsägning. BHT slöt ett hyresavtal med Home Delivery för lokalerna. 

Därför genomförde BHT affärer på kort sikt i syfte att täcka hyreskostnader och det var i 

denna verksamhet som ca 5 av de 25 nyanställda från Home Delivery arbetade. Resterande 20 

nyanställda hade c-körkort vilket medförde att var lämpliga att arbeta i BHT:s 

kärnverksamhet. 

Ledningsgruppen i BHT hade redan vid IKEA-avtalets slut börjat planera för en downsizing 

av verksamheten som härrörde från Home Delivery. Målet var att detta förändringsarbete 

skulle vara klart vid årsskiftet 07/08 och fram till dess få maximal kostnadstäckning för 

lokalhyra. Detta är anledningen till arbetet med kortsiktiga affärer under denna tidsperiod. 

Ledningen på BHT har löpande arbetat med förändringsarbetet.  

Våren 2006
Uppsägning av alla 
anställda i Home 

Delivery samt uthyrning 
av lokaler till BHT

Våren 2006
BHT anställer 
personal samt 

söker kortsiktiga 
affärer

Januari 2007
Ledningsgruppen tar 
fram detaljerad plan 

för downsizing

April 2007
Hyresavtal sägs 
upp då det är nio 

månaders 
uppsägningstid

Maj 2007
MBL-förhandling, 

Informationsmöten, 
Anställda varslas

Sommar/Höst 2007
Kunduppdrag 

avslutas, uppsagda 
medverkar i olika 

program. 

2007/2008
BHT har renodlat 
sin verksamhet.

downsizing 
avslutad.

Januari 2006
Uppsägning av avtal 

mellan Home 
Delivery och IKEA

Figur 7. Tidslinje bakgrund
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Vad som framgår av intervju med både BHT:s VD och personalchef är att de har tagit lärdom 

av tidigare förändringsarbeten vilket påverkar det aktuella förändringsprojektet. I huvudsak 

har ledningsgruppens agerande blivit mer ”enligt regelboken”. Det vill säga agerandet sker 

mindre anpassat till anställdas eller företagets behov. Detta för att till största möjliga mån 

undvika konflikter.

4.2.2 Förändringsprojektet

Huvudmålet för BHT:s ledning var att öka lönsamheten genom att renodla verksamheten. 

Detta för att öka konkurrenskraften på lång sikt. Renodlandet av verksamheten innebar i 

korthet att man återgick till kärnverksamheten i form av transport av gods samt att bilar och 

anställda hyrs ut till kunder under perioder. En minskning av lagerverksamhet innebär att 

verksamheten blir mindre beroende av lokaler. Lokalhyra har kommit att påverka BHT:s 

konkurrenskraft negativt då hyror i stor-Stockholm är betydligt högre än vissa av BHT:s 

konkurrenters hyror vid lokalisering i bland annat Eskilstuna och Strängnäs. Den enda 

lagerverksamhet som skall finnas kvar är omlastning av gods, vilket är ett måste i företagets 

avtal med Green Cargo som är en av de största kunderna. Affären med Green Cargo innebär 

att BHT fraktar gods åt slutkunder som H&M, Kapp Ahl och Siba. Sammantaget kommer 

BHT helt att sluta med möbeltransporter som tidigare stod för den största delen av företagets 

omsättning. I framtiden vill BHT öka sina externa kunduppdrag, där bilarna inte är beroende 

av lager och terminal. Företaget kommer att arbeta med att söka nya kunder men framförallt 

utöka samarbetet med nuvarande stora kunder så som t.ex. Coop och DSV. BHT har ej för 

avsikt att expandera inom det närmsta året utan istället arbeta för en högre effektivitet och 

bättre lönsamhet. För att kunna nå ovan ställda mål påbörjade BHT:s ledningsgrupp arbetet 

med en detaljerad handlingsplan i slutet av 2006. Denna handlingsplan var klar i januari 2007 

och fastställde att förändringsarbetet skulle vara klart vid 2007 års slut. I denna handlingsplan 

stod det klart att samtliga sex personer som arbetade med lagerverksamheten skulle sägas upp

eller erbjudas omskolning. Vidare var det bestämt att hyresavtalet skulle sägas upp då den 

sammantagna överkapaciteten på lokalyta var ca 30 procent. I april 2007 sades hyresavtalet 

upp då det var nio månaders uppsägningstid. Vi detta tillfälle var endast de anställda 

informerade om att det fanns en överkapacitet beträffande lokalyta.

I maj 2007 genomfördes MBL-förhandlingar med facket vilket ej skapade några problem. 

BHT och facket har sedan tidigare ett gott samarbete och denna förhandling skedde i 

samförstånd. De anställda som varslades informerades så fort förhandlingen med facket var 
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klar. Sedan kallades samtliga anställda till ett informationsmöte. Mötet var enkom till för att 

informera de anställda om förändringsprojektet, dess konsekvenser samt förändringsprojektets 

bakgrund, mål och syfte. Under sommaren och hösten 2007 påbörjades arbetet med att avyttra 

kunder som var knutna till lagerverksamheten. För att bibehålla goda relationer med dessa 

kunder sökte BHT efter företag som kunde erbjuda motsvarande verksamhet. Resultatet av 

detta blev att ett företag övertog BHT:s lagerkunder och att detta företag visade intresse för de 

anställda som varslats. De varslade anställda erbjöds även olika program via AMS, 

Trygghetsrådet samt TSL. BHT erbjöd samtliga att kostnadsfritt genomgå utbildning för att få 

C-körkort. Detta körkort hade under förändringsprojektet definierats av ledningsgruppen som 

ett minimikrav på kompetens inom BHT. Tre anställda sökte sig tidigt från BHT, en anställd 

valde att ta C-körkort. Två valde att deltaga i programmen och på sikt söka nytt jobb. Dessa 

två sades upp till och med årsskiftet 07/08. I december 2007 avslutades det sista arbetet med 

lagerkunderna. Dessa kunder var påfallande positiva till BHT och övergången till annan 

leverantör vilket innebar att kunderna i ordnade former kunde vara kvar hos BHT in i det 

sista. Detta hade en positiv påverkan på BHT:s lönsamhet.

Våren 2006
Uppsägning av alla 
anställda i Home 

Delivery samt uthyrning 
av lokaler till BHT

Våren 2006
BHT anställer 
personal samt 

söker kortsiktiga 
affärer

Januari 2007
Ledningsgruppen tar 
fram detaljerad plan 

för downsizing

April 2007
Hyresavtal sägs 
upp då det är nio 

månaders 
uppsägningstid

Maj 2007
MBL-förhandling, 

Informationsmöten, 
Anställda varslas

Sommar/Höst 2007
Kunduppdrag 

avslutas, uppsagda 
medverkar i olika 

program. 

2007/2008
BHT har renodlat 
sin verksamhet.

downsizing 
avslutad.

Figur 8. Tidslinje förändringsprojekt

Januari 2006
Uppsägning av avtal 

mellan Home 
Delivery och IKEA
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Förändringsprojektet har bitvis varit påfrestande för BHT:s ledningsgrupp då man tvingats att 

ställa om från expansivt agerande till att medvetet minska verksamheten. Ökad 

arbetsbelastning i form av längre arbetsdagar samt påfrestning vid uppsägning av personal. 

4.3 Kodning av intervjumaterial

Kodningen av intervjumaterialet gjordes utifrån modellen ”Realistic Downsizing Preview” 

(RDP). Frågeformulär med rekommendationer samt kodning av intervjusvar medföljer som 

bilaga till denna uppsats. I uppsatsen presenteras endast diagram som illustrerar det kodade 

intervjumaterialet.  Frågeformuläret innehåller totalt 48 frågor som är knutna till 18 

rekommendationer. Dessa 18 rekommendationer är grupperade i fyra områden. De fyra 

områdena är Strategiska frågor, Anställda, Uppsagda och Kvarvarande anställda. 

Intervjumaterialet är kodat utifrån tre variabler. Variablerna refererar till huruvida BHT:s 

tillvägagångssätt i förändringsarbetet överrensstämmer med respektive rekommendation från 

RDP. Kodning har utförts av intervjuarna som sammanvägt samtliga respondenters svar vid 

kodningen. Intervjusvaret på respektive fråga är kodat som hög-, viss- eller låg 

överensstämmelse med rekommendationen från modellen RDP. 

Vid hög överensstämmelse ges värdet ”2”. 

Vid viss överensstämmelse ges värdet ”1”. 

Vid låg överensstämmelse ges värdet ”0”. 

Figur 9, Exempel från kodning av intervjumaterial. (Se bilaga)
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Som exempel kan Rekommendation 1 som finns inom området Strategiska frågor beaktas, se 

figur 9. Totalt har denna rekommendation tre stycken frågor som ges värdena ”2”, ”1” och 

”2”. Summan av dessa värden är fem, där maximalt möjliga värde är sex. 

Rekommendation 1:s procentsats fås genom dividering av värdet fem genom det maximala 

möjliga värdet på sex. Följaktligen blir Rekommendation 1:s procentsats 83 procent vilket 

visar på hög överensstämmelse mellan Rekommendation 1 och ledningsgruppens agerande. 

I figur 10 nedan visas gränsvärden i form av procent. Dessa används för att analysera de 18 

rekommendationernas och de fyra områdenas procentsatser. Om en rekommendations frågor 

ger ett genomsnittligt värde på ”1” genererar detta ett värde på 50% för den aktuella 

rekommendationen. Detta värde hamnar då mitt i diagrammet. Den kritiska gränsen i för 

rekommendationer går vid 25 %. Om en rekommendation hamnar inom intervallet 0-25 % 

anses denna rekommendation ha låg överensstämmelse med ledningsgruppens agerande vilket 

enligt modellen RDP leder till problem för företaget. 

Rekommendationer inom intervallet 25-50 % är inte kritiska men kan medföra vissa problem. 

Rekommendationer inom intervallet 50-75 % är godkända och bör inte orsaka några problem. 

Rekommendationer inom intervallet 75-100 % är väl godkända och är en tillgång för 

företaget.  

Figur 10. Förklaring av gränsvärden för kodat intervjumaterial

Vad kodningen av intervjumaterialet framför allt syftar till är att hitta de områden eller 

enskilda rekommendationer som kan medföra problem.

Överensstämmelse
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4.3.1 Diagram Strategiska frågor
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Figur 11. Diagram Strategiska frågor

Genomgenomsnittet för området ”Strategiska frågor” är 60 procent vilket inte helt 

överensstämmer med respektive rekommendation då det förekommer extremvärden. Höga 

extremvärden finns i rekommendation 1 samt 7 och lågt extremvärde återfinns i 

rekommendation 6. Om dessa tre rekommendationer exkluderas blir genomgenomsnittet 50 

procent vilket precis som ursprungsgenomsnittet på 60 procent har god marginal ner till 

kritiska gränsvärdet på 25 procent.  Rekommendation 2 och 6 har frågor som främst berör 

ledningens kommunikation med de anställda. 

Rekommendationer
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4.3.2 Diagram Anställda
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Figur 12. Diagram Anställda

Området ”Anställda” har genomsnitt på 27 procent vilket ligger nära det kritiska värdet på 25 

procent. Tre av de sju rekommendationerna uppmäter 0 procent, resterande fyra 

rekommendationer har ett genomsnitt på 50 procent. Rekommendation 13 har endast en fråga 

vilket ge upphov till ifrågasättande av dess trovärdighet. Exkluderas fråga 13 ges ett 

genomsnitt från det tidigare 27 procent till 33 procent. Frågorna behandlar information, 

kommunikation, arbetsledning, planering samt karriärplanering och coachning ur ett 

ledningsperspektiv. 

Rekommendationer
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4.3.3 Diagram Uppsagda

100%

75%

0%
10%

20%
30%

40%
50%
60%

70%
80%

90%
100%

15 16

Figur 13. Diagram Uppsagda

Genomsnittet för området ”Uppsagda” är 88 procent. Rekommendationerna består endast av 

två frågor vardera. Detta skulle framstå som ett större problem om det förekom en stor 

spridning i värdet mellan rekommendationer och frågor. Rekommendationerna 15 och 16 

uppnår båda det övre gränsvärdet på 75 procent. Tre av fyra frågor har maximalt värde, det

vill säga ”2”, och den sista frågan har värdet ”1”. Frågorna behandlar främst ledningsgruppens 

förmåga att informera de uppsagda.

Rekommendationer
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4.3.4 Diagram Kvarvarande anställda
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Figur 14. Diagram Kvarvarande anställda

Diagrammet för området kvarvarande anställda har ett genomsnitt på 67 procent. De två 

rekommendationerna har tre frågor vardera. Rekommendation 17 berör ledningsgruppens 

kommunikativa agerande gentemot kvarvarande anställda medans rekommendation 18 berör 

ledningsgruppens planering beträffande det dagliga arbetet. Detta ger en förklaring till den 

skillnad som råder mellan respektive rekommendation. 

Rekommendationer
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4.3.5 Sammanfattande diagram av Områden

Figur 15. Sammanfattande diagram av Områden

Området ”Anställda” har ett genomsnitt på 27 procent vilket innebär att detta område är det 

enda som ligger nära det kritiska gränsvärdet på 25 procent. ”Uppsagda” har det högsta 

genomsnittet på 88 procent och passerar därmed det övre gränsvärdet på 75 procent. Även 

områdena ”Strategiska frågor” och ”Kvarvarande anställda” passerar det kritiska gränsvärdet 

på 25 procent med god marginal. 

Områden
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5. Analys

5.1 Analys av intervjumaterial

Syftet med förändringsprojektet är tydligt och motiverat. Ledningsgruppen har tidigt 

identifierat överkapacitet i lageryta som en problematisk faktor för BHT:s lönsamhet. Detta 

tillsammans med långa hyresavtal, 5 år, och relativt korta kundavtal, 6 mån, skapar osäkerhet 

för företagets lönsamhet. Även skillnader i lokalhyror mellan BHT och konkurrenter i 

mälarregionen skapar ofördelaktig konkurrens. Ledningsgruppen har medvetet och tydligt på 

ett tidigt stadium förklarat detta för de anställda. Summerat så är förändringsprojektets syfte 

väl motiverat och informerat till de anställda. Ledningen har själva identifierat sin styrka i 

transportverksamheten och svaghet i lagerhantering. Om satsning skulle fortsätta inom 

lagerhantering skulle stora investeringar krävas i datasystem, lokaler och viss utbildning. 

Detta var ytterligare en orsak till beslutet att förändra verksamheten. Ledningsgruppens 

agerande kan ses som proaktiv handling i syfte att stärka framtida konkurrenskraft och resultat 

på bekostnad av svagt kortsiktigt resultat samt oro i organisationen. Som ett led i renodlingen 

mot ett transportföretag har ledningen beslutat att C-körkort är minimikrav hos de anställda. 

Detta har ledningen tydligt informerat om samtidigt som förarutbildning erbjudits samtliga 

anställda. Det här kunskapskriteriet ger en tydlig signal till de anställda om BHT:s nya 

inriktning.  

Med endast ca 55 anställda i företaget saknas resurser som på heltid arbetar med 

kommunikation och förändringsprojektet. Då de anställda är utspridda geografiskt och att 

BHT är större än ett fåmannaföretag måste information och kommunikation på företaget 

planeras och struktureras. Personalchefen är den som ansvarar för kommunikation med de 

anställda under ordinarie omständigheter. Vid förändringsprojekt ökar arbetsbelastningen 

markant för personalchefen då det bland annat förekommer förändringar i personalstyrka. 

Samtidigt ökar behovet av kommunikation med de anställda. Under förändringsprojektet 

förändrar inte BHT sin kommunikation, med undantag för ett extra informationsmöte. 

Eventuellt bör informationen till de anställda öka i form av nya kanaler utöver de ordinarie 

som är hemskickade brev samt arbetsmöten. Det finns definitivt behov av ökad frekvens i 

informationen till de anställda då det vanligtvis skickas hem sex brev från ledningsgruppen till 

de anställda och det genomförs fyra informationsmöten per år. Ledningsgruppen bör 
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informera de anställda med öppenhet och tydlighet, vilket den oftast har gjort. Men 

ledningsgruppen bör beakta att de även borde ta kontakt med personalen och informera vid de 

tillfällen då det inte finns något nytt att rapportera. Utan denna kontinuitet uppstår ett vakuum 

av funderingar hos de anställda som de fyller med spekulationer och oro. Vad som framgår 

med tydlighet är avsaknaden av extra insatt kommunikation med de anställda under 

förändringsprojektet. Med kommunikation avses dubbelriktat informationsflöde vilket innebär 

att BHT:s ledningsgrupp tar del av idéer och funderingar hos de anställda. Denna 

kommunikation skickar även tydliga signaler till de anställda att ledningsgruppen är lyhörd 

och engagerad i de anställdas situation.

5.1.1 Analys av intervjumaterial med hjälp av Noer´s tolv punkter

Vid analys av intervjumaterialet genom Noer´s tolv punkter så framstår några punkter som 

särskilt intressanta. Bland styrkorna i ledningsgruppens agerande framstår förmågan att 

hantera förändringar enligt regler, lagar och förordningar. Detta är något som ledningsgruppen 

säger sig har lärt sig från tidigare förändringar. Effekten hos de kvarvarande anställda är att 

uppsägningarna uppfattas som rättvisa. Vidare är ledningsgruppen framgångsrik i sitt 

planerande av den operativa verksamheten samt i att informera de anställda. Detta skapar en 

förståelse hos de anställda för vad företagets nya inriktning är och vad som förväntas av den 

anställda samt hur det dagliga arbetet skall utföras. Ledningsgruppen har hanterat de uppsagda 

med respekt. Vidare har ledningsgruppen erbjudit de uppsagda antingen körkortsutbildning 

och en plats i företaget eller kontakt med ny arbetsgivare alternativt kurser och stöd för att 

hitta ett nytt arbete. Detta påverkar de kvarvarande anställda positivt genom förbättrad attityd 

mot arbetsgivaren. Slutligen framstår det långsiktliga agerandet hos ledningsgruppen som en 

av de viktigaste förutsättningarna för att få de kvarvarande anställdas förtroende. Detta 

minskar rädslan för nya uppsägningar hos de kvarvarande anställda och ökar produktiviteten.     

Avsaknaden av kommunikation med de kvarvarande anställda framstår som ledningsgruppens 

huvudsakliga svaghet. Detta mynnar ut i de kvarvarande anställda upplever att klimatet i 

organisationen ej tillåter diskussioner och att individerna inte vågar ge uttryck för sina åsikter. 

Detta leder till ett minskat initiativtagande, minskad motivation och rädsla för att göra fel. Om 

det finns påtagligt missnöje hos de kvarvarande anställda så innebär detta att det tar tid för 

dessa signaler att nå ledningsgruppen. Missnöjet kan då ha vuxit sig onödigt stort och blivit 

ett påtagligt problem. 



38

Slutligen framstår tidigare förändringar som ett problem när ytterligare en förändring 

presenteras för de anställda. Yttringar som ”det var bättre förr” och en ovilja till förändring 

kan uppstå. Detta kan minska hängivenheten hos de anställda och skapa det som Noer (1993) 

benämner som ”psykologisk distansering från sitt arbete”.  

5.2 Analys av kodat intervjumaterial

5.2.1 Analys av Strategiska frågor
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Figur 11. Diagram Strategiska frågor

Genomgenomsnittet för området ”Strategiska frågor” är 60 procent.

Rekommendation 2 och 6 har frågor som främst berör ledningens kommunikation med de 

anställda. BHT:s ledningsgrupp är bra på att tidigt informera de anställda men brister i 

kommunikation och att ta del av de anställdas synpunkter.

Rekommendationer
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5.2.2 Analys av Anställda
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Figur 12. Diagram Anställda

Anställda är det område där med lägst genomsnitt på 27 procent. Tre av de sju 

rekommendationerna uppmäter 0 procent vilket enligt teorin tydligt pekar på problematiska 

faktorer vid downsizing. Anställda framstår som BHT:s främsta problemområde. 

Rekommendation 13 och 14 behandlar ledningens kommunikation med de anställda samt 

avsaknad av ökad kommunikation under downsizing. Rekommendation 10 berör hur pass väl 

chefer förberetts inför förändringsarbete och vilket stöd de får under förändringsarbetet. 

Rekommendationer
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5.2.3 Analys av Uppsagda
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Figur 13. Diagram Uppsagda

Sammantaget framgår det av diagrammet att BHT:s arbete med området ”Uppsagda” inte är 

någon problematisk faktor vid downsizing. Det relativt höga värdet kan förklaras av att 

frågorna mäter informationsinsatser snarare än kommunikationsinsatser. Det framgår att 

ledningsgruppen väl adresserat de uppsagda med adekvat information i god tid. Detta arbete 

från ledningsgruppen är enligt dem själva en lärdom från tidigare förändringsarbeten där 

ledningsgruppen agerat mer ”fritt” vilket resulterat i konflikter med anställda och fack. Enligt 

rekommendationer i teori är tidig och öppen information samt respektfullt bemötande från 

ledningsgruppen högst önskvärt då kvarvarande anställda noga följer hur de uppsagda 

behandlas. 

Rekommendationer
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5.2.4 Analys av Kvarvarande anställda
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Figur 14. Diagram Kvarvarande anställda

Kvarvarande anställda med ett genomsnitt på 67 procent klarar det kritiska gränsvärdet på 25 

procent med god marginal. Detta värde är dock missvisande då det förekommer stor skillnad 

mellan genomsnittet på områdets två rekommendationer. En av rekommendationerna får 

maximalt genomsnitt då den behandlar ledningens planering av dagligt arbete. Den andra 

rekommendationen behandlar kommunikation med kvarvarande anställda vilket ger ett 

genomsnitt precis överstiger det kritiska gränsvärdet på 25 procent. Detta innebär att området 

kvarvarande anställda kan ses som ett problematiskt område för BHT men med undantag för 

planeringsarbetet som är fullt överensstämmande med teorins rekommendationer.

Rekommendationer
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5.2.5 Summerad analys av Områden

Figur 15. Sammanfattande diagram av Områden

Det framgår tydligt att BHT:s arbete med Anställda är det huvudsakliga problemområdet vid 

downsizing med ett genomsnitt på 27 procent. Vidare framgår det att området Uppsagda 

mycket väl överensstämmer med teorins rekommendationer. Att områdena Uppsagda och 

Anställda skiljer sig åt så markant kan förklaras av att det finns ett naturligt fokus på de 

uppsagda i ett förändringsarbete. Detta resulterar i att de uppsagda får mer uppmärksamhet av 

ledningsgruppen under en period av uppsägningar. Områdena Strategiska frågor och 

Kvarvarande anställda passerar kritiska gränsvärdet på 25 procent med god marginal. De 

rekommendationer som drar ner genomsnittet för området Strategiska frågor berör i huvudsak 

kommunikation. Kvarvarande anställda har ett genomsnitt på 67 procent men en av två 

rekommendationer har ett genomsnitt på 33 procent vilket ligger nära det kritiska gränsvärdet. 

Detta innebär att området Kvarvarande anställda kan ses som ett problematiskt område för 

BHT. Sammantaget kan det konstateras att endast området Anställda till fullo är ett 

problematiskt område för BHT vid downsizing där ledningen brister i det kommunikativa 

arbetet. Vidare är området Kvarvarande anställda endast en problematisk faktor avseende 

ledningens arbete med kommunikation. 

Vad denna analys påvisar är att den löpande kommunikationen med Anställda och till viss del 

Kvarvarande anställda utgör det största problemet för BHT vid downsizing. 

Områden
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6. Slutsats/diskussion

Denna uppsats slutsats är att BHT:s förändringsprojekt har goda förutsättningar att bli 

framgångsrikt. Det vill säga att skapa den långsiktiga konkurrenskraft och framtida lönsamhet 

som ledningsgruppen har som mål med förändringen. En av styrkorna i detta projekt är det 

tydliga syftet, målet och bakomliggande orsaker som presenterats av ledningsgruppen. 

Genomgående i förändringsprojektet är ledningens tydliga information och öppenhet 

gentemot de anställda. 

Vad ledningsgruppen däremot bör beakta är att informera mer frekvent vilket resulterar i att 

ledningen ger information till de anställda även då ledningsgruppen inte har något nytt att 

informera om. Om de anställda ej får löpande information så uppstår det ett 

”informations- vakuum” som de anställda omedvetet fyller med frågor och spekulationer. 

Enligt BHT:s ägare har det hänt att dessa spekulationer har överförts från de anställda till 

kunder och leverantörer vilket har påverkat BHT:s anseende kortsiktigt.   

Den största svagheten hos ledningsgruppen är avsaknaden av kommunikation, det vill säga 

dubbelriktat informationsflöde, och förmågan att visa att man lyhörd inför de anställdas 

åsikter, funderingar, idéer och oro. Avsaknad av kommunikation från ledningsgruppen skickar 

omedvetet signaler till de anställda om att ledningsgruppen inte fullt ut är engagerade i de 

anställdas situation. Vidare är avsaknaden av kommunikation ett hot genom att problem hos 

de anställda eventuellt ej uppdagas förrän påtagliga konsekvenser uppstått. Dessa 

konsekvenser är vad teorin beskriver som syndrom hos kvarvarande anställda. 

Vad som framkommit i arbetet med denna uppsats är att de teorier samt den modell 

(Realistic Downsizing Preview) vi har använt oss av saknar avgränsningar i omfattning och 

relevans beträffande organisationers storlek. I efterhand är det vår gissning att teorierna och 

modellens utfall avsevärt påverkas av organisationens storlek tillika omfattning på aktuell 

downsizing. Med detta menar vi inte att denna uppsats brister i val av teori och modell. Det vi 

menar är att merparten av likvärdiga organisationer med ca 50 anställda troligtvis får liknande 

problematiska faktorer. 
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I mindre organisationer, som BHT, finns hos de anställda en relativt god förståelse för hela 

verksamheten. Exempelvis, menar BHT:s ledningsgrupp, att det var lätt att få de anställda på 

BHT att förstå att lagerytan i lokalen var överflödig och att denna överkapacitet kostande 

pengar. Om BHT är representativt för mindre företag innebär detta att en ledningsgrupp i en 

mindre organisation relativt enkelt kan förklara anledningen till downsizing och skapa 

legitimitet för förändringen hos de anställda. I en mindre organisation som BHT kan det 

saknas resurser för att ha en anställd som i huvudsak arbetar med kommunikations- och 

förändringsfrågor, vilket innebär att detta arbete blir eftersatt. Exemplet ovan bör ställas mot 

ett multinationellt bolag där det hos de anställda saknas övergripande förståelse för hela 

verksamheten. Ett beslut om downsizing är svårare att legitimera då det saknas grundläggande 

kunskaper hos de anställda. I detta fall finns det dock troligen resurser nog att ha 

heltidsanställda som arbetar med kommunikations- och förändringsfrågor, vilket resulterar i

god kommunikation med de anställda men en viss oförmåga att förstå syftet och målet med 

downsizing.
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Bilaga 1 - Frågeformulär och kodat intervjumaterial
                                        Överenstämmelse med rekommendation

Stategiska frågor

1, Careful consideration about reasons behind the intention to downsize. A downsizing should be considered 

a measure of last resort, once all other alternatives have been exhausted, and never as a ``quick fix''. Hög Viss Låg

1.1: Vad är bakgrund och syftet med att minska verksamheten? 2
1.2: Vilka alternativ har diskuterats till förändringen, vilka är möjliga alternativ? 1 1
1.3: Vad blir den långsiktiga respektive kortsiktiga effekten av förändringen? 2 83%

2, Before making the final decision to downsize, the organization should make its concerns known to employees and seek their input. Sometimes workers have insightful ideas which  

may help the organization sidestep a downsizingaltogether. However, even if a downsizing cannot be avoided, seeking employee input will foster a sense of participation and belonging 

of employees in their organization, feelings which will greatly benefit the post-downsizing organization.

2.1: Har alternativa lösningar diskuterats med de anställda, hur då? 0
2.2: Har de anställda på tidigt stadium informerats om planer om förändringen, hur då? 2 2
2.3: Vad har ni gjort för att påverka de anställdas uppfattning om förändringen? 0 33%

3, A downsizing should always be pursued as a step in the accomplishment of long term goals, and these should be known and understood by all in the organization. 

Adequate explanations should be provided clearly and frequently.

3.1: Hur har förändringen presenterats för de anställda i termer av syfte, mål och bakomliggande orsak? 1
3.2: Genom vilka kanaler och hur ofta har de anställda informerats om förändringen? 0 3
3.3: När presenterades förändringen för de anställda för första gången? 2 50%



4, Key to the perception of fairness is the extent to which management shares in the sacrifices during this period of supposed hardship.

4.1: Vilka uppoffringar görs av ledning respektive de anställda under förändringen? 1
4.2: Hur många från ledningen respektive anställda blir uppsagda, anledning? 1 4
4.3: Hur kommer arbetsbelastningen påverkas under förändringen? 1 50%

5, If a downsizing is implemented, it should be planned so that its actual execution takes the least amount of time possible to prevent the process from being drawn out.

5.1: Hur lång tid väntas förändringsprojektet ta och vilka resurser har tillsats? 2
5.2: Vilka faktorer kan förlänga projektet och vad görs för att minska dessa faktorers påverkan? 1 500%
5.3: Vilka extra utgifter är kopplade till förändringsprojektet? 1 67%

6, If a downsizing is chosen as the means to address organizational problems, it must be thoroughly planned and all contingencies anticipated to actively prevent the process from taking place 

again. It will be more difficult for surviving employees to deal effectively with the psychological aspect of the impending threat of a repeated downsizing.

6.1: Vad har ledning gjort för att undvika att ytterligare förändringar måste genomföras vid ett senare tillfälle? 1 6
6.2: Vad har ledning gjort för att minska organisationens oro för ytterligare förändringar? 0 25%

7, The manner in which excess positions are identified should be consistent and uniform throughout. The criteria can be determined in and functions, for example. The key is that the 

decision be made in a consistent manner, so that the process will be perceived as fair.

7.1: Vilka är kriterierna för uppsägning? 2
7.2: Hur har kriterier kommunicerats till de anställda? 2 7
7.3: Hur fattas besluten utifrån kriterierna och av vem/vilka? 2 100%

Summa 24 16 8 0
Genomsnitt 60%



Alla anställda

8, Define a new working relationship independent of the old employment contract. It is the organization's responsibility to make a new psychological contract explicit such that 

employees have a clear understanding of where the responsibilities of theorganization toward employees end, and where they must proactively begin to manage their own careers. 

Key in this are the notions of career self-management and employability security (rather than employment security).

8.1: Arbetar man på företaget för att de anställda skall känna att de har en trygg ställning på arbetsmarknaden, hur då? 0 8
8.2: Vad har ledningen gjort  för att de anställda skall förstå vilka krav, eventuellt nya, som ställs 2 50%
på arbetsgivaren respektive den anställde efter förändringen?

9, Having defined a new employment contract, an organization must also provide tools for employees in career self- management. They should be encouraged to develop the 

skills necessary to thrive in the job market, thus becoming less dependent on the employer for security and direction. This will prevent feelings of rules having changed mid-way 

through the game and will prevent employees from feeling that their commitment to the organization is not reciprocal. Some proactive measures can include: a comprehensive 

career resource library; . assessment and counseling; . online job postings.

9
9.1: Hur arbetar man med kompetensutveckling på företaget? 1 50%

10,  Managers should receive training to be better equipped to address the needs of both terminated and surviving employees.

10.1: Hur har ledningen och chefer stöttats för att på bästa sätt hantera förändringarna och uppsägningar? 0 10
10.2: Har ledningen och chefer något samtalspartner att diskutera frågor om förändring, ledarskap och uppsägningar? 0 0%

11, Managers should never provide inaccurate information to their subordinates. All attempts should be made to be as honest as possible about all impending changes as  

well as to not keep information from employees. The success of the organization, which will emerge after the downsizing, is highly contingent on management credibility.

11.1: Har alltid ledningen och alla chefer haft all information rörande uppsägningarna? 1 11
11.2:Har ledning och chefer tillåtits att kommunicera all information till de anställda rörande förändringen och har de gjort detta? 1 50%



12, The information provided by managers should be accompanied with empathy and a sincere desire to address concerns of employees.

12.1: Vilka behov och problem har uppstått hos de anställda i samband med förändringen? 1 12
12.2: På vilket sätt har ledningen och chefer visat empati vid hanteringen av anställda under förändringen? 1 50%

13, Managers should attempt to seek the help of ``star employees'' and ``opinion leaders'', so that they too can be of aid to fellow employees when communicating about the downsizing.

13
13.1: Har ledning tagit hjälp av inofficiella ledare och chefer vid förändringen, hur? 0 0%

14, Information should be overcommunicated (i.e. often and in a variety of ways, such as bulletins, e-mails and newsletters).

14.1: Vad hade ledningen kunnat förbättra i kommunikationen med de anställda? 0
14.2: Hur ofta eller mycket har ledningen kommunicerat rörande förändringen? 0 14
14.3: Skiljer sig kommunikationen mellan före-, under-  och efter förändringen? 0 0%

Summa 7 2 5 0
Genomsnitt 27%



Uppsagda

15, Communicate the decision to downsize as early as possible in the process. 

15.1: Hur lång tid gick det mellan beslutet att förändra och att ledningen informerade organisationen om detta? 2 15
15.2: Skillde ledningen på informationen till anställda som fick vara kvar och anställda som sades upp? 2 100%

16, This should be considered to be the ethical responsibility of the organization, so that those employees can adequately plan for subsequent steps in their career development. 

Terminated employees should also be notified as early as possible

16.1: Planerade ledningen att informera de som skulle sägas upp före de andra, hur då? 2 16
16.2: Hur planerade ledningen att stötta de som sades upp? 1 75%

Summa 7 6 1 0
Genomsnitt 88%



Kvarvarande anställda

17, The first is knowing that their terminated counterparts have been treated with dignity and respect and have the necessary means of landing another job. This will provide

the comfort that a downsizing is not a doomsday scenario and that, in the event of being in a similar predicament, survivors will also have the means of furthering their careers

elsewhere.  Communicate the steps being considered to help employees who will be terminated. It is important that surviving employees feel that the organization never 

overlooks the workforce it is making redundant .

17.1: Har ledningen någon plan för att förbättra den bild som kvarvarande anställda har av uppsägningarna? 0
17.2: På vilket sätt diskuterades de uppsagdas förutsätningar och resurser på företaget? 1 17
17.3: Vad gjordes bra respective dåligt under uppsägningsprocessen? 1 33%

18, The second key issue is feeling that management is aware of the difficulties that will result from the downsizing most notably an increase

 in workload ± and that thought has gone into helping alleviate this increased burden. Given that the impending downsizing will force survivors to take 

on an increased workload, it is important that management actively  attempt to identify and reduce redundant tasks, so that energy is devoted to those tasks which are truly significant. 

Job   training should be planned for, so that employees will be better equipped to deal with this increased workload.

18.1: Har ledningen på förhand inventerat  och prioriterat arbetsuppgifterna som är kvar efter förändringen? 2
18.2: Har ledningen planerat för fortbildning eller jobbträning för kvarvarande anställda i samband med förändringen? 2 18
18.3: Hur har ledning planerat att hantera eventuell ökad arbetsbörda för de anställda som blir kvar? 2 100%

Summa 8 6 2 0
Genomsnitt 67%
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