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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Uppsatsens titel:  Vad gör vi när du inte fungerar i vår organisation? 
 
Datum för seminariet:  2006-06-05 
 
Kurs:   FEK 582, kandidatuppsats, 10 poäng 
 
Författare:   Charlotte Larsson, Elin Pålsson och Josefin Svensson 
 
Handledare:  Robert Wenglén 
 
Nyckelord:   Uppsägning, utträde, HRM, exit management.   
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag går 

tillväga i situationer då en medarbetare inte fungerar på 
ett tillfredställande sätt. 

 
Metod:  Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod 

och angreppssättet är av induktiv art. 
 
Teoretiska perspektiv: För att få en större insikt och en djupare analys har vi 

använt av oss av en teoretisk referensram bestående av 
Exit Management, Lagen om anställningsskydd och 
Corporate Social Responsibility (ansvarsfullt 
företagande). Teorierna har inte varit utgångspunkten i 
vår uppsats, utan har snarare använts som ett redskap 
för att skapa förståelse för det som inte gått att tolka 
genom endast det empiriska materialet.  

 
Empiri: Uppsatsen utgår ifrån empiri som vi samlat in genom 

intervjuer med personer som har personalansvar på 
olika medelstora och stora företag.  

 
Slutsats: Företag har olika tillvägagångssätt för att hantera en 

situation då en medarbetare inte fungerar 
tillfredställande på sin arbetsplats. Dessa 
tillvägagångssätt är följande: samtal, omplacering, 
uppsägning på grund av personliga skäl, uppsägning på 
grund av arbetsbrist, ”frivillig” uppsägning, ekonomisk 
uppgörelse, positiv avveckling, outplacement samt 
framprovocerad uppsägning. 
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Abstract
 
 
 
 
 
Title:  What do we do when you don´t meet our standars? 
 
Seminar date: 2006-06-05 
 
Course: FEK 582, Bachelor in business administration, 10 

Swedish credits (15 ECTS) 
 
Authors:  Charlotte Larsson, Elin Pålsson and Josefin Svensson 
 
Adviser:  Robert Wenglén 
 
Key words:  Dismissal, exit, HRM, exit management 
 
Purpose:  The purpose with this study is to investigate how 

companies handle situations where an employee fails 
to meet corporate standards.  

 
Methodology: I this study we use a qualitive methodology with an 

inductive approach.  
 
Theoretical perspectives: The theories Exit Management, the Swedish 

Employment Protection Act, and Corporate Social 
Responsibility have been used to get a greater 
understanding and enable a deeper analysis, but have 
not been the foundation for presenting the study. 

 
Empirical foundation: The empirical data have been gathered through 

interviews with people in mid-sized and large 
companies.  

 
Conclusion: Our study shows that companies use different methods 

for managing situations where an employee fails to 
meet corporate standards. These methods are: 
discussion, replacement, dismissal due to employee 
deficiency, dismissal due to redundancy, “voluntary 
resignation”, financial settlement, early retirement, 
“positive lay off”, outplacement and provoked 
resignation. 
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1 Inledning 
 

 

 

 

 

Inledningsavsnittet börjar med en kortfattad beskrivning av hur dagens 

företagsklimat ser ut. Anledningen till detta är att vi vill skapa en förståelse för de 

praktiska problem som ligger till grund för vår uppsats.  Dessa problem kommer 

att belysas i vår problemdiskussion. Därefter följer en kort sammanfattning av 

tidigare forskning inom angränsande område för att tydliggöra den 

kunskapslucka uppsatsen har för avsikt att fylla. Slutligen presenteras uppsatsens 

syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

”Personalen är vår främsta resurs”, ”humankapital”, ”kompetens som 

konkurrensfördel”, uttrycken är många som tyder på att moderna företag ser sina 

medarbetare som en viktig tillgång. Industrisamhället har utvecklats till ett 

service- och kunskapssamhälle, där intensiv konkurrens, snabb förändringstakt i 

företagens omgivning och mer krävande kunder ställer nya krav på företag och 

deras medarbetare (se t ex Hansson 2005; Bruzelius & Skärvad 2000; D’Aveni 

1995). Traditionella konkurrensfördelar som storlek, teknologi och tillgång till 

kapital har minskat i betydelse som en konsekvens av att kunskapsinnehållet i 

företagens produkter och tjänster har ökat. Istället har medarbetarnas kompetens 

blivit en allt viktigare faktor för att skapa konkurrenskraftiga och lönsamma 

verksamheter (se t ex Hansson 2005; Becker 1993; Elias and Scarbrough 2004). 

Speciellt framträdande blir detta i så kallade kunskapsintensiva organisationer1, i 

                                                 
1 Se definition under rubriken Begreppsförklaring, s.13 
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vilka medarbetarnas idéer, tankar, kreativitet och arbetssätt spelar en mycket stor 

roll för företagets framgång (Skärvad 2006). 

 

I kunskapsföretag är det inte bara viktigt att medarbetarna har rätt kompetens, 

utan även att de fungerar på ett tillfredställande sätt inom organisationen. För 

dessa verksamheter är det därför särskilt viktigt med en väl genomtänkt 

personalidé2. En personalidé anger bland annat vilken typ av människor ett företag 

strävar efter att rekrytera (Sveiby & Risling 1986). Bruzelius och Skärvad (2000) 

menar att personalidén bör vara dynamisk och förändras i takt med att företagets 

behov förändras. En medarbetare som är ”rätt” i en situation kan vara ”fel” i en 

annan. Författarna understryker därför att även avveckling av personal är en viktig 

del av ett företags personalidé. 

 

 

1.3 Problemdiskussion 
 

En väldigt viktig del av ett företags strategiarbete är att kontinuerligt utvärdera 

huruvida verksamhetens resurser bidrar till att skapa värde. En resurs som var 

värdefull igår behöver inte nödvändigtvis tillföra organisationen något idag. Ett 

konkurrenskraftigt företag måste kunna anpassa sin verksamhet och sina resurser 

efter förändringar i omvärlden (Barney 1995). Frågan är i vilken utsträckning 

detta är tillämpbart på mänskliga resurser. Behovet av att utveckla och förändra 

kompetensen hos medarbetarna kan till viss del tillgodoses genom utbildningar 

och kurser. Men hur gör företag om detta inte är tillräckligt? Att byta ut ett 

företags mänskliga resurser är av naturliga skäl mer komplicerat än att förnya 

verksamhetens materiella resurser. Förutom ekonomiska faktorer finns det både 

etiska och juridiska aspekter att ta hänsyn till vid rekrytering så väl som vid 

avveckling av personal. 

 

De lagar som reglerar anställningsförhållande idag stiftades för cirka 30 år sedan. 

Under årens lopp har de förvisso förändrats något, men de är inte helt anpassade 

                                                 
2 Se definition under rubriken Begreppsförklaring, s.14 
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efter hur företagens situation ser ut idag (Kazamaki-Ottersten 1993, SAF 1999, 

Oskarsson 1997). Kraven på anställningstrygghet står mot kraven på 

arbetskraftens rörlighet. Det ligger i arbetsgivarens intresse att ha kompetenta 

medarbetare och att kunna nyttja dem på ett effektivt sätt, vilket kan innebära ett 

behov av att omplacera och byta ut ”obekväm” arbetskraft (Adlercreutz 2003). I 

Sverige anses det vara ganska svårt för en arbetsgivare att säga upp en 

medarbetare på grund av personliga förhållanden. Arbetsgivaren måste kunna 

bevisa att det finns saklig grund för uppsägning, men vad detta innebär beroende 

av situationen och preciseras inte i lagtexten (Glavå 2001).  

 

Att det råder en stor oklarhet angående lagstiftningen på detta område kan man se 

på det stora antalet mål i Arbetsdomstolen som rör tillämpningen av kravet på 

saklig grund för uppsägning vid personliga förhållanden (Glavå 2001). Otydlig 

lagstiftning leder till osäkerhet hos arbetsgivaren. Att säga upp en medarbetare på 

grund av personliga skäl kan innebära en stor risk för arbetsgivaren då det kan 

vara mycket svårt att förutse utgången vid en eventuell tvist. Uppsägningar på 

felaktiga grunder kan sluta i kostsamma rättliga processer och företagets anseende 

kan eventuellt skadas. Detta är något som är påfrestande för alla inblandade och 

något som arbetsgivaren naturligtvis vill undvika om det är möjligt.  

 

Vad finns det då för möjligheter för en arbetsgivare att anpassa personalstyrkan 

efter verksamhetens behov? Kan krångliga regler vid uppsägningar på grund av 

personliga skäl och den osäkerhet som följer med detta medföra att arbetsgivaren 

hittar alternativa lösningar för att göra sig av med en person som inte längre tillför 

organisationen något mervärde? Vi har inte funnit någon tidigare studie som 

behandlar hur företag faktiskt går tillväga i dessa situationer, vilket gör 

ämnesområdet spännande och relevant att undersöka. 

 

 

1.2 Positionering 
 

Uppsatsens fokus ligger inom ämnet Human Resource Management (HRM). 

HRM handlar om att säkerställa att ett företags medarbetare har rätt kompetens 
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och att förutsättningarna finns för att använda denna kompetens (Bruzelius & 

Skärvad 2000). För att skapa en effektiv och framgångsrik organisation bör HRM 

integreras i företagets strategiska arbete och samordnas med verksamhetens 

övergripande mål (Tichy et al. 1982). Genom att leda och organisera sin personal 

effektivt kan ett företag upprätthålla och utveckla sin konkurrenskraft (Lindmark 

& Önnevik 2006; Bruzelius & Skärvad 2000). 

 

Tichy et al. (1982) menar att det finns fyra stora områden inom HRM: urval, 

utvärdering, utveckling och belöning. Dessa områden består av aktiviteter som 

återfinns inom alla organisationer och som i hög grad påverkar medarbetarnas 

prestationsförmåga, vilken i sin tur påverkar organisationens prestationsförmåga 

(Tichy et al 1982). Enligt Tichy är ett företags framgång beroende av hur väl det 

lyckas med att välja ut och rekrytera rätt medarbetare, utvärdera deras bidrag till 

verksamheten för att på så sätt kunna belöna medarbetare som presterar bra samt 

utveckla den kompetens som behövs för att uppnå strategiska mål.  

 

Idag har det blivit vanligare att även inkludera ett femte område då man talar om 

HRM. Detta gäller medarbetares utträde ur organisationer (Bruzelius & Skärvad 

2000; Watson 2002; Walsh & Bott 2005; Larsson 2006). Till skillnad från de fyra 

förstnämnda områdena inom HRM finns det inte särskilt mycket skrivet om 

utträdesprocessen. Man kan dock märka ett ökat intresse för det som i amerikansk 

litteratur kallas ”exit management”, vilket handlar om hur företag ska hantera 

utträdesprocesser på ett effektivt och smidigt sätt (Walsh & Bott 2005). 

 

En intressant studie som behandlar utträdet ur företag är ”Ska jag berätta för 

chefen?” (Andersson & Carlin 2006), en kandidatuppsats skriven på 

företagsekonomiska institutionen i Lund hösten 2005. Författarna delar upp 

processen då en medarbetare lämnar organisationen i vad de kallar ”exitprocess 

A” och ”exitprocess B”. Exitprocess A behandlar uppsägningar som sker på 

arbetsgivaren initiativ, medan exitprocess B behandlar uppsägningar som 

initierats av medarbetaren. Syftet med Andersson och Carlins studie var att 

beskriva och förstå hur exitprocess B kan se ut i ett kunskapsintensivt företag. Vi 

vill med vår uppsats bygga vidare på denna studie och inrikta oss på exitprocess 
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A, det vill säga den process då uppsägningen eller avskedandet föranletts av 

arbetsgivaren3.  

 

Vi kommer nedan kort beskriva hur utträdet ur en organisation kan se ut. 

Anledningen till detta är att vi vill tydliggöra vilken typ av situationer vi har för 

avsikt att behandla i denna uppsats och hur vår studie kommer att vara 

positionerad i förhållande till det som redan finns skrivet inom ämnesområdet. 

 

 

1.2.1  Utträdesprocessen 
 

En medarbetares utträde ur en organisation innebär att det anställningskontrakt 

som bundit arbetsgivare och arbetstagare till vissa arbetsrelaterade ansvar och 

förpliktelser helt upphör att gälla. Enligt Walsh och Bott (2005) bör dessa utträden 

skötas på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt för att minska konflikter och 

komplikationer som kan få negativa konsekvenser för företaget. Författarna menar 

att en effektiv hantering av utträdesprocessen kan spela en strategisk viktig roll för 

företagets långsiktiga framgång. Detta oavsett om utträdet är en följd av att 

arbetsgivarens tagit initiativet till att säga upp eller avskeda en medarbetare eller 

om medarbetaren själv har bestämt sig för att lämna organisationen. Hanteras 

dessa situationer på ett felaktigt sätt kan detta resultera i psykiskt lidande, stora 

kostnader och att kvarvarande personal tappar förtroendet för företaget och dess 

ledning (Dessler 2003; Walsh & Bott 2006). 

 

 

1.2.1.1 Uppsägningar på medarbetarens initiativ 
 

En anställd är fri att lämna en tillsvidareanställning utan att det ställs några krav 

på saklig grund för detta. Den anställde måste emellertid respektera 

uppsägningstiden som enligt lagen är minst en månad. En längre uppsägningstid 

kan förhandlas fram, vilket är det vanliga i kollektivavtal (Glavå 2001). I äldre 

kollektivavtal förekom det krav på saklig grund även då uppsägningen föranletts 
                                                 
3 Se kommentar angående hur vi använder begreppen uppsägning och avsked under rubriken 
Begreppsförklaring, s.14 
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av medarbetaren. Glavå (2001) tror inte att det är orimligt att liknande krav 

kommer att återinföras med anledning av den enskilde individens stora betydelse i 

dagens kunskapsföretag. 

 

Det som finns skrivet om situationer då medarbetaren tagit initiativet till att lämna 

en organisation behandlar främst vilka konsekvenser denna typ av utträde kan få 

för företag. Dessa konsekvenser är framförallt relaterade till att företaget förlorar 

värdefull kunskap och kompetens. Detta kan vara särskilt betungande för 

kunskapsintensiva företag eftersom denna typ av verksamhet är mycket beroende 

av sina medarbetare (Walsh & Bott 2005; Alvesson 2000). Kostnaderna i 

samband med att en medarbetare slutar är ofta mycket stora och företag bör därför 

arbeta systematiskt och strategiskt för att minska omsättningen av arbetskraft. 

 

Det finns även litteratur som handlar om vad arbetsgivaren kan göra för att 

minska frivilliga uppsägningar. Fokus ligger på hur företag kan arbeta för att bli 

attraktiva arbetsgivare och skapa lojalitet hos sina medarbetare (t ex Walsh & Bott 

2005; Lindmark & Önnevik 2006; Dessler 2003). Företag bör även försöka förstå 

varför medarbetare lämnar organisationen (Walsh & Bott 2005; Dessler 2003). Ett 

verktyg som kan användas i detta syfte kan vara så kallade exitintervjuer. En 

exitintervju är en sista intervju med medarbetaren, innan denna lämnar 

verksamheten, som syftar till att ge arbetsgivaren insikt i hur anställda upplever 

företaget (Dessler 2003). 

 

Då det finns tidigare studier som behandlar uppsägningar som sker på 

medarbetarens initiativ kommer vi inte vidare att beröra denna del av 

utträdesprocessen i vår uppsats. Istället kommer vi, som tidigare nämnts, att 

fokusera på uppsägningar som sker på arbetsgivarens initiativ. 

 

 

1.2.1.2 Uppsägningar på arbetsgivarens initiativ 
 

Det finns inte många svenska studier som behandlar hur uppsägningar som 

initieras av arbetsgivaren ser ut. Den litteratur som finns inom detta område har 
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oftast en arbetsrättslig fokus och behandlar de regler och föreskrifter som svenska 

företag måste iaktta då de vill säga upp en medarbetare (t ex Glavå 2001; 

Adlercreutz 2003). Andersson och Carlin (2006) menar i sin uppsats att den 

omfattande arbetslagstiftningen i Sverige ger företag ett mycket litet utrymme för 

individuella lösningar då de vill säga upp en medarbetare. Vi håller delvis med om 

detta resonemang. Sedan kravet på saklig grund för uppsägning infördes genom 

1974 års anställningsskyddslag har arbetsgivarens uppsägningsrätt starkt 

beskurits. Lagen reglerar i stor utsträckning vad som utgör saklig grund för 

uppsägningar som sker på arbetsgivarens initiativ. Det finns även föreskrifter hur 

denna typ av uppsägning ska gå till (Glavå 2001). Vi anser dock att denna hårda 

reglering medför att företag i många fall försöker finna alternativa lösningar för 

att på ett smidigt sätt kunna hantera situationer då en medarbetare inte fungerar på 

arbetsplatsen. Anledningen kan vara att tillämpningen av lagarna är otydlig och 

uppsägningar därför kan leda till långa och kostsamma processer, men också att 

det finns tillfälle då ett företag vill säga upp en medarbetare trots att det enligt 

lagens mening inte föreligger saklig grund för detta. Som vi nämnt tidigare ser 

företagens situation annorlunda ut idag än den gjorde för trettio år sedan och det 

pågår för närvarande en debatt huruvida arbetslagstiftningen är anpassad till dessa 

nya förhållanden (SAF 1999). Vi har inte kunnat hitta någon tidigare studie som 

behandlar hur företagen praktiskt går tillväga vid uppsägning av personal när detta 

inte föranletts av arbetsbrist. Vi anser därför att vår studie kompletterar tidigare 

studier och bidrar till att skapa en mer fullständig bild av hur utträdesprocessen 

kan se ut i dagens kunskapsintensiva företag. 

 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag går tillväga i situationer då en 

medarbetare inte fungerar på ett tillfredställande sätt. 
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1.5 Begreppsförklaring 
 
Nedan följer hur vi valt att definiera några viktiga begrepp som förekommer i 
uppsatsen. 
 
 
1.5.1 Kunskapsföretag 
 
Det finns ingen given definition av begreppet ”kunskapsföretag”. Enligt Sveibys 

och Rislings (1986) ursprungliga definition är ett kunskapsföretags produktion 

ofta: 

• Icke-standardiserad 

• Kreativ 

• Starkt individberoende 

• Komplext problemlösande 

 

Det finns dock många invändningar och kompletteringar av denna definition. Till 

exempel framhålls att en viss standardisering av produkter och tjänster 

förekommer och ibland till och med eftersträvas (Granberg 2004).  

 

Sveiby (1990) menar att de mest typiska kunskapsföretagen är olika typer av 

konsultbyråer. Men även FoU-avdelningar, vissa avdelningar inom sjukvården, 

myndigheter och universitet kan utgöra kunskapsorganisationer. 

Kunskapsföretagens karaktärsdrag återfinns i allt större utsträckning även inom 

moderna industriföretag, då den hårda konkurrensen ställer allt högre krav på 

innovationsförmåga och produktutveckling (Hansson 2005; Bruzelius & Skärvad 

2000). 

  

Sveiby (1990) skiljer mellan kunskapsföretag och kunskapsorganisationer. 

Skillnaden ligger i att kunskapsföretag definieras som företag som befinner sig på 

en konkurrensutsatt marknad, medan begreppet kunskapsorganisationer används 

för avdelningar, institutioner, myndigheter och andra organisationer som har 

kunskapsföretagets karaktäristika utan att vara ett företag. Som samlingsnamn 

använder sig Sveiby av begreppet ”kunskapsintensiva organisationer”. 
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1.5.2 Personalidé 
 

Sveiby och Risling beskriver personalidé såsom ”…de uppfattningar man har 

inom företaget beträffande vilken typ av personal som skall finnas i 

organisationen, det vill säga vilken ålder, utbildning etc. som personalen skall ha. 

I begreppet personalidé måste man också lägga in företagsledningens syn på 

rekrytering, utbildning, utveckling och avveckling av personal, dvs. det som i 

industriföretag brukar kallas personalpolitik” (Granberg 2003, s. 167). 

 

Enligt Granberg (2003) bör en personalidé ge svar på följande frågor:  

• Vad är vi som företag? 

• Vad erbjuder vi dig som anställd? 

• Vad kräver vi av dig som arbetar hos oss? 

 

 

1.5.3 Uppsägning och avsked 
 

Avsked innebär enligt LAS 18 § att anställningsavtalet upphör på arbetsgivarens 

begäran på grund av att en arbetstagare ”grovt har åsidosatt sina åligganden mot 

arbetsgivaren” (Glavå 2001, s. 348). Avsked har omedelbar verkan, vilket innebär 

att personen får sluta på dagen. Vid en uppsägning har däremot arbetstagaren rätt 

att arbeta kvar under en uppsägningstid. (Glavå 2001) I vår uppsats skiljer vi 

normalt inte dessa två begrepp åt, utan låter begreppet ”uppsägning” även 

inbegripa de situationer som egentligen skulle definieras som avsked. 
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2 Metod 
 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras den undersökningsmetod som använts för att uppfylla 

studiens syfte. Vidare beskrivs tillvägagångssätt vid materialinsamling. Även 

begrepp som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera tas upp i detta kapitel. Avslutningsvis förs en diskussion om 

huruvida den metod som använts är tillfredsställande och tankar kring alternativa 

tillvägagångssätt. 

 

 

2.1 Undersökningsmetod 
 

Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. En 

kvantitativ ansats ger inte en lika nyanserad bild av kontext och individ som en 

kvalitativ ansats (Jacobsen, 2002). Då vi ville få en förståelse för beteende och 

värderingar som präglar de situationer som ryms inom ramen för vårt syfte ansåg 

vi att en kvalitativ metod var att föredra.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) ligger tyngden i en kvalitativ metod på att skapa 

en förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna i en viss miljö 

tolkar denna verklighet. Kvalitativ forskning strävar inte efter att generalisera, 

utan har för avsikt att skapa insikt i och kunskap om företeelser i den kontext 

undersökningen genomförs. Detta stämmer väl överens med vad vi ville uppnå. Vi 

ville få intervjupersonernas syn på hur företag går tillväga för att lösa problem 

med anställda som av någon anledning inte fungerar i sin arbetssituation. Genom 

att använda en kvalitativ metod har vi kunnat analysera och tolka våra 
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respondenters svar och på detta sätt fått en uppfattning av hur denna typ av 

uppsägningar sker i praktiken. 

 

Vi har i denna uppsats haft en induktiv syn på förhållandet mellan teori och 

praktik. Med ett induktivt angreppssätt börjar studien i empirin och teorin är 

resultatet av en forskningsansats. Detta skiljer sig från en deduktiv ansats där 

teorin utgör utgångspunkten (Bryman & Bell 2005). Ett induktivt angreppssätt var 

nödvändigt då vi upptäckt att det fanns en kunskapslucka inom det område vi ville 

undersöka. Eftersom inga tidigare studier fanns att tillgå inom aktuellt 

ämnesområde behövde empiriskt material samlas in före sökandet av relevanta 

teoretiska förklaringar kunde påbörjas.  

 

 

2.2 Grundad teori 
 

Grundad teori presenterades av Anselm Strauss och Barney Glaser 1967 

(Gustavsson 2004). ”Ursprungsidén med Grundad teori är att den teori som 

forskaren kommer fram till ska vara baserad på verklighetens data” (Gustavsson 

1998 s. 9).  

 

Definitionen av grundad teori är följande: ”Teori som härletts från data som 

samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under forskningsprocessens 

gång.” I denna metod finns det ett nära samband mellan datainsamling, analys 

och den resulterande teorin” (Bryman & Bell 2005 s. 449). 

 

Vi kommer nedan att presentera de redskap som enligt Bryman & Bell (2005) 

ingår i grundad teori. 

 

Teoretiskt urval 

Datainsamlingens syfte är att generera en teori som kan förklara och förutsäga 

skeende på ett visst område.  Forskaren samlar samtidigt in, kodar och analyserar 

data. Detta är en kontinuerlig process som inte är avgränsad till något specifikt 

stadium (Bryman & Bell 2005). Vid grundad teori börjar man ofta med ett så 
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kallat öppet urval, där man förutsättningslöst samlar in relevant data inom ett visst 

forskningsområde. Efter att denna data analyserats och kategoriserats avgränsas 

vidare datainsamling till de områden som anses vara mest betydelsefulla för 

undersökningen. Genom ett så kallat teoretiskt urval väljs de personer eller 

grupper ut som bäst kan tillföra den information man behöver (Gustavsson 1998). 

 

Kodning 

Strax efter datainsamlingen påbörjats startar en process som kallas kodning. 

Kodning innebär att man benämner, åtskiljer och sammanställer den data som är 

betydelsefull i teoriskapandet. Resultatet av kodningen sammanställs sedan i olika 

kategorier. Dessa kategorier utgörs av begrepp som har bearbetats i sådan 

utsträckning att de kan anses representera företeelser i verkligheten. I en kvalitativ 

dataanalys är inte kodningen fast utan kan ändras under undersökningens gång, 

vilket skiljer sig från kodning vid kvantitativa undersökningar då den är fast 

(Bryman & Bell 2005).  

 

Teoretisk mättnad 

Teoretisk mättnad är en process i grundad teori som innebär att man på ett 

teoretiskt sätt fortsätter med sitt urval tills en kategori mättas med data. Med detta 

menas att ytterligare empiriskt material inte längre ger någon ny information och 

att all relevant data för undersökningen därför kan antas ha framkommit (Bryman 

& Bell 2005).  

 

Kontinuerliga jämförelser 

Kontinuerliga jämförelser handlar om en process som går ut på att upprätthålla ett 

nära samband mellan data och konceptualisering, så att överensstämmelsen 

mellan begreppen och kategorierna inte går förlorad. En ständig fokus på 

jämförelse ålägger forskaren att hela tiden jämföra de företeelser som kodas under 

en viss kategori och en teoretisk bearbetning av kategorin kan på detta sätt 

utvecklas (Bryman & Bell 2005). 

 

Teori 

Det finns två teorier i grundad teori, substantiell teori eller formell teori. En 

substantiell teori är användbar i en viss empirisk situation eller på ett faktiskt 
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område. Ett sådant faktiskt område kan vara, som i vårt fall, företags 

tillvägagångssätt i situationer då en medarbetare inte fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Den formella teorin har ett större tillämpningsområde på 

flera faktiska områden, exempelvis uppsägning i allmänhet (Bryman & Bell 

2005). 

 
Utifrån vår datainsamling (besöks och telefonintervjuer) har vi skapat tio stycken 

olika kategorier. Genom analys och kodning har det empiriska materialet åtskiljts 

och organiserats för att på så sätt kunna uppfylla uppsatsen syfte; att undersöka 

hur företag går tillväga i situationer då en medarbetare inte fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Dessa tillvägagångssätt har vi sedan haft som rubriker i 

empirikapitlet. Vi anser att vi i vår undersökning, trots ett relativt litet antal 

intervjuer, uppnått teoretisk mättnad. Detta eftersom vi redan efter att ha 

genomfört cirka hälften av intervjuerna inte fick fram ytterligare tillvägagångssätt 

som företag tillämpar då en medarbetare inte fungerar i sin arbetssituation. 

Resterande intervjuer gav dock mer information om hur och i vilken omfattning 

de olika tillvägagångssätten används i praktiken och bidrog därför till en djupare 

förståelse och en mer nyanserad bild av företagens sätt att hantera ovanstående 

situationer. Vår undersökning har genererat en substantiell teori, då resultatet 

endast är användbart på ett faktiskt område.  
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Figuren nedan sammanfattar vårt tillvägagångssätt vid tillämpning av grundad 

teori. Figuren utgår från en frågeställning och fortsätter runt tills undersökningens 

olika kategorier är mättade på data. Det sista steget i figuren är analysen. 

 
 
 

Teoretiskt urval
Val av intervjupersoner: 

mellanchefer 

Frågeställning 
Att undersöka hur företag 
går tillväga i situationer då 

en medarbetare inte 
fungerar på ett 

tillfredsställande sätt 

Insamling av data
Besöks och 

telefonintervjuer 

 
 
 
  Teoretisk mättnad 

Analys inklusive 
teorigenerering 

Kontinuerlig jämförelse 

Kodning 
Kodning och 

kategorisering av insamlad 
data

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Vårt tillvägagångssätt av grundad teori 
Källa: Omarbetad figur av Bryman & Bell (2005 s. 453) 
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2.3 Urval 
 

Vår ursprungliga tanke var att intervjua linjechefer eftersom det i första hand är 

deras ansvar hantera de situationer som faller inom ramen för syftet med denna 

uppsats. Företagen hänvisade oss dock i många fall till HR–avdelningen, då de 

ansåg att personalen där var bättre lämpad att besvara våra frågor. 

 

I kvalitativa metoder är representativitet vanligtvis inte det som eftersträvas. Trots 

detta är det viktigt med ett medvetet val av undersökningspersoner för en studie 

eftersom urvalsformen påverkar vilka uppgifter man får. Det är därför viktigt att 

man utgår från syftet med studien då man bestämmer sig för vilka urvalskriterier 

man ska använda sig av (Jacobsen 2002). För vårt syfte ansåg vi att det var 

passande att använda vad Jacobsen (2002) kallar för strategiskt urval. Med detta 

menas att intervjupersoner väljs ut efter vissa fördefinierade kriterier. Kriterierna 

vi satte upp var att intervjupersonerna skulle ha personalansvar och arbeta på 

medelstora alternativt stora företag, som karaktäriseras av kunskapsintensivt 

arbete. Anledningen att vi valde dessa kriterier var att vi ansåg att sådana 

organisationer bör ha större erfarenhet av den problematik vi ville undersöka. 

Detta på grund av deras storlek, men också på grund av att individuella 

medarbetare och deras sätt att samspela med kollegor är av särskilt stor betydelse i 

kunskapsintensiva organisationer. 

 

I valet av intervjupersoner utnyttjade vi den kvalitativa metodens flexibilitet. Allt 

eftersom ny empiri samlats in fann vi att både linjechefer och personal på HR-

avdelningar kunde vara lämpliga respondenter. Det framkom att i större företag är 

det ofta personalavdelningen som hanterar situationer med medarbetare som inte 

fungerar på ett önskvärt sätt i organisationen. Dessutom hade personalchefer stor 

insikt i de juridiska aspekter som bör beaktas i dessa situationer. 

 

Det slutliga urvalet av intervjupersoner innefattar följande personer: 

 

•  HR-chef på ett läkemedelsföretag 

• HR-chef på en revisionsbyrå 
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• PA-chef på en tidning 

• Personalchef på ett energibolag 

• Linjechef på ett läkemedelsföretag  

• Linjechef på ett träföretag 

• VD på ett teknikföretag  

• VD på ett handelsföretag med stål 

 

De tre sistnämnda personerna arbetar i något mindre företag än övriga 

respondenter. Dessa ingår dock i större koncerner. 

 

 

2.4  Tillvägagångssätt 
 

Figur 2 visar de olika stegen i uppsatsens tillvägagångssätt. 

Problemfråga

Intervjuer Teorier 

Analys 

 
Figur 2: Uppsatsens utformning 

 

Vi utgick från vår problemfråga för att skapa en intervjuguide och för att hitta 

relevanta teorier. På så sätt kunde det empiriska materialet sammanfogas i en 

analys som stärks av teorier.  
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För att komma i kontakt med lämpliga respondenter skickades ett brev ut via e-

post till ca tjugo passande företag. Brevet innehöll information om vårt upplägg 

samt en förfrågan om att få kontakta en lämplig mellanchef för en eventuell 

intervju. I brevet (se bilaga 1) som skickades ut blev alla företag lovade 

anonymitet eftersom vår uppsats behandlar ett relativt känsligt ämne. Vi antog att 

det annars skulle vara svårt att få företagen att ställa upp på en intervju. De blev 

även lovade att de skulle få ta del av vår färdiga uppsats om de valde att delta i 

undersökningen.  

 

Vi fick positiva svar från tre företag. Genom egna kontakter fick vi även möjlighet 

till ytterligare fem intervjuer. Totalt genomfördes alltså åtta intervjuer, varav sex 

besöksintervjuer och två telefonintervjuer. 

  

De vanligaste datainsamlingsmetoderna i kvalitativ forskning är deltagande 

observation och intervjuer. De typer av intervjuer som vanligen används är 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2005). För vårt 

ämne ansåg vi det vara lämpligast att använda oss av intervjuer. Vi ansåg att 

semistrukturerade intervjuer var ett passande redskap för att angripa vårt syfte, då 

de ger en möjlighet till fylliga svar och kunskap om vad intervjupersonen 

upplever som relevant och viktigt (Bryman & Bell 2005). Med semistrukturerade 

intervjuer får intervjupersonen möjlighet att fritt prata inom ramen av aktuellt 

ämne, vilket vi menar är det bästa sättet att få ut så mycket och relevant 

information som möjligt. Vi kunde dessutom ställa följdfrågor och ta tillvara 

intressanta infallsvinklar som dök upp under intervjun. Med denna typ av intervju 

får man möjlighet att anpassa frågorna efter den information som framkommer 

under intervjun. Det finns även möjlighet att intervjua en person två gånger om 

detta skulle behövas (Bryman & Bell 2005). Detta såg vi som positivt då viktiga 

aspekter kan dyka upp i en senare intervju och det kan då vara väsentligt att få 

återkomma till tidigare respondenter med nya frågor. Genom semistrukturerade 

intervjuer kunde vi få intervjupersonens beskrivning av hur företag hanterar den 

typ av situationer vi belyst i vår frågeställning och även hans/hennes reflektion 

kring dessa.  

 

 22



Vid utformandet av vår intervjuguide (se bilaga 2) var tanken att styra 

intervjuerna så lite som möjligt, samtidigt som vi ville försäkra oss om att 

intervjun höll sig inom relevant område. Därför utarbetade vi breda frågor som 

skulle stimulera till berättande. Förutom att få ta del av respondenternas egna 

erfarenheter ville vi även veta hur dessa personer, som är verksamma inom 

näringslivet, tror att företag i allmänhet hanterar den problematik vi hade för 

avsikt att undersöka. Vi ansåg att de respondenter vi valt ut för vår undersökning, 

genom erfarenhet och stora kontaktnät, kunde ha relativt god inblick i detta. 

Dessutom tror vi att vår frågeställning i vissa fall kan anses vara ett känsligt ämne 

att diskutera med utomstående. Det kan då vara lättare att svara på hur man tror 

företag i allmänhet hanterar dessa situationer än att diskutera det egna företagets 

agerande. Då vi ville få spontana svar skickade vi inte ut intervjuguiden till 

respondenterna i förväg.  

 

Eftersom vår studie behandlar ett relativt känsligt ämne, ansåg vi att det lämpade 

sig bäst med besöksintervjuer och för att inte missa någon betydelsefull 

information har alla intervjuer genomförts med en inspelningsbar minidisc. Två 

av intervjuerna genomfördes dock via telefon, då respondenterna i dessa fall 

arbetar på annan ort och avståndet gjorde det svårt att träffas.  

 

Intervjuerna har genomförts mellan den 18 april och den 18 maj. Detta lite längre 

tidsintervall har varit bra då vi under tidens gång kommit fram till hur frågorna 

kan anpassas till undersökningen. När den sista intervjun genomfördes hade 

arbetet med att strukturera upp det empiriska materialet börjat och vi visste 

därmed hur vi skulle lägga upp empirin. Detta medförde att vi under den sista 

intervjun ställde några nya och mer direkta frågor. 

 

  

3.1.1 Fördelar och nackdelar med besöks- och telefonintervjuer 
 

Besöksintervjuer är, till skillnad från telefonintervju, oftast väldigt 

kostnadskrävande eftersom intervjuaren måste förflytta sig fysiskt till varje ny 

intervju. Det är dock lättare att föra ett öppet samtal vid en besöksintervju då det 
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är enklare för intervjuaren att skapa en personlig kontakt med respondenten än vid 

telefonintervju. Det är av denna anledning det sägs vara olämpligt att använda sig 

av telefonintervjuer om undersökningen innehåller många öppna frågor. Det finns 

undersökningar som visar att det är lättare att tänja lite på sanningen eller ljuga i 

en telefonintervju. Intervjuaren har inte möjlighet att observera hur 

intervjuobjektet beter sig under en telefonintervju på samma sätt som vid en 

besöksintervju, vilket kan påverka hur intervjun fortskrider. Intervjuaren kan vid 

en besöksintervju till skillnad från en telefonintervju se när respondenten känner 

sig besvärad av en fråga. Nackdelen med att inte iaktta respondenten är att 

intervjuaren kan ”gå över gränsen” utan att märka det och resultatet av detta kan 

då bli att respondenten sluter sig och blir en svagare informationskälla.  

 

Intervjuareffekten innebär att respondenten anpassar sina svar beroende på hur de 

uppfattar personen som intervjuar dem (Bryman & Bell 2005). Respondenten kan 

observera hur intervjuaren beter sig och avläsa till exempel ansiktsuttryck. Märker 

respondenten att intervjuaren börjar tappa intresse kan han/hon snabbt försöka 

hitta ett sätt för att få intervjuaren nöjd. Dessa problem är mindre framträdande 

vid telefonintervjuer än vid besöksintervjuer. Vid besöksintervjuer är dock 

förutsättningarna för god tillförlitlighet oftast bättre. Därför bör 

telefonintervjuerna begränsas till fall där intervjuareffekten anses vara väldigt stor 

eller om man är väldigt begränsade i sina resurser. (Bryman & Bell 2005) 

 

 

2.5 Tillförlitlighet 
 

Att skapa tillförlitlighet i resultaten innebär att vi som författare kan garantera att 

forskningen gjorts i enlighet med de bestämmelser som finns att tillgå och att vi 

har rapporterat resultaten till respondenterna. Det sistnämnda för att intervjuade 

personen ska kunna bekräfta att det som står i resultatet stämmer överens med de 

uppfattningar och erfarenheter som personen har (Bryman & Bell 2005). Vi har 

dock inte låtit respondenten avgöra om vi uppfattat honom/henne rätt innan 

arbetet skrevs. Detta på grund av att vi eftersträvade spontana svar framför 
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grundligt genomtänkta, vilket även är anledningen till att vi inte gav ut 

intervjuguiden till respondenterna i förväg.   

 

I samband med tolkning och analys av insamlad data uppstår alltid ett viss mått av 

subjektivitet. Vid intervjutillfällena valde vi därför, om det var möjligt, att vara 

två eller tre personer närvarade. Genom att gemensamt tolka och analysera 

respondenternas svar anser vi att subjektiviteten har kunnat minskas och på så sätt 

har tillförlitligheten i undersökningen stärkts. Vid intervjuerna användes en 

inspelningsbar minidisc vilket också kan stärka tillförlitligheten eftersom vi kunde 

gå tillbaka och lyssna på materialet igen om något var oklart.  

 

 

2.6 Överförbarhet 
  

Med överförbarhet menar Guba och Lincoln (1985) hur väl en undersöknings 

resultat kan tillämpas i en annan miljö än där den genomförts. Det resultat som 

framkom i vår undersökning anser vi ha en god överförbarhet till andra företag i 

liknande storlek och som verkar under snarlika förhållande. Innan 

datainsamlingen slutfördes upplevde vi en teoretisk mättnad och anser därmed att 

vi fått fram hur företagen går till väga när de har problem med en medarbetare 

som inte fungerar. Vi ställer oss dock öppna för att det kan finnas 

tillvägagångssätt som skulle kunna ses som moraliskt betänkliga och som därför 

inte har framkommit under våra intervjuer. Skillnader som fanns mellan företagen 

upplevde vi berodde på företagens storlek och verksamhetsstruktur. 

 

 

2.7  Pålitlighet 
 

För att undersökningen ska ha trovärdighet krävs det en bra pålitlighet. För att ha 

möjlighet att bedöma en undersöknings trovärdighet krävs ett granskande synsätt. 

Med pålitlighet menas att de finns en noggrann redogörelse för 
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forskningsprocessens tillvägagångssätt och att denna finns tillgänglig. Personer i 

ens omgivning såsom kollegor kan fungera som granskare och deras uppgift är då 

att bedöma kvaliteten på de tillvägagångssätt som valts och hur de appliceras 

(Bryman & Bell 2005). Vi anser att vi kan påvisa god pålitlighet då före detta 

studenter med en civilekonomexamen läst igenom och granska vår metod. Vi har 

även låtit andra utomstående personer läsa igenom och granska vårt arbete. 

 

 

2.8 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren har agerat i god tro, 

utifrån insikten att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig 

forskning. Med andra ord ska det vara uppenbart att forskaren inte avsiktligt låtit 

saker som personliga värderingar inverka på utförandet av undersökningen eller 

resultatet (Bryman & Bell 2005). Eftersom vi hade en viss förkunskap om ämnet 

kan detta omedvetet ha påverkat uppsatsen. Vi har dock inte avsiktligt lagt in 

personliga tolkningar och värderingar i undersökningen, utan har under hela 

arbetets gång försökt inta ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. 

 

 

2.9 Källkritik 
 

Vi anser inte att det finns någon anledning att misstro den information vi fått fram 

under intervjuerna. Detta innebär dock inte att respondenterna har berättat allt. 

Företagen i undersökningen hade inga incitament att delge oss känslig 

information. Det är därför fullt möjligt att det finns tillvägagångssätt som inte 

framkommit under våra intervjuer.  

 

Vi garanterade respondenterna full anonymitet. Det är dock osäkert om de litade 

helt på denna garanti, vilket kan ha inneburit att de undanhållit information som 

de ansätt vara opassande för oss att ta del av. Vår uppsats behandlar ett känsligt 
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ämne för många företag då frågeställningen inbegriper etiska och moraliska 

frågor. I vissa fall kan det även röra sig om olagliga metoder som används för att 

bli av med en ”obekväm” medarbetare. Detta är saker som kan ha påverkat hur 

mycket och vad för slags information företagen valt att lämna ut. Det finns därför 

risk att vårt resultat är något vinklat.  
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3 Teoretisk referensram 
 

 

 

 

 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för vad exit management innebär. Då vi inte 

funnit någon vederhäftig svensk litteratur som behandlar ämnet är mycket av 

materialet hämtat från den engelskspråkiga litteraturen. Ibland har det varit svårt 

att i den svenska översättningen bibehålla den ursprungliga innebörden av vissa 

uttryck. För att på ett så korrekt sätt som möjligt återge olika begrepp och 

modeller har vi i dessa fall därför valt att ange den engelska benämningen inom 

parantes. Vid de tillfälle vi inte har hittat någon lämplig översättning alls har vi 

valt att behålla den engelska termen. 

 

 

3.1  Exit management 
 

En medarbetares utträde ur en organisation innebär att det anställningskontrakt 

som bundit arbetsgivare och arbetstagare till vissa arbetsrelaterade ansvar och 

förpliktelser helt upphör att gälla. Dessa utträden bör skötas på ett genomtänkt och 

ansvarsfullt sätt för att minska risken för konflikter och komplikationer (Dessler 

2004; Walsh & Bott 2005). Walsh och Bott (2005) menar att en effektiv hantering 

av utträdesprocessen kan spela en strategisk viktig roll för företagets långsiktiga 

framgång. Detta oavsett om utträdet är en följd av att arbetsgivarens tagit 

initiativet till att säga upp en medarbetare eller om medarbetaren själv har bestämt 

sig för att lämna organisationen. Hanteras dessa situationer på ett felaktigt sätt kan 

detta resultera i psykiskt lidande, stora kostnader och att kvarvarande personal 

tappar förtroendet för företaget och dess ledning (Dessler 2003; Walsh & Bott 

2005). Med anledning av detta kan man urskilja ett växande intresse för ”exit 
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management”, det vill säga hur företag på ett effektivt sätt kan hantera en 

medarbetares utträde ur organisationen.  

 

Walsh & Bott förespråkar en så kallade ”high commitment” strategi för exit 

management och betonar vikten av att ta hänsyn till människorelaterade aspekter 

vid dessa tillfällen. En ”high commitment” strategi bygger på att ansvariga inom 

en organisation bör hantera medarbetares utträde på ett sådant sätt att de försäkrar 

sig om att kvarvarande personal fortsätter att vara välvilligt inställda till sin 

arbetsgivare. Det är viktigt att personalen känner att arbetsgivaren behandlar både 

den som lämnar företaget och de som stannar kvar på ett rättvist, konsekvent och 

hänsynsfullt sätt. För att detta ska vara möjligt krävs det investeringar tid och 

ledarskap samt att utveckla en förståelse för mänskliga värden och etiska aspekter 

(Walsh & Bott 2005).  

 

Om det i samband med en uppsägning finns djupt rotade konflikter och 

spänningar mellan arbetsgivare och arbetstagare kan detta sätta begränsningar för 

vad som är möjligt att uppnå med en ”high commitment” strategi. Det går därför 

inte att bortse från att företag i praktiken ofta intar ett ”low commitment” 

förhållningssätt i samband med uppsägningar på grund av misskötsamhet, 

attitydproblem eller liknande. Arbetsgivaren gör då endast vad lagen kräver och i 

vissa fall knappt det. Ett exempel på ”low commitment” är när en arbetsgivare på 

pragmatiska grunder vill avsluta en medarbetares anställning och därför är beredd 

erbjuda en ekonomisk uppgörelse för att personen ifråga ska säga upp sig själv 

(Walsh & Bott 2005). Författarna menar dock att en arbetsgivare, även vid 

uppsägningar som präglas av bitterhet och ilska, kan vinna på en ”high 

commitment” strategi. Även i dessa situationer är det viktigt att ansvariga chefer 

uppmärksammar reaktioner och attityder hos kvarvarande personal för att försäkra 

sig om att medarbetarna inte tappar sitt engagemang och sin lojalitet gentemot 

företaget. 
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3.1.1 Utträdets karaktär 
 

En medarbetares utträde ur ett företag kan antingen vara initierat av arbetsgivaren 

eller av medarbetaren själv. Uppsägningar eller avsked som sker på arbetsgivarens 

initiativ, så kallade ofrivilliga utträde, kan enligt Walsh och Bott (2005) delas in i 

två kategorier: 

 

• de uppsägningar som är resultatet av brister hos medarbetare (employee 

deficiency), och 

• de uppsägningar som är relaterade till nedskärningar (redundancy) 

 

Uppsatsens fokus ligger på ofrivilliga utträden som är relaterade till personliga 

förhållande hos en medarbetare. Vi kommer därför endast behandla den typ 

uppsägningar som inryms under den förstnämnda punkten, det vill säga de 

uppsägningar som är resultatet av brister hos medarbetare. 

 

Förutom ovanstående indelning menar Walsh och Bott (2005) även att 

uppsägningar kan kategoriseras efter huruvida det finns skuld med i bilden eller 

inte. Om arbetsgivaren anser att medarbetaren personligen är skyldig till den 

situation som föranlett uppsägningen, som till exempel vid ständigt 

återkommande eller grov misskötsamhet, utesluts personen ifråga från 

organisationen (exclusion). Om arbetsgivaren inte klandrar medarbetaren är det 

snarare frågan om att individen befrias från sitt arbete (release). Förutsättningarna 

för att avslutet ska ske under vänskapligare förhållande är i detta fall större än då 

medarbetaren utesluts. Ett exempel på befrielse kan vara då en arbetsgivare måste 

säga upp en medarbetare på grund av att han eller hon inte har förmåga att klara 

av sina arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren uppfattar det som att oförmågan beror 

på dålig motivation och ovilja hos medarbetaren brukar det dock handla om 

”uteslutande” snarare än ”befrielse” (Walsh & Bott 2005). 
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Personliga förhållanden Nedskärning 

utesluta 

(skuld) 

befria 

(ingen skuld) 

utesluta 

(skuld) 

befria 

(ingen skuld) 
Exempel: 

 

• grov misskötsamhet 

• återkommande 

klagomål på 

medarbetaren 

 

resultat: 

↓ 

medarbetaren lämnar 

företaget med en 

känsla av obehag 

Exempel: 

 

• Ej förmåga att klara 

av sitt arbete, så som 

vid 

långtidssjukskrivning 

 

resultat: 

↓ 

medarbetaren lämnar 

företaget under goda 

förhållande 

Exempel: 

 

Urvals kriterier: 

• frånvaro 

• ev. misskötsamhet 

• prestationer 

 

resultat: 

↓ 

medarbetaren lämnar 

företaget med en 

känsla av obehag 

Exempel: 

 

• Medarbetaren väljer 

frivilligt att sluta 

• arbetsbrist 

 

resultat: 

↓ 

medarbetaren lämnar 

företaget under goda 

förhållande 

 

Figur 3: Uppsägningar på arbetsgivaren initiativ (Walsh & Bott 2005 s. 251) 

 

Betydelsen av om det finns en skuldfråga med i bilden vid en uppsägning är 

relaterat till det budskap företaget vill sända till sina medarbetare. Vid uppsägning 

på grund av misskötsamhet kan ansvariga chefer på ett tydligt sätt visa hur de vill 

att anställda ska bete sig och att det är medarbetarnas ansvar att se till att dessa 

anvisningar efterlevs. Det åskådliggör också hur arbetsgivaren ställer sig till 

medarbetare som inte beter sig på ett tillfredställande sätt och att grova förseelser 

på detta område kan vara skäl för uppsägning. Att medarbetaren skuldbeläggs kan 

vara viktigt för att arbetsgivaren även i framtiden ska kunna rättfärdiga denna typ 

av uppsägningar och för att kvarvarande medarbetare ska uppfatta beslutet som 

riktigt (Walsh & Bott 2005).  

 

Vid uppsägningar på grund av bristande förmåga finns det som nämnts ovan 

vanligtvis inte någon skuldfråga med i bilden.  Det är då extra viktigt att ansvariga 

chefer visar välvilja och omtanke för att medarbetarna inte ska klandra 

arbetsgivaren för den uppkomna situationen. Enligt en ”high commitment” 

strategi bör en arbetsgivare stödja en dåligt presterande medarbetare med 
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utbildningsinsatser, rådgivning och andra åtgärder som kan hjälpa den anställde 

att komma tillrätta med sina brister. Som motprestation krävs att medarbetaren 

anstränger sig och strävar efter att möta de mål arbetsgivaren satt upp. Om 

problemen fortsätter trots att både den anställde och arbetsgivaren aktivt har 

arbetat för att förbättra situationen kan en uppsägning vara lättare att acceptera för 

alla berörda parter. Med ett ”high commitment” förhållningssätt kan arbetsgivaren 

minska risken att kvarvarande personal ser uppsägningen som orättvis och 

oberättigad, eftersom de sannolikt uppmärksammat arbetsgivarens ansträngningar.  
 

Walsh och Botts ramverk för hur utträdesprocesser bör hanteras stämmer väl 

överens med Desslers (2004) åsikter. Dessler menar att uppsägningar som 

föranletts av arbetsgivaren är mycket drastiska åtgärder som endast bör vidtas 

efter noggrant övervägande och användas med stor försiktighet. Att säga upp en 

medarbetare bör endast ses som ett alternativ efter att rimliga, men resultatlösa, 

försök har gjorts att rätta till det som felat. Vid de tillfälle då en uppsägning eller 

ett avsked anses vara oundvikligt är det viktigt att arbetsgivaren försäkrar sig om 

att allt går rätt till (Dessler 2004). 

 

Dessler (2004) poängterar vikten av god kommunikation i samband med 

uppsägningar. Det är större chans att en medarbetare acceptera arbetsgivarens 

beslut om han eller hon får en utförlig förklaring till varför företaget bestämt sig 

för att avsluta anställningen. Genom att vara tydlig med anledningen till varför 

medarbetaren inte anses kunna vara kvar på företaget kan arbetsgivare därmed 

minska risken för utdragna rättsliga processer i samband med uppsägningar. 

 

För att undvika att hamna i svåra tvister bör arbetsgivaren, enligt Dessler, (2004) 

alltid följa de föreskrifter som finns för hur en uppsägning ska gå till. Det är 

viktigt att medarbetaren känner sig rättvist behandlad i den mån det är möjligt. 

Människor som blivit avskedade eller uppsagda och lämnar företaget med en 

känsla av att de blivit kränkta, svikna och ojust behandlade har givetvis en större 

benägenhet att motsätta sig företagets beslut (Dessler 2004).  
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3.2 Lagen om anställningsskydd 
 

Grundstommen i Lagen om anställningsskydd (LAS) utgörs av kravet på att 

uppsägningar måste vara sakligt grundade. Det sätt på vilket en anställning upphör 

eller kan upphöra beror på vilken anställningsform det rör sig om. Normalformen 

för en tillsvidareanställnings upphörande är uppsägning, vilket innebär att 

anställningen upphör efter en viss uppsägningstid. Normalformen för en 

tidsbegränsad anställnings upphörande är att den avtalade tiden löper ut eller att 

arbetet slutförts. Samtliga anställningsformer kan dessutom upphöra genom 

avsked. I framställningar om anställningsskyddet görs ofta en uppdelning mellan 

uppsägningar till följd av arbetsbrist respektive personliga förhållanden (Glavå 

2001). Med utgångspunkt i vårt syfte kommer vi främst att fokusera på aspekter 

som rör personliga förhållanden.  

 

En uppsägning som görs på grund av personliga skäl måste, som tidigare nämnt, 

vara sakligt grundad. Det finns inte preciserat i lagen vad som anses vara saklig 

grund för uppsägning i denna typ av situationer eftersom det är nödvändigt att ta 

hänsyn till särskilda omständigheter i varje individuellt fall (Glavå 2001). Enligt 

Arbetsdomstolens (AD) praxis skulle dock följande exempel kunna utgöra saklig 

grund för uppsägning på grund av personliga skäl: 

 

• Grovt olämpligt uppträdande 

• Påtaglig oförmåga att klara av arbetet 

• Upprepad onykterhet på arbetsplatsen, såvida det inte är frågan om 

sjukdom 

• Allvarliga samarbetssvårigheter 

• Brott som kan påverka arbetet 

• Arbetsvägran 

• Kritik mot företaget i avsikt att skada företaget 

• Sen ankomst vid upprepade tillfällen  (Broberg & Lundèn 2004)  
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Misskötsamhet 

Misskötsamhet kan ta sig många olika uttryck. Svårigheter att passa tider, olovlig 

frånvaro, olämpligt uppträdande kan vara exempel på misskötsamhet. Naturligtvis 

är enstaka fall av sen ankomst normalt inte skäl för uppsägning. Det kan ofta vara 

svårt för en arbetsgivare att bevisa att en medarbetare har misskött sig. För att 

påstående om misskötsamhet ska anses ha betydelse vid bedömning av en 

uppsägnings laglighet måste det finnas underlag för en detaljerad bedömning av 

misskötsamhetens innebörd och omfattning (Glavå 2001).  

  

Samarbetssvårigheter 

Enligt AD 1990:18 bör samarbetssvårigheter normalt inte kunna åberopas som en 

grund för uppsägning. En småföretagare kan dock anses ha anledning för en 

uppsägning på grund av samarbetssvårigheter eftersom en liten verksamhets 

framtid ofta kan vara beroende av att samarbetet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare fungerar friktionsfritt (Glavå 2001).  

 

Det är svårt att hitta vägledande ställningstagande i domstolens praxis angående 

fall som rör samarbetssvårigheter på grund av dessa situationers individuella 

karaktär. I AD 1998:108 poängterade domstolen dock att arbetsgivarens är 

skyldig att på ett bestämt och otvetydigt sätt klargöra följderna av ett fortsatt 

negativt uppträdande för arbetstagaren innan en uppsägning vidtas. Uppsägning 

ska ses som en sista utväg och endast användas då fortsatt samarbete framstår som 

omöjligt, trots att arbetsgivaren aktivt sökt lösa problemen. Till sist kan nämnas 

att vid samarbetssvårigheter mellan arbetstagande kan en arbetsgivare ha saklig 

grund för att säga upp endera arbetstagaren även om ingen kan sägas bära större 

skuld än den andra till den uppkomna situationen (Glavå 2001). 

 

Framprovocerade uppsägningar 

Att en arbetsgivare måste ha saklig grund för att säga upp en arbetstagare kan leda 

att arbetsgivaren försöker slingra sig ifrån anställningsskyddslagen genom att 

indirekt eller direkt försöka få arbetstagaren att säga upp sig själv (Glavå 2001). 

Arbetsgivaren kan på otillbörliga sätt lura eller provocera den anställde att lämna 

företaget, för att på så sätt slippa säga upp denne. Ur ett juridiskt perspektiv anses 

denna typ av uppsägningar vara initierade av arbetsgivaren, vilket innebär att 
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arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om de krav på hur en uppsägning som 

föranletts av arbetsgivaren ska gå till inte följts (Broberg & Lundén 2004). 

 

Omplaceringsskyldigheten 

Arbetsgivaren har skyldighet att före en uppsägning undersöka vilka 

omplaceringsskyldigheter som finns. Uppsägning ska vara den sista återgärd som 

sätts in när alla andra möjligheter har utretts. Omplaceringsskyldigheten är dock 

begränsad till att gälla lediga arbeten som arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för (Glavå 2001).  

 

Arbetsbrist respektive personliga förhållanden 

Som tidigare nämnts görs i framställningar om anställningsskyddet ofta en 

uppdelning mellan uppsägningar till följd av arbetsbrist respektive personliga 

förhållanden. Avseende rättsföljder är tudelningen normativt relevant eftersom 

verkningarna är olika beroende på vilken kategori en uppsägning hänförs till. Det 

är endast vid arbetsbristsituationer som turordningsreglerna och företrädesrätten 

till återanställning gäller. Beträffande handlings-, varsel- och underrättelseregler 

görs en åtskillnad mellan uppsägningar på grund av arbetsbrist och personliga 

förhållanden (Glavå 2001).  

 

 

2.3.2 Utdrag ur Lagen om anställningsskydd 
 

Uppsägning från arbetsgivarens sida 

• § 7 

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. Om uppsägningen 

beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte 

grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än 

två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan 

underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen. 

Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som han 

har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på 

arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen 
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eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får 

åberopas. Lag (1994:1685). 

 

• § 8 

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig. I beskedet skall vidare 

anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har 

arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall 

kunna göras gällande, skall det också anges. 

 

• § 9  

 Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter 

som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skall vara skriftlig, om 

arbetstagaren begär det. 

 

• § 10 

 Uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte 

skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till 

arbetstagarens senast kända adress. Uppsägning anses ske när arbetstagaren får 

del av uppsägningen. 

 

Turordning vid uppsägning 

• § 22  

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett 

antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt 

arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.  

 

Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning. Har 

arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. 

 

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt 

i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare 

med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare 

anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en 
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arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, 

gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Lag (2000:763). 

 

Företrädesrätt till återanställning m.m. 

• § 25  

Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till 

återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. En 

förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos 

arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller, när 

det gäller företrädesrätt till ny säsonganställning för en tidigare säsonganställd 

arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. En arbetstagare kan inte göra 

gällande sin företrädesrätt till återanställning om en återanställning skulle strida 

mot 5 § första stycket 3 eller 5 a §.  

 

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked 

lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio 

månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Har under de nu 

nämnda tidsperioderna företaget, verksamheten eller en del av verksamheten 

övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, 

gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller även i de 

fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs. 

 

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet 

finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning inom den 

enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare 

anställningen upphörde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort 

skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde företrädesrätten gälla 

arbetsgivarens samtliga enheter på orten om organisationen begär det senast vid 

förhandlingar enligt 32 §. Lag (1996:1424). 
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3.2.3  Effekterna av anställningsskydd 
 

Regler som försvårar för företag att säga upp medarbetare får följden att företag 

blir mindre villiga att nyanställa. Detta på grund av att anställningsbeslutet 

innebär en större risk för företaget. Därutöver minskar regleringarna 

sysselsättningslägets självreglerande förmåga, det vill säga anpassningar som 

annars skulle ske försvåras på grund av färre avsked och nyanställningar. I det 

empiriska materialet som finns på området har man funnit att desto högre 

anpassningskostnader desto mindre variation i sysselsättningen vid 

konjunkturförändringar (Kazamaki-Ottersten 1993). 

 

Enligt Kazamaki-Ottersten (1993) är en effekt av LAS att företag ställer högre 

krav på sina sökande och att de tänker till en extra gång innan de anställer en ny 

person. Detta på grund av att en uppsägning kan bli kostsam om det visar sig att 

personen av någon anledning inte passar organisationen. Detta har Kazamaki visat 

teoretiskt i en modell som bygger på affilieringsteori. Affiliering i samband med 

anställning går ut på att om en person presterar bra under en 

provanställningsperiod kommer personen även prestera bra framöver (Kazamaki-

Ottersten 1993). 

 

Den strama tillämpningen av turordningsprincipen (sist in först ut) kan medföra 

uppenbara kostnader. Det finns en risk med denna låsningseffekt som lagen 

skapar då företag nöjer sig med den personalen som redan finns istället för att 

nyanställa (Kazamaki-Ottersten 1993). 

 

 

3.3 Corporate Social Responsibility 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om ett företags sociala ansvar. 

CSR är ett svårdefinierbart begrepp som inom den akademiska världen sträcker 

sig från att företags enda sociala ansvar är att använda sina resurser i syfte att öka 

lönsamheten utan att bryta mot ”spelets regler” (Friedman 1962) till att 
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ansvarsfulla företag bör följa rådande lagar, vara lönsamt, tillämpa ett etiskt 

tänkande samt vara en god samhällsmedborgare (Carroll 1991). Enligt EU-

kommissionen innebär CSR ”att företag på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter, 

utöver vad lagen kräver” (Löhman & Steinholtz 2003, s. 15). 

 

För ett företag räcker det inte längre med att ha överlägsna produkter och bra 

service. Sunda värderingar och ett ansvarstagande har blivit en allt större del av 

konkurrensen. Företagen är i allt högre grad beroende av att kunna rekrytera 

medarbetare som har rätt kompetens för att kunna skapa attraktiva och unika 

produkter som klarar av dagens intensiva konkurrens (Löhman & Steinholtz 

2003).  

 

Löhman och Steinholtz (2003) anser att CSR kan ses som en konstellation av tre 

fristående koncept. Dessa är följande: 

• Sustainability (hållbar utveckling) syftar till att beskriva hur sociala-, 

ekonomiska- och miljöfrågor ska balanseras för att långsiktig överlevnad 

inte ska hotas. 

• Corporate Accountability (företagens ansvar) fokuserar på företagets 

trovärdighet.  

• Corporate Governance (skötsel av företag) diskuterar företagens öppenhet 

angående hur de sköts och i förlängningen handlar även detta begrepp om 

trovärdighet. 

  

CSR har vuxit fram som en tolkning av dessa tre koncept, vilket gör begreppet 

mer omfattande än de beståndsdelar som ingår (Löhman & Steinholtz 2003). 

 

Ett företags värderingar kan, om de hanteras på rätt sätt, bidra till att skapa en 

konkurrenskraftig verksamhet. Företag måste kunna placera sina produkter i en 

etisk, social, samhällelig, miljömässig och företagsekonomisk försvarbar kontext 

(Löhman & Steinholtz 2003). 

 

Det räcker inte längre för företag att leverera en bra produkt, tjänst eller service, 

utan ett företag måste även producera mervärden i form av emotionella faktorer. 

 39



Detta innebär att företag måste ha värderingar och profilera sig på ett sätt som 

kunden kan känna tillhörighet med. Företag måste visa att de förstått sin plats i 

samhället och att de vet hur de ska hantera sin påverkan på omgivningen såväl 

som hur de skall ta hand om sina anställda. ”Frågar man svenskarna idag 

framkommer det att ansvaret för de anställda är den viktigaste parametern i hur 

ett gott företag är” (Löhman & Steinholtz 2003 s. 48). 

 

Följande kännetecknar ”Det goda företaget” enligt Löhman och Steinholtz (2003): 

 

1. Ta ansvar för sina anställda 

2. Miljömedvetenhet 

3. Ärlighet 

4. Jämlikhet 

5. Ej bara vinstintresse 

6. Långsiktighet 

7. Öppenhet 

8. Hög moral 

9. Kundansvar 

10. Samhällsengagemang 

11. Bra arbetsmiljö 

12. Vinst 

13. Inga oskäliga löner till chefer 

14. Ansvarskänsla 

15. Rättvisa löner 

 

CSR innefattar många olika aspekter av ansvarsfullt företagande. Den delen som 

är mest relevant för vår studie är de etiska aspekterna i samband med 

uppsägningar. 
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3.3.1 Fyra förhållningssätt till synen på uppsägning  
 

Brytting (2005) menar att det finns fyra förhållningssätt för företag att inta i 

samband med uppsägningar. Det första av dessa fyra är att se uppsägningar som 

någonting ont och därmed aldrig säga upp en anställd, vilket är ett radikalt 

förhållningssätt (Brytting 2005). 

 

Det andra förhållningssättet innebär en omvänd policy till ovanstående 

resonemang och innebär att företag inte har några anställda alls. Även detta är 

enligt Brytting ett radikalt förhållningssätt. Något som tycks bli allt vanligare 

bland dagens företag är att hyra in personal som behövs för tillfället, till exempel 

en projektanställning. Sådana anställningar är en sorts lösning, eftersom det då 

inte blir tal om någon uppsägning. Att hyra in personal eller anställa i projektform 

förstärker dock snarare grundproblemet och det finns här risk för att arbetsgivaren 

aldrig lyckas bygga upp nödvändig kompetens i företaget och därigenom skapas 

en permanent otrygghet bland de anställda (Brytting 2005). 

 

Det tredje och vanligaste av de fyra förhållningssätten är att följa lagar, 

förordningar och avtal, men även anpassa sig till konjunktursvängningarna. Detta 

förhållningssätt medför framförallt etiska risker. Att strikt följa lagen om 

anställningsskydd kan innebära att en person med stora utgifter och med små 

chanser till en ny anställning, exempelvis en ensamstående mamma som inte har 

så lång anställningstid, skall sägas upp före en person som har många år inom 

företaget och med goda utsikter till ett nytt jobb, exempelvis en välutbildad 

ungkarl. Vad är rättvist i en sådan här situation? Principen ”sist in - först ut” har 

tillkommit för att skydda den anställde från godtyckliga uppsägningar, men 

riskerar att bli en ursäkt för bristande individuellt hänsynstagande om den följs 

alltför blint och reservationslöst (Brytting 2005). 

 

Det sista förhållningssättet utgår från att etiska problem i samband med en 

uppsägning kan bero på situationen. För ett företag kan det till exempel handla om 

att genomföra en förändring av personalstyrkans kunskaper och erfarenheter. En 

uppsägning kan innebära en efterlängtad men samtidigt hotfull förändring av 
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arbetssituationen för medarbetaren och kan vara starten på en karriärförnyelse. 

Men även när det gäller ett företag som vill lägga ner tillverkningen av en viss 

produkt för att den anses vara oetisk kan det vara etiskt försvarbart att säga upp 

personal (Brytting 2005). 
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4 Empiri och Analys 
 

 

 

 

 

I det här kapitlet presenteras empirin. Här analyseras även insamlade data med 

hjälp av de teorier som tagits upp i kapitel tre. Företagens tillvägagångssätt för 

att hantera situationer då en medarbetare inte fungerar på arbetsplatsen sorterats 

in under tre olika rubriker. Först tar vi upp tillvägagångssätt som innebär att 

medarbetaren får vara kvar i organisationen, därefter presenteras metoder som 

medför att företaget säger upp medarbetaren. Sist behandlas de alternativ då 

medarbetaren säger upp sig själv på arbetsgivarens begäran.  

 

 

4.1 Medarbetaren får vara kvar i organisationen 
 

Den första åtgärden som vidtas hos de företag vi intervjuat, när de befinner sig i 

en situation med en medarbetare som inte fungerar på ett önskvärt sätt, är oftast 

att de för en diskussion med medarbetaren. Om det inte får tillräcklig effekt 

efterföljs det ofta av en omplacering. Dessa två tillvägagångssätt innebär att 

medarbetaren inte utesluts från företaget utan får arbeta kvar. 

 

 

4.1.1  Samtal 
 

När en arbetsgivare får problem med en anställd bör den första åtgärden för att 

förbättra situationen alltid vara att diskutera igenom situationen med personen 

ifråga. I vissa fall kan detta vara ett första steget mot en uppsägning. Samtalet kan 

ta olika form men bör alltid leda till att medarbetaren förstår att det finns ett 

problem som måste åtgärdas. 
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”Man måste börja med ett samtal, man måste börja med att ge denna människa 

en chans att bättra sig. Och där måste man som arbetsgivare vara oerhört tydlig 

och definiera vad som fungerar och vad som inte fungerar.” (PA-chef på en 

tidning) 

 

Samtliga företag vi intervjuat ser det som steg ett att prata med en person som inte 

fungerar på sin arbetsplats. Diskussionen förs i två syften, dels för att 

arbetsgivaren ska framföra problemet och dels för att medarbetaren ska få tillfälle 

att ge sin syn på saken. Respondenterna menade att det är viktigt att höra 

medarbetarens åsikter för att få reda på om det finns särskilda omständigheter som 

företaget bör beakta. Genom att föra en diskussion med medarbetaren kan man 

tillsammans komma fram till lämpliga stödåtgärder.  

 

Några av företagen har använt sig av externa konsulter och beteendevetare för att 

komma till rätta med problem. Enligt dem gjorde några konsulttimmar stor 

skillnad och kostnaden ansågs inte särskilt stor i förhållande till det goda 

resultatet.  

 

Respondenterna poängterade vikten av att dokumentera samtal med medarbetare 

som förts på grund av uppkomna problem. Företagen anser att varningar bör ske 

skriftligt för att kunna användas vid en eventuell uppsägning. 

  

Ett av företagen menar att samtal får olika effekt beroende på hur mottaglig 

medarbetaren är för den kritik som riktas mot honom eller henne. Företaget anser 

att samtal med personer, vars beteende anses störande, endast brukar få kortvarig 

effekt. Deras erfarenhet var att individerna i dessa fall ofta bestämt sig för att 

företaget är dåligt. 

 

Genom att ansvariga chefer visar ett interesse av att försöka lösa problematiska 

situationer på ett konstruktivt sätt kan de skapa en bra arbetsmiljö där 

medarbetarna känner förtroende för sin arbetsgivare. Enligt Walsh och Bott 

(2005) är detta viktigt för företagets långsiktiga framgång. Genom att föra en 

öppen diskussion kan arbetsgivaren och medarbetaren tillsammans resonera sig 
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fram till vad som är fel och hur man ska komma till rätta med situationen. 

Brytting (2005) anser att det är viktigt att på detta sätt respektera en medarbetares 

värdighet och integritet. 

 

De företag vi har intervjuat anser att en diskussion alltid bör vara den första 

åtgärden att vidta om det uppstår några problem med en medarbetare. Detta tyder 

på att företagen är angelägna om att försöka lösa dessa situationer utan att behöva 

säga upp en medarbetare, vilket stämmer väl överens med Walsh och Botts (2005) 

”high commitment” strategi. Enligt detta förhållningssätt bör arbetsgivaren alltid 

se en uppsägning som en sista utväg.  

 

Enligt ett CSR-perspektiv är medarbetarna en av företagets viktigaste intressenter. 

Behandlas inte de anställda väl riskerar företaget att förlora en betydelsefull 

resurs. Detta talar för att företag kan vinna mycket på att inta ett ”high 

commitment” förhållningssätt när det gäller personalfrågor. Vi anser att de företag 

som ingår i vår studie är väl medvetna om detta och därför är måna om att allt ska 

gå rätt till.   

 

Genom våra intervjuer förstod vi att många chefer har svårt för att ha samtal där 

problem med medarbetare tas upp och att de känner obehag för att ta tag i 

problemen. Att företagen anlitar konsulter för få hjälp vid en problematisk 

situation skulle till viss del kunna bero på att de vill slippa ta samtalen själv. 

 

 

4.1.2  Omplacering 
 

En arbetsgivare är skyldig att utreda om det finns någon omplaceringsmöjlighet 

innan en medarbetare kan sägas upp. Ett större företag har ofta lättare för detta då 

de har fler tjänster och därför enklare kan hitta nya arbetsuppgifter för en person.  

 

”Vi är ett stort företag och för att undvika uppsägningar försöker vi och lyckas 

ofta hitta andra lösningar som till exempel omplacering” (Personalchef på ett 

läkemedelsföretag) 
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De större företagen ser omplacering som ett naturligt alternativ om inte en 

medarbetares problematiska beteende förändrats trots samtal och andra 

stödåtgärder. Det är inte alltid det fungerar bra med en omplacering. Ett av 

företagen menar att det fungerar vid ungefär hälften av gångerna. Förutom att en 

problematisk situation inte behöver upphöra i samband med omplaceringen, kan 

även nya problem uppkomma. En person som omplaceras på grund av bristande 

kompetens kan till exempel få svårt att samarbeta med sina kollegor på den nya 

avdelningen.  

 

På ett av företagen hade en person blivit omplacerad för att han därmed blev sist 

in och kunde då sägas upp på grund av arbetsbrist. Följden av en omplacering kan 

även bli att en den berörda medarbetaren säger upp sig själv om han/hon inte är 

nöjd med omplaceringen. Respondenterna i vår undersökning menade att det finns 

företag som utnyttjar detta och medvetet omplacerar en person till en tjänst 

han/hon inte kommer att vilja stanna kvar på. 

 

Genom våra intervjuer har vi kunnat konstatera att omplacering är en ofta 

förekommande åtgärd om en medarbetare inte fungerar i sin arbetssituation. Vi 

anser att detta många gånger kan vara en bra lösning. Genom omplacering kan en 

arbetsgivare på ett tydligt sätt deklarera sitt ansvar gentemot de personer som en 

gång anställts, vilket är väl förenligt med CSR och en ”high commitment” 

strategi. Enligt Walsh and Bott (2005) är det viktigt att anställda har förtroende för 

att arbetsgivaren behandlar dem rättvist i en problematisk situation, vilket annars 

kan detta leda till en kollektiv illvilja gentemot företaget. Om det finns möjlighet 

till en omplacering som kan anses vara skälig, är detta ofta en lösning som kan 

accepteras av de flesta (Walsh & Bott 2005). 

 

Enligt lagen om anställningsskydd är arbetsgivaren skyldig att undersöka om det 

finns omplaceringsmöjligheter inom företaget innan en uppsägning blir aktuellt. I 

vår undersökning framkom det att företagen försökte omplacera de personer som 

inte fungerade önskvärt på sin nuvarande position i den mån det var möjligt. Om 

en medarbetare är fackligt ansluten måste facket gå med på omplaceringen vilket 

minskar möjligheten för företag att genomföra en oskälig omplacering. Att företag 
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kan omplacera en person för att han/hon ska komma högst upp på 

turordningslistan kan endast ske om personen placeras till en annan driftsenhet. 

Att komma runt kravet på saklig grund vid en uppsägning genom att omplacera 

och därefter hävda arbetsbrist är därför en ovanlig metod, trots att det hade 

förekommit hos en av våra respondenter. 

 

  

4.2 Uppsägning från arbetsgivarens sida  
 

Enligt svensk lagstiftning kan en arbetsgivare säga upp en medarbetare på grund 

av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Det finns riktlinjer som ska följas 

för att uppsägningen ska ske på ett lagligt sätt. I båda fallen slutar personen, men 

vid arbetsbrist har den uppsagda medarbetaren förtur vid nyanställningar. 

 

 

4.2.1 Uppsägning av personliga skäl 
 

För att säga upp en anställd på grund av personliga skäl krävs tydliga varningar 

innan. Denna typ av uppsägningar kan resultera i långa och utdragna processer 

med ovissa utfall, vilket medför att detta inte alltid är ett smidigt sätt att lösa 

problem på. 

 

” Är det en väldigt klar misskötsel som faller under lagens kriterier är det inte 

svårt att säga upp en medarbetare, det svåra är ju att vi är lite fega, chefer är lite 

fega. Att komma dit hän att vi säger att det här inte funkar, är radikalt och det 

sker mycket sällan. Det skulle kunna vara oftare.” (Personalchef på ett 

energibolag) 

 

Enligt respondenterna går det sällan så långt att ett företag faktiskt säger upp en 

medarbetare på grund av personliga skäl, trots att de har saklig grund att göra 

detta. Det är vanligt att medarbetaren ifråga kontaktar en advokat och att det sker 

en förlikning, även om företaget tror sig kunna vinna i arbetsdomstolen. 
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Anledningen till detta är enligt våra respondenter ofta att företag vill undvika 

utdragna processer och dålig publicitet. 

 

Vid uppsägning på grund av personliga skäl är det viktigt att företagen 

dokumenterar samtliga varningar. Respondenterna underströk vikten av att vara 

konsekvent och att hela personalstyrkan behandlas på samma sätt. Förfarandet 

behöver inte vara svårt men är ofta tidskrävande. Respondenterna menar att 

många chefer gör felet att de inte ger en skriftlig varning. Detta betyder att det inte 

finns någon dokumentation vilket försvårar en eventuell framtida uppsägning. 

 

Idag går det att säga upp långtidssjukskrivna av personliga skäl om det handlar 

om personer som varit arbetsoförmögna mycket länge och rehabilitering från 

företagets sida inte fungerat. Ett av företagen vi intervjuat menade att uppsägning 

av långtidssjukskrivna är det enda gångbara om personerna inte har kompetensen 

att klara av jobbet längre. 

 

Enligt respondenterna är missbrukare ett stort problem både för företaget och för 

medarbetarna. Det finns möjlighet för företag att säga upp en person som kommer 

berusad till arbetsplatsen. Får personen däremot ett intyg på att han/hon är 

alkoholist klassas det som en sjukdom och företaget har då inte längre rätt att säga 

upp personen. 

 

I intervjuerna framkom det att företag inte säger upp medarbetare i den 

utsträckning de egentligen önskar. Några av respondenterna menade att detta 

beror på att de är fega och ogillar konflikter. Vi anser att detta kan få negativa 

konsekvenser för både företag och medarbetare och att chefer därför borde inta ett 

tuffare förhållningssätt vid problematiska situationer. Många företag saknar en 

tydlig personalidé där avveckling av personal ingår. I kunskapsintensiva 

organisationer är medarbetarna en viktig tillgång för att skapa tillväxt och 

konkurrenskraft. Bruzelius och Skärvad (2000) menar att det är viktigt att denna 

typ av företag har en HR-strategi som även beaktar medarbetares utträde ur 

organisationen. 
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Att se varje uppsägning som någonting ont och att aldrig säga upp personal är 

enligt Brytting (2005) ett radikalt förhållningssätt. Vi har sett tendenser till detta 

synsätt hos några av de intervjuade företagen. Ett bättre förhållningssätt vore 

enligt oss vara att inse att en uppsägning kan vara etiskt försvarbar då den kan 

gynna både individen och företaget. 

 

Genom en ”high commitment” strategi kan företag minska risken för 

komplicerade tvister i samband med en uppsägning. Om företag är tydliga med 

vad som orsakat en uppsägning kan medarbetare ha lättare för att acceptera 

arbetsgivarens beslut.  Walsh och Bott (2005) menar att företag alltid bör handla 

på ett konsekvent, ansvarsfull och genomtänkt sätt i dessa situationer. 

 

 

4.2.2 Uppsägning på grund av arbetsbrist 
 

Företag avgör själva när det råder arbetsbrist men det finns lagar om 

turordningsregler och hur dessa ska användas.  

 

”De var tre personer som fick gå, alla var underpresterande. För att få ett bättre 

underlag hade jag bett ett företag att göra personlighetsanalyser för att se hur 

deras personligheter var. Svaret blev att dessa personer är duktiga, de gör det 

som de blir tillsagda att göra men inte mer. Ska ni växa, och målsättningen var att 

den avdelningen skulle bli dubbelt så stor inom två år, då klarar inte de 

personerna det. Så då var vi tvungna att säga upp dem och det enda vi kunde göra 

var att hävda arbetsbrist.” (VD på ett handelsföretag med stål) 

 

De flesta av respondenterna påpekade att det i Sverige är förhållandevis enkelt att 

göra sig av med personal på grund av arbetsbrist medan det är svårt att göra sig av 

med medarbetare på grund av personliga skäl. De menade att detta är en anledning 

till att företag ibland hävdar arbetsbrist, trots att det egentligen ligger något annat 

bakom. Att hävda arbetsbrist är ett sätt att försöka trixa sig runt kraven på saklig 

grund för uppsägning av personliga skäl. Endast ett av företagen angav att de hade 
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använt sig av detta tillvägagångssätt, men de flesta menade att detta förfarande 

inte är ovanligt bland företag i Sverige. 

 

Respondenterna ansåg emellertid att det kan medföra problem att hävda 

arbetsbrist om så inte är fallet. Om personen som får gå vänder sig till en advokat 

och uppsägningen är gjord på felaktiga grunder kommer uppsägningen med stor 

sannolikhet att ogiltigförklaras. Detta kan innebära stora kostnader och långa 

processer för arbetsgivaren. Flertalet av företagen vi intervjuat anser att det är 

lättare för företagen att förhandla med facket än med en advokat. 

 

Att hävda arbetsbrist för att kunna säga upp en medarbetare är inte förenligt med 

ett ”high commitment” förhållningssätt. Ett sådant förfarande kan medföra att 

kvarvarande personal tappar förtroendet för arbetsgivaren och skapar otrygghet på 

arbetsplatsen. Vi förstår att företag använder sig av möjligheten att hävda 

arbetsbrist för att på ett förhållandevis enkelt sätt säga upp en medarbetare. Vi 

anser dock att mer långsiktiga lösningar är att föredra. Enligt Walsh och Bott 

(2005) bör arbetsgivare hantera uppsägningsförfarande på ett sätt som gör att 

medarbetarna uppfattar beslutet som riktigt och därför även i fortsättningen kan 

känna förtroende för att arbetsgivaren inte säger upp personal på godtyckliga 

grunder. Genom att inte vara öppen med den verkliga orsaken till varför en 

anställd inte anses kunna vara kvar i företaget riskerar arbetsgivaren att kollegor 

till den drabbade inte accepterar uppsägningen och istället kommer att känna 

illvilja gentemot företaget. Walsh och Bott (2005) menar dessutom att skuldfrågan 

är viktig om kvarvarande personal ska ställa sig bakom att ”utesluta” en kollega 

från organisationen. Att lägga skulden för en uppsägning på grund av arbetsbrist 

hos medarbetaren är betydligt svårare än vid uppsägningar på grund av personliga 

förhållande.   
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4.3  Uppsägning från arbetstagarens sida  
 

I många fall när företag vill att en medarbetare ska sluta, men inte har någon 

saklig grund för uppsägning, försöker de få medarbetaren att säga upp sig själv. 

För att uppnå detta kan arbetsgivaren erbjuda medarbetaren en ekonomisk 

uppgörelse eller hjälpa personen ifråga att hitta ett nytt arbete. I de fall där 

företaget har saklig grund för uppsägning händer det ändå ofta att medarbetaren 

får ett erbjudande om att säga upp sig själv. 

 

 

4.3.1 ”Frivilliga” uppsägningar 
 

Då det finns saklig grund för att säga upp en medarbetare kan företag välja mellan 

att säga upp personen ifråga eller erbjuda honom/henne att säga upp sig själv. Om 

medarbetaren väljer att säga upp sig själv kallar vi detta en ”frivillig” uppsägning, 

då personen egentligen inte har haft något annat val än att tacka ja till 

arbetsgivarens erbjudande. Det finns olika skäl till att företag ger en medarbetare 

denna möjlighet.  

 

” Det senaste fallet var för några år sen […] när en anställd hade stulit saker 

från företaget. Det slutade med att jag hade papper där det stod att han slutade 

omedelbart, men på egen begäran. Det är ett ganska fegt sätt. Det är svårt att 

säga upp på grund av personliga skäl, rent processmässigt och dels är det 

svenska psyket lite så.” (Personalchef på ett energibolag) 

 

Även då det föreligger saklig grund för uppsägning, kan ett företag välja att ge en 

medarbetare möjlighet att säga upp sig själv. Detta förfarande beror, enligt våra 

respondenter, ofta på att arbetsgivaren inte vill förstöra individens framtida 

möjligheter att få ett nytt arbete.  

 

Respondenterna menade dock att denna lösning endast var tänkbar i vissa 

situationer. Genom att säga upp en medarbetare kan arbetsgivaren markera för 
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kvarvarande personal att personen ifråga har betett sig oacceptabelt och att 

företaget ser allvarligt på det som föranlett uppsägningen. Vid de tillfälle 

arbetsgivaren inte känner något behov av att statuera exempel eller straffa en 

medarbetare kan de flesta av våra respondenter tänka sig att låta medarbetaren 

säga upp sig själv. 

 

Ett av de intervjuade företagen menade att medarbetarens personlighet spelar en 

stor roll vid val av tillvägagångssätt i dessa situationer. Personalchefen på detta 

företag hade bland annat erfarenhet av en situation då en medarbetare stulit på 

arbetsplatsen. I detta fall ansågs stölden kunna härledas till yttre omständigheter 

och det verkade inte troligt att något liknande skulle ske igen. Företaget ansåg 

trots dessa omständigheter att det var ohållbart för medarbetaren att stanna på 

företaget, men tyckte samtidigt inte att det fanns någon anledning att straffa 

personen mer än nödvändigt och erbjöd därför medarbetaren en ”frivillig” 

uppsägning. 

 

Majoriteten av respondenterna menade att det kan vara en smidig lösning för 

företaget att låta medarbetaren säga upp sig själv, eftersom 

uppsägningsförfarandet i dessa fall ofta blir mindre komplicerat. Ett av företagen 

menar dock att det är främst för medarbetaren som en ”frivillig” uppsägning 

underlättar och att det ur företagets perspektiv ofta kan kvitta om det är företaget 

som säger upp medarbetaren eller om det är medarbetaren som säger upp sig.  

 

Företagens agerande stämmer väl överens med ”high commitment” strategins syn 

på arbetsgivarens ansvar att måna om de anställda. Ansvariga chefer anstränger 

sig för att medarbetare inte ska lida onödigt mycket i en redan svår situation. 

Detta påverkar hur den kvarvarande personalens uppfattar arbetsgivaren och tyder 

på att företagen arbetar i enlighet med en ”high commitment” strategi. Att en 

arbetsgivare ger olika möjligheter till olika personer strider dock mot synsättet att 

alla anställda skall behandlas på ett konsekvent sätt. 
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4.3.2  Ekonomisk uppgörelse 
 

För att företaget ska få en medarbetare att säga upp sig själv, trots att det inte 

föreligger något reellt hot om uppsägning, måste oftast företaget erbjuda en 

ekonomisk kompensation. Medarbetaren har då möjlighet att tacka ja eller nej till 

erbjudandet.  

 

”… man ger personen ett erbjudande som är så bra att de känner sig nöjda och 

känner att det här ska han/hon inte tacka nej till. Detta är ett alternativ där man 

på något sätt försöker hitta en ’win – win situation’”(Personalchef på en 

revisionsbyrå) 

 

När företag väljer att göra en ekonomisk uppgörelse är det viktigt att personen 

ifråga får rätt erbjudande. Vissa av företagen använder sig därför av extern hjälp, 

såsom arbetsgivarorganisationen Almega. Genom att skicka in uppgifter om 

medarbetarens lön, antal år personen arbetat på företaget och om personen är 

fackligt ansluten kan företaget få reda på vad det skulle kosta att köpa ut 

medarbetaren.  

 

Ett av företagen använder sig av vad de kallar en kombination av ”push” och 

”pull”. Arbetsgivaren förklarar att situationen är ohållbar (push) och ger samtidigt 

personen ett erbjudande om ekonomisk uppgörelse (pull). Beloppet för att köpa ut 

en medarbetare ligger ofta runt 3-12 månadslöner. Detta belopp kan dock skjuta i 

höjden om företaget vill köpa ut en person med en chefsbefattning. Respondenten 

menar att detta tillvägagångssätt ger en del goodwill för företaget. Metoden anses 

även vara lämplig eftersom företaget månar om att få bra avslut med personalen. I 

vissa fall inbegriper den ekonomiska uppgörelsen ett avtal som hindrar 

medarbetaren att i framtiden söka arbete på företaget. 

 

En ekonomiskuppgörelse kan vara oerhört kostsam för företaget. Det kan därför 

vara svårt för ett mindre företag att använda sig av denna metod. Det vanligaste 

bland de företag vi intervjuat är dock att det inte handlar om några ofantliga 

summor, utan att en person får tre månadslöner utöver uppsägningstiden. Ett av de 

 53



mindre företagen ville dock göra en ekonomisk uppgörelse med en högt uppsatt 

person. Då det skulle kosta 24 månadslöner utöver uppsägningstiden på 12 

månader ansågs detta inte vara ett alternativ för företaget och personen arbetar 

idag kvar på samma tjänst. Idag har respondentens moderbolag avsatt en fond för 

att företaget i fortsättningen ska ha möjlighet att göra en liknande uppgörelse om 

de anser att det skulle gynna verksamheten. 

 

Istället för att behöva sparka en ung person på grund av arbetsbrist kan företag 

erbjuda personer nära pensionsåldern en ekonomisk uppgörelse. Detta är i princip 

samma sak som förtidspensionering, men företaget fortsätter att betala in 

pensionen för att personen i detta avseende inte ska förlora ekonomiskt på att gå 

tidigare.  

 

Enligt de företag som deltagit i vår undersökning är förtidspensionering ett dyrt 

tillvägagångssätt för att göra sig av med en ”obekväm” medarbetare. De anser att 

detta alternativ endast används vid arbetsbristsituationer. Intervjupersonerna 

menar att de hellre väljer en annan form av ekonomisk uppgörelse än 

förtidspensionering. 

 

Ekonomiska uppgörelser skulle enligt Walsh och Bott (2005) inte betecknas som 

ett ”high commitment förhållningssätt”. En ekonomisk uppgörelse kan tyda på att 

företaget vill slippa besvärliga situationer och att de är beredda att betala för det. 

Det finns dock situationer då en ekonomisk uppgörelse skulle kunna ses som ett 

ansvarsfullt och omtänksamt tillvägagångssätt. Ett exempel på detta är då 

företaget, vid arbetsbrist situationer, erbjuder personer som frivilligt vill sluta 

ekonomisk kompensation. 

 

Brytting (2005) pekar på att det finns exempel då en uppsägning varit starten på 

en ny karriär. En medarbetare som sägs upp kan vända den negativa situationen 

till en möjlighet. Detta kräver oftast ekonomiska resurser som författaren anser 

bör ställas till förfogande. Synsättet stämmer väl överens med företagens agerande 

vid ekonomisk uppgörelse. Vi anser dock att etiska aspekter inte är det främsta 

motivet till att företag erbjuder en medarbetare ekonomisk kompensation för att 
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sluta, utan snarare att det är effektivt och smidigt sätt för företag att få en 

medarbetare att säga upp sig själv. 

 

Brytting (2005) menar att uppsägningar kan vara etiskt försvarbara i vissa 

situationer. När företag, vid arbetsbrist, väljer att göra en ekonomisk uppgörelse 

med en person nära pensionsåldern istället för att säga upp en ung person kan 

detta enligt oss vara ett exempel på en sådan situation. 

  

 

4.3.3 Positiv avveckling 
 

Det förekommer att företag hjälper medarbetare att hitta ett nytt arbete när de 

anser att medarbetaren inte längre passar in i organisationen. Det handlar då om 

en så kallad positiv avveckling. 

 

”Resultaten av dessa positiva avvecklingar har varit väldigt positiva, till skillnad 

om man bara hade sagt ’Du platsar inte här. Lämna!’. Då får man en väldigt 

negativ relation efteråt.” (Personalchef på en revisionsbyrå) 

 

Positiva avvecklingar handlar om att företaget använder sig av sitt kontaktnät för 

att hjälpa medarbetare, som av någon anledning inte fungerar på sin tjänst, att 

hitta ett nytt jobb som passar bättre. Detta kan vara en lösning som både gynnar 

företaget och medarbetaren. En individ som inte presterar i enlighet med sin fulla 

potential inom ett visst företag kan trots detta vara mycket kompetent. En 

arbetsgivare kan dra stor nytta av att ha en lojal kontaktperson ute hos en kund 

eller en leverantör och arbetsgivaren kan därför vinna på att använda sitt 

kontaktnät för att hjälpa en medarbetare att hitta ett nytt arbete.  

 

Positiv avveckling kan även innebära att företaget ger en medarbetare ett antal 

timmar med en karriärcoach och låter den anställde göra personlighetstester, 

färdighetstester och intervjuträning för att på detta sätt hjälpa honom/henne att 

hitta ett mer passande yrke. 
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Då företag hjälper medarbetare att hitta ett nytt arbete på detta sätt värnar de i hög 

grad om medarbetarna, vilket stämmer överens med en ”high commitment” 

strategi.  

 

 

4.3.4 Outplacement 
 

Ett alternativ då en arbetsgivare vill få bort en medarbetare från organisationen 

kan vara att anlita ett företag för att hitta ett nytt jobb till personen ifråga. 

Medarbetaren kan välja att tacka ja eller nej till det nya arbetet. 

 

”Det var en kompis till en chef som kom in, men det fungerade inte, och då vill 

man ju ha en schyst avslutning på det hela.” (PA-chef på en tidning) 

 

Ett av företagen vi intervjuade hade använt sig av outplacement. Detta 

tillvägagångssätt är ganska likt positiv avveckling. Outplacement är en kostsam 

lösning för företaget, vilket gör att den oftast förekommer när det handlar om att 

chefer och personer med nyckelbefattningar inte anses kunna vara kvar i 

organisationen. Har företaget gjort en omstrukturering och en chefspost försvunnit 

kan outplacement vara en bra lösning. Personen kan då få en chefsposition inom 

en annan organisation istället för en vanlig anställning på företaget.  

 

Att endast erbjuda vissa personer i personalstyrkan outplacementlösningar är inte i 

enlighet med Wash och Botts (2005) syn på hur företag ska behandla de anställda. 

Flera av företagen i vår undersökning menade inte personalstyrkan inte behandlas 

på ett konsekvent sätt när det gäller outplacementlösningar.  

  

Brytting (2005) menar att många chefer tycker att de allra svåraste besluten att 

fatta handlar om att ta ifrån någon jobbet. Speciellt svårt kan det vara om chefen 

har en personlig relation till medarbetaren som ska sägas upp. I vår undersökning 

såg vi att detta kunde vara en anledning till att ett företag väljer att använder sig 

av en outplacementlösning. 
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4.3.5 Framprovocerad uppsägning 
 
En arbetsgivare kan genom hot eller skrämmande situationer försöka få en 

medarbetare att säga upp sig. Detta är ett olagligt tillvägagångssätt, men 

förekommer trots detta i företag. 

 

” En medarbetare som arbetsgivaren vill säga upp, befinner sig i en väldigt utsatt 

situation och kan ofta känna sig kränkt och illa behandlad. Hela situationen kan 

kännas så olustig och skrämmande att medarbetaren säger upp sig själv för att 

slippa allt. Det kan säkert finnas de arbetsgivare som utnyttjar detta.” 

(Personalchef på ett läkemedelsföretag) 

 

Samtliga företag vi har intervjuat tar avstånd från ett tillvägagångssätt som syftar 

till att skrämma ut en medarbetare. De flesta av respondenterna är dock 

övertygade om att dessa tillvägagångssätt existerar i företag. 

 

Under våra intervjuer framkom att en arbetsgivare kan försöka provocera fram en 

uppsägning genom att omplacera en medarbetar till en tjänst där personen ifråga 

med största sannolikhet inte kommer att trivas. Ett annat sätt att försöka skrämma 

bort en medarbetar, är att informera personen ifråga om att det kommer att ställas 

ökade krav på den tjänst han/hon innehar. Arbetsgivaren kan låta påskina att det 

kommer att vara väldigt svårt för medarbetaren att klara av de nya krav som 

kommer att ställas på honom/henne. 
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5 Slutdiskussion 
 

 

 

 

 

I detta avsnitt sammanfattar vi och reflekterar kortfattat kring undersökningens 

resultat.  

 

Vi har genomfört åtta intervjuer i kunskapsintensiva organisationer, för att på så 

sätt undersöka hur dessa företag går tillväga i situationer då en medarbetare inte 

fungerar på ett tillfredställande sätt. Medarbetarna i dessa organisationer ses som 

mycket viktiga resurser och vi anser att det ställer stora krav på chefer att leda 

denna typ av verksamhet. Inom HRM litteraturen ligger fokus på hur företag ska 

gå tillväga för att rekrytera och behålla en kompetent personalstyrka, för att på 

detta sätt skapa långsiktig konkurrenskraft. Men vad gör företaget om det, trots 

avancerade rekryteringsförfarande och otaliga personlighetstester, blir fel? Vad 

gör man när de mänskliga resurserna inte hinner utvecklas i samma takt som 

omvärlden?    

 

Dessa strategiskt viktiga frågeställningar är det mycket svårt att finna svar på i 

den annars omfattande HRM-litteraturen. Vi kan dock se en tendens till ett ökat 

intresse för medarbetarens utträde ur organisationen. Detta beror enligt oss på att 

företag idag bedriver kunskapsintensiva verksamheter i större utsträckning än 

tidigare. Dessa organisationers framgång är starkt kopplad till medarbetarnas 

prestationer och det är därför extra viktigt att sådana företag har en tydlig 

personalidé som innefattar såväl rekrytering, kompetensutveckling som 

avveckling av personal. 

 

Det finns arbetsrättsliga lagar som begränsar företags möjligheter att fritt 

disponera över sin viktigaste resurs, nämligen medarbetarna. Arbetsgivarens 

behov att kunna anpassa personalstyrkan står enligt många i kontrast mot 

medarbetarens intresse av anställningstrygghet. 

 58



 

I vår undersökning fann vi ett antal tillvägagångssätt som företagen använde sig 

av för att hantera en situation med en medarbetare som inte fungerar i företaget. 

Den första åtgärden hos de företag vi intervjuat är oftast att arbetsgivaren för en 

diskussion med medarbetaren. Om detta inte får tillfredsställande effekt följer ofta 

en omplacering. Ett tredje steg, om problemet med medarbetaren kvarstår, är ofta 

att företaget väljer att säga upp medarbetaren alternativt att medarbetaren att säga 

upp sig själv. Arbetsgivaren kan säga upp en medarbetare genom att hävda 

arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. För att få en medarbetare att säga upp 

sig själv krävs incitament som är tillräckligt starka för att den anställde självmant 

ska sluta sin anställning. Företag erbjuder här ofta medarbetaren en ekonomisk 

uppgörelse i form av ett antal månadslöner. En annan möjlighet för arbetsgivaren 

är att hjälpa personen ifråga att hitta ett nytt arbete vilket kan ske i form av en 

outplacementlösning eller en så kallad positiv avveckling. Vi fann i vår 

undersökning att även då företag har saklig grund för uppsägning händer det att de 

erbjuder medarbetaren att säga upp sig själv. Att arbetsgivaren försöker provocera 

fram en uppsägning är ett tillvägagångssätt som samtliga respondenter motsatte 

sig starkt. Denna metod att förbättra en problematisk situation är den mest 

tvivelaktiga sett ur ett etiskt perspektiv. Då socialt ansvarstagande har blivit ett 

allt viktigare konkurrensmedel är det ur både ett etiskt och ett strategiskt 

perspektiv klandervärt att behandla medarbetare på detta sätt.  

 

 

5.1 Förslag på vidare studier 
 

Vi fann vårt uppsatsämne spännande och intressant. Det finns många outforskade 

delar av utträdesprocessen som är värda att belysas. Det kan vara intressant att se 

på situationen för mindre företag efter som respondenterna i vår studie 

poängterade att många av deras tillvägagångssätt troligtvis inte var lätta tillämpa 

för mindre organisationer. Ett annat ämne lämpligt att studera närmare är om det 

finns något samband mellan chefers ledarskapsstil och val av tillvägagångssätt vid 

uppsägningar. 
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Bilaga 1 
 

Brev till företag 
 

Hej, 

 

Vi är tre studenter, Josefin, Charlotte och Elin, som läser företagsekonomi vid 

Lunds Universitet. Vi har precis avslutat en tio veckors teorikurs i Organisation 

och Ledarskap och som sista moment innan vår kandidatexamen skall vi nu skriva 

en c-uppsats. Vi har bestämt oss för att titta närmare på vad det finns för 

möjligheter för företag att säga upp medarbetare som av någon anledning inte 

fungerar tillfredsställande på företaget. 

 

Vi tycker att detta är ett intressant och aktuellt ämne som behöver belysas. Vår 

uppfattning är att gällande lagar inte tar hänsyn till företagens situation i någon 

större utsträckning. Hur anpassar sig företagen till rådande lagar? 

 

För vår undersökning skulle vi behöva komma i kontakt med tio mellanchefer på 

olika företag. Beräknad tid för intervjun är 60 minuter. Både företag och 

respondenten kommer att vara anonyma i uppsatsen.  

 

Vi hoppas att detta intresserar Er då vi önskar att Ni vill delta i undersökningen.  

Som tack för att Ni ställer upp kommer ni att få ta del av vårt resultat och där se 

hur andra företag hanterar ovanstående frågor. 

 

För vi skall hinna få klart vår uppsats i tid, skulle vi uppskatta om intervjun kan 

ske snarast möjligt, gärna under vecka 16, 17 eller 18. 

 

Finns någon på ert företag som skulle vilja ställa upp på en intervju och hur 

kommer vi i så fall i kontakt med denna person? 

 

Med vänliga hälsningar, 

Charlotte Larsson, Josefin Svensson och Elin Pålsson 

 64



Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

1. Bakgrund 

• Hur många anställda finns det på företaget? 

• Vilken är din befattning? 

• Hur länge har du arbetat i företaget? 

 

2. Tror ni att företag i allmänhet upplever det som svårt att göra sig av 

med medarbetare som inte sköter sitt jobb på ett önskvärt sätt? 

• Var ligger problematiken? 

• Hur tror ni företag hanterar dessa situationer? 

• Vad finns det för möjligheter för företag att göra sig av med anställda som 

missköter sig? 

 

3. Har ert företag haft problem med någon medarbetare som inte skött 

sitt jobb på ett önskvärt sätt? 

• Vilken typ av problem gällde det? 

• Hur gick ni till väga för att hantera problemet? 

• Varför valde ni detta sätt? 

• Gick processen smidigt?  

 

4. Anser ni att regelverket är problematiskt i samband med uppsägning? 

• Finns det sätt att kringgå eventuella problem?  

• Bör ett företag ha större frihet att kunna anpassa sin personalstyrka efter 

verksamhetens behov? 

• Tror ni det förekommer godtyckliga uppsägningar? 

 

5.  Vidtar ni några förebyggande åtgärder, såsom att anpassa 

anställningsvillkoren, för att undvika att problem med att bli av med 

medarbetare som inte fungerar på sin arbetsplats? 
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