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ABSTRACT 

 

Author: Göran Hjertstrand  

Title: The difficult task – a study of experiences among public sector executives 

in ending employments [translated title]   

Supervisor: Charlotta Zettervall  

Assessor: Agneta Hedblom  

 

The purpose of this study was to examine experiences among public sector 

executives in ending employments. The study was based on semi structured 

interviews with five health and welfare executives in different municipalities of 

southern Sweden. In the analysis of the study, two theoretical perspectives were 

used: Erving Goffman’s dramaturgical perspective and a perspective on social 

power. As a conclusion, all executives considered ending employments as a 

difficult, emotional and demanding task. It seemed that the removal process to 

some extent had both physical and mental effects on its performers. Two main 

themes were discovered that had an impact on the experience of the termination: 

the reason of the removal and the perceived distance between executive and 

employee. A complex situation was being described in which executives had to 

balance a professional and compassionate approach as well as strong and mixed 

emotions. Findings also demonstrated the importance of documentation and the 

difficulties in communication regarding the termination. Experience seemed to 

make the process easier to handle even though every process were being described 

as unique. In general, the executives regarded their own organizations as 

important sources of support.   
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1. Inledning
1
 

Problemformulering 

Alla organisationer prövas i sämre tider. Detta har inte minst varit tydligt i spåren 

av den senaste finanskrisen då en mängd verksamheter tvingats till omfattande 

sparåtgärder. Inte sällan är det antalet arbetstillfällen som ligger i fokus när mål 

om minskade kostnader skall efterlevas.   

   Även om den offentliga sektorn, med undantag för det tidiga nittiotalet, 

generellt sett varit skonad från större ekonomiska kriser, innebär det inte längre 

samma trygghet att vara offentligt anställd som tidigare. Stora omstruktureringar 

har gjorts, och görs fortfarande, i takt med att kommuner lägger ut allt fler 

verksamheter på entreprenad.  

   Under 2009 berördes totalt 11 809 personer av varsel och uppsägningar inom 

offentlig sektor (Arbetsförmedlingen 2010). Bakom dessa siffror döljer sig en 

mängd plågsamma besked. Det är inte svårt att som utomstående sätta sig in i 

smärtan det måste innebära att tvingas lämna sin arbetsplats. Vad som också 

döljer sig bakom dessa siffror, men som inte förefaller lika uppenbart, är den 

mängd svåra beslut och processer som ligger till grund för varje avslutad 

anställning. Inte sällan genomförda av personer som kan ha stått de drabbade nära 

både som vän och arbetskamrat.  

   Enligt Sveriges chefsorganisation Ledarna (2008) står offentlig sektor inför en 

generationsväxling där nyrekryteringsbehovet av chefer uppgår till över 25 000 de 

kommande åren. Då Sveriges kommuner och landsting är två av de största 

arbetsgivarna för yrkesverksamma socionomer, kommer oundvikligen många av 

dessa att någon gång under karriären befinna sig i en chefsroll.  

   Att vara chef kan vara utmanande och givande, men det innebär också att stå 

ensam inför en mängd svåra beslut och situationer (Thylefors 2007). I en 

undersökning gjord av Ledarna (2008) uppger sju av tio kommunanställda chefer 

att de har sagt upp eller omplacerat medarbetare. Att tvingas avsluta anställningar 

är en ofrånkomlig del av chefsjobbet, men anses i allmänhet vara något av det 

svåraste en chef kan hantera (Gotthardson & Kinding 2001). I valet av 

uppsatsämne är det denna svåra men oundvikliga del av chefskapet jag vill belysa. 

                                                           
1
 Jag vill rikta ett innerligt tack till de chefer som deltagit och därigenom möjliggjort denna studie.   
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Jag vill låta chefers röster och känslor göra sig hörda kring en fråga där fokus 

naturligt nog oftast ligger på de anställda som drabbats.    

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelser och erfarenheter i 

samband med avslutande av anställningar inom offentlig sektor.   

Frågeställningar 

· Hur upplever chefer att avsluta anställningar?  

· Vilka erfarenheter och lärdomar har chefer gjort i samband med 

avslutande av anställningar?  

· Hur beskriver cheferna den egna organisationens roll i samband med 

avslutande av anställningar?  

Avgränsning  

Jag har valt att intervjua chefer inom den offentliga sektorn. Samtliga chefer i 

studien verkar inom kommunala vård- och omsorgsförvaltningar. 

Ansvarsområdena skiljer sig till viss del åt, men tonvikten ligger på chefsarbete 

inom äldreomsorgen. Valet av vård och omsorg grundas på att dessa förvaltningar 

har många chefer med stora personalgrupper.       

Begreppsdefinitioner  

Avslutande av anställning   

Detta för studien viktiga samlingsbegrepp inbegriper alla de sätt, och den 

påföljande process, där en arbetstagare ofrivilligt måste lämna sin arbetsplats. 

Utgångspunkten för begreppet är att den berörde arbetstagaren upplever 

avslutandet av anställningen som negativt vid besked om, och under, 

avslutsprocessen. Till avslut räknas även de fall där arbetstagaren inte ställs utan 

arbete, men mot sin vilja tvingas byta arbetsplats inom den egna organisationen.  

   En kortfattad beskrivning av juridiska aspekter kring avslutande av anställningar 

görs i kapitel 3 under bakgrund. I studiens resultat och analysdel görs ingen 

närmare åtskillnad mellan vilka specifika avslutsformer intervjupersonerna berört 

under intervjuerna. Varianter på begreppet, som avslut och avslutsprocess, 

används löpande genom texten.  
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Organisation  

Flaa et al (1998 s. 9) definierar organisation på följande sätt: ”en organisation är 

ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor.” För att lösa 

organisatoriska uppgifter, och nå organisatoriska mål, finns det en fördelning av 

arbete, makt och ansvar mellan människorna. Denna fördelning koordineras 

vanligtvis på ett sätt som inte är godtyckligt eller traditionsbestämt utan medvetet 

(ibid.).  

   Organisationen utgörs i denna studie av de parter som deltar vid ett avslutande 

av anställning. Hur många, och vilka parter som deltar i avslutsprocessen, varierar 

utifrån ärende, chef och förvaltning. Exempel på dessa övriga parter är 

överordnade chefer, chefskollegor, personalavdelningar med flera.      

Chef 

Inom organisations- och ledarskapsteori görs vanligtvis en åtskillnad mellan 

chefskap och ledarskap (Rubenowitz 2004). Chefskap avser normalt den formella 

befattningsrollen. Ledarskap avser förmågan att på ett så optimalt sätt som 

möjligt, ta materiella och personliga resurser i anspråk, samt leda dessa mot goda 

prestationer inom ramarna för organisations mål och syften (ibid.).    

   I denna studie är det personer i chefsposition som har det yttersta ansvaret vid 

avslutandet av anställningar. Med chef menas därmed de personer som inom de 

berörda organisationerna har auktoritet att i sitt yrkesutövande besluta om, eller 

genomföra, ett avslut av anställning. Detta oavsett individuell ledarskapsförmåga.  

2. Metod 

Metodval 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Enligt May (2001) ger intervjuer en god inblick i 

människors upplevelser, erfarenheter, och känslor vilket stämmer väl överens med 

syftet för denna studie.  

   Aspers (2007) identifierar fyra typer av intervjuer vilka skiljer sig åt 

strukturmässigt. De fyra intervjuformerna är strukturerad, semistrukturerad, 

tematiskt öppen samt helt öppen intervju.  
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   Den semistrukturerade intervjuformen är enligt May (2001) en intervjuform där 

frågorna brukar vara specificerade, men inom vilken intervjuaren har möjlighet att 

förtydliga och utveckla intervjusvaren i en fördjupad dialog med intervjupersonen.  

   Möjligheten till flexibilitet låg bakom valet av denna intervjuform. Vid 

intressanta sidospår i intervjusituationen, har jag som intervjuare kunnat utveckla 

dessa. Detta samtidigt som intervjuns ursprungliga struktur gett mig nödvändiga 

förutsättningar för att i ett senare skede av studien kunna jämföra de olika 

utsagorna med varandra. Jämförelsen möjliggjorde upptäckter av likheter, 

skillnader och mönster i de intervjuades upplevelser och erfarenheter.  

Urval 

Jag har intervjuat fem chefer inom kommunala vård- och omsorgsförvaltningar. 

Av dessa är tre större stadsdelsförvaltningar och två fristående kommuner - en 

större och en mindre.  

   Spridningen på organisationstillhörighet var ett aktivt val. Chefsurvalet kunde 

inte göras lika aktivt och grundas istället på tillgänglighet och intresse utifrån en 

uppställd kontaktlista över möjliga intervjupersoner. Repstad (2007) menar att 

studiers resultat kan påverkas av det faktum att urvalet av intervjupersoner skett 

genom att endast vissa varit intresserade av att delta. I en snävt tidsbegränsad 

studie som denna är det en risk man får ta.     

   Samtliga chefer i studien är kvinnor. Detta grundas på den sneda könsfördelning 

som råder inom kommunal vård och omsorg. Att få tag i manliga intervjupersoner 

var näst intill omöjligt. Då det anses svårt, för att inte säga omöjligt, att påvisa 

reella skillnader mellan manligt och kvinnligt chefskap anser jag att avsaknaden 

av manliga intervjurespondenter inte påverkat studien negativt (Thylefors 2007). 

Avsikten har heller aldrig varit att betrakta studiens resultat ur ett 

genusperspektiv.   

   Cheferna har samtliga lång erfarenhet av chefspositioner inom den kommunala 

vård och omsorgen. Minst 15 år, men i flera fall upp mot 30 år. Cheferna har 

sinsemellan erfarenheter från verksamheter inom bland annat äldreomsorg, 

psykiatri, arbete med funktionshindrade och biståndshandläggning.   

   Vid tiden för intervjuerna arbetade två av cheferna som sektionschefer med 

ansvar för ca 35 anställda var. Deras arbete var främst riktat mot särskilt boende 

för äldre. Två andra chefer arbetade som enhetschefer och ansvarade för ca tio 
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sektionschefer och ett par hundra anställda var. Deras inriktning var främst 

ordinärt boende (hemtjänst) för äldre. Den femte chefen i studien arbetade som 

vård och omsorgschef och ansvarade för ca 25 chefer och 900 anställda.  

   Att chefspositionerna skiljer sig åt hierarkiskt är viktigt att notera. Urvalet har 

dock skett utifrån chefernas samlade erfarenhet kring avslutande av anställningar 

och inte utifrån erfarenhet från en viss chefsnivå. Chefernas personliga utsagor 

grundas dessutom i upplevelser från ett långt yrkesliv på skilda organisatoriska 

nivåer.       

Tillvägagångssätt  

Kontakt med potentiella intervjupersoner togs via telefon. I tre fall kunde 

intervjutider bokas in under ett första samtal. I två fall bokades intervjuer in efter 

att överordnade chefer vidarebefordrat förfrågan till andra chefer inom 

organisationen. Den första av dessa bokades in efter att telefonsamtalet 

vidarekopplats. Den andre ringde själv upp för att boka in tid för intervju.   

   Syfte och tillvägagångssätt för studien beskrevs under telefonsamtalen. När 

intervjutiderna bokats, skickades deltagarna ett informationsbrev (se bilaga 1) 

innehållandes mer specifik information kring syfte, tillvägagångssätt och 

sekretessfrågor.   

   Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod. Inför dessa utformades en 

intervjuguide (se bilaga 2).  

    Platsen för intervjuerna var i samtliga fall intervjupersonernas kontor. Under 

intervjuerna, som varade mellan 45 till 60 minuter, gjordes bandupptagningar.  

   I hopp om att vidareutveckla svaren kring en av frågeställningarna skickades tre 

av intervjupersonerna, efter de ursprungliga intervjuerna, en kort vinjettsituation 

med fyra tillhörande frågor (se bilaga 3), vilken de ombads att kommentera 

skriftligt. Övriga två intervjupersoner hade redan berört dessa frågor på ett djupare 

plan under den ursprungliga intervjun. Svaren på de skriftliga kommentarerna var 

dock så fåordiga att de inte kunde användas i empirin.    

Bearbetning och analys av intervjumaterialet  

Intervjuernas bandupptagningar transkriberades ordagrant i sin helhet. Därefter 

kodades intervjumaterialet. Ämnen och aspekter som anknöt till varandra delades 

in i egna stycken utifrån frågeställningarna för studien. Dessa stycken bearbetades 
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flera gånger innan de infogades i en resultatdel, vilken sedan kompletterades med 

en analys.  

   Intervjupersonerna har i resultat och analysdelen namngetts som IP1, IP2 etc. 

Alla uppgifter som kan kopplas till specifika intervjupersoner har fingerats vid 

transkriberingen av intervjumaterialet. För att stärka de intervjuades anonymitet 

överensstämmer inte siffran i namngivelsen med ordningen i intervjuledet. IP1 

behöver alltså inte vara den förste att ha intervjuats och vice versa.  

   För en ökad läsupplevelse, och med hänsyn till intervjupersonerna, har vissa 

smärre justeringar av skönhetsfel gjorts i de citat som återges i studien. Givetvis 

med största hänsyn till att citatets budskap och mening i sig inte påverkats.          

Resultatens tillförlitlighet 

När forskning är valid anses resultaten vara sanna. När forskning är reliabel är 

resultaten upprepbara (May 2001). I alla kvalitativa undersökningar finns risker 

för bristande reliabilitet. Respondenterna färgar den kvalitativa metodens resultat, 

och med ett begränsat urval om fem intervjupersoner är det svårt att utvinna 

mätbara resultat som är möjliga att upprepa. Samtidigt kan reliabiliteten öka 

genom intervjuer, då risken för missförstånd mellan forskare och beforskad kan 

minskas genom kommunikation och följdfrågor. Genom metodvalet av 

semistrukturerade intervjuer, och användningen av en intervjuguide vid 

intervjutillfällena, har samma frågor kunnat ställas till samtliga intervjupersoner 

vilket ökat jämförbarheten och därigenom reliabiliteten för studien.     

   Aspers (2007 s.247) påpekar att: ”Låg reliabilitet innebär per definition låg 

validitet. Med andra ord, om man mäter det man mäter dåligt så kan man inte 

mäta något alls.” I en undersökning som denna, där upplevelser och erfarenheter 

står i fokus, är det dock inte alltid eftersträvansvärt att göra resultaten så mätbara 

som möjligt.  

   Viktigt för resultatens tillförlitlighet är medvetenhet kring kontextens och den 

egna rollens inverkan på intervjusituationen. Dessa faktorer är två orsaker till att 

en kvalitativ studie är svår att upprepa. Aspers (2007) menar att forskaren kan ses 

som en medkonstruktör av fältet; ett påstående värt att påminna sig om under 

insamling och bearbetning av eget intervjumaterial.    

   Ett par specifika förhållanden som kan tänkas påverka denna studies resultat har 

redan nämnts, däribland könsfördelningen och de skilda chefspositionerna bland 
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de intervjupersonerna. Påpekas bör även att det kan finnas vissa skillnader bland 

cheferna sett till hur många avslut de ansvarat för, samt när de senast varit med 

om en viss sorts avslut.   

Etiska överväganden 

Andersson och Swärd (2008) menar att etiska reflektioner är viktiga vid varje 

forskningsprojekt. Så även i detta fall.  

   Öppenhet, självbestämmande, konfidentialitet och autonomi brukar vara några 

av de mest grundläggande forskningsetiska krav som ställs i kontakten mellan 

forskare och beforskad (Lunds universitet 2010). Dessa krav har legat som 

utgångspunkter för denna studie.   

   Samtliga intervjupersoner deltar frivilligt. Tonvikt har lagts vid att klargöra 

syftet för studien samt vad intervjumaterialet kommer att användas till.  Löften 

om anonymitet, säker förvaring av intervjumaterial, att intervjumaterialet raderas 

efter avslutad studie, samt information om handledares insyn i uppsatsarbetet har 

getts muntligen och via informationsbrev. Samtliga intervjupersoner har även gett 

sitt medgivande till att intervjuerna bandats.  

   Det anses vara av särskild vikt att reflektera kring etiska frågor i möten där det 

råder stor asymmetri mellan forskare och beforskad (Andersson & Swärd 2008). 

Chefer med lång erfarenhet kan ej anses vara någon utsatt grupp i samhället, 

varför asymmetrin i det här fallet inte är särskilt påtaglig. Upplevelser och 

erfarenheter kring avslutade anställningar kan dock tänkas vara ett känsligt ämne 

att diskutera, varför varsamhet har iakttagits i kontakten med intervjupersonerna.     

3. Bakgrund  
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för den kontext cheferna i 

studien verkar i. Inledningsvis ges en ytterst kortfattad beskrivning av historiken 

och förutsättningarna för den offentliga sektorns verksamhet och ledare. Därefter 

beskrivs några juridiska aspekter kring avslut av anställningar.  

Välfärdsstaten, New Public Management och dagens offentliga 

organisationer  

Efter andra världskriget expanderade den svenska välfärdsstaten med dess olika 

förgreningar. Detta skedde relativt obehindrat och de hinder som uppstod 

avhjälptes genom resurstillskott (Thylefors 2007). Under senare decennier 
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förändrades det ekonomiska och politiska klimatet. Den offentliga sektorns 

organisationer sattes under kritisk granskning och anklagades för att vara både 

resursslukande och ineffektiva. Insikten om att det mänskliga välfärdsbehovet var 

obegränsat, och de ekonomiska resurserna tvärtom begränsade, kom med insikten 

om att den sociala ingenjörskonsten varken skulle kunna lösa eller åtgärda alla de 

problem som fanns (Thylefors 2007). 

   I jakten på effektivisering och kostnadsminskningar, skulle offentlig sektors 

organisationer och ledare under 1980-talet inspireras av framgångsrika privata 

företagsmodeller. Det nya synsättet gick under paraplytermen ”The New Public 

Management”. I grova drag innebar det att den offentliga sektorn skulle bli mer 

marknadsorienterad och därigenom kostnadseffektiv. Detta utan att försämra 

måluppfyllelse och kvalitet (Hood 1995).    

   Idag är det inte lika enkelt att göra en åtskillnad mellan offentlig och privat 

verksamhet. Gränserna för vem som betalar, utför och producerar välfärdstjänster 

har luckrats upp (Thylefors 2007).  

   Fortfarande skiljer några tydliga faktorer de bägge sektorerna åt. Stewart (1988 

s.12) menar att: ”Kommunerna har inrättats för att bedriva verksamhet på ett 

annat sätt än andra typer av organisationer. De kan inte liknas vid företag på en 

marknad utan de ingår som en del i vårt samhällssystem.” Thylefors (2007 s.17) 

påpekar att: ”Utmärkande för offentliga organisationer är att de sköter viss service 

utan direkt vinstintresse, är underordnade politisk kontroll och har en finansiering 

som utgör ett styr- och kontrollinstrument för politikerna.”  

   En annan viktig faktor, vilken gränsar till ovanstående resonemang, är den 

inbyggda konflikt som existerar inom offentliga verksamheter. Lundgren (1986) 

beskriver skolans tre olika styrsystem, vilka i stort återfinns inom alla offentliga 

verksamheter. Dessa är det ekonomiska, juridiska och ideologiska styrsystemet. 

De olika systemen är relaterade till varandra, men innebär också ständiga 

motsättningar att hantera för ledare inom den offentliga sektorn (ibid.).  

Anställningsformer och Lag om anställningsskydd (1982:80) 

I Sverige finns det två sorters anställningsformer. Den ena är 

tillsvidareanställning, eller fast anställning, vilken är den vanligaste 

anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden (Molin 2007). Den andra 

formen är tidsbegränsad anställning.  
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   Ett antal lagar reglerar hur en anställning får avslutas. Den viktigaste är Lag om 

anställningsskydd (1982:80), förkortad LAS, som reglerar hur anställningsavtal 

får utformas och anställningar avslutas. LAS gäller i princip för alla sorters 

anställningar och alla anställda (Molin 2007).   

Att avsluta en anställning 

Sättet en anställning kan avslutas på avgörs om det rör en tillsvidare- eller 

tidsbegränsad anställning. Reglerna i LAS är till stor del tvingande, varför den 

anställde eller arbetsgivaren inte kan avtala bort eller ändra på reglerna genom 

avtal. Det normala är att reglerna endast är tvingande till den anställdes förmån 

(Molin 2007).   

   För att en arbetsgivare skall kunna genomföra en uppsägning krävs det saklig 

grund. Saklig grund kan antingen vara arbetsbrist eller personliga skäl. Förenklat 

används uppsägning på grund av arbetsbrist för alla uppsägningar som beror på 

allmänna skäl vilka inte kan kopplas till en viss anställd (företagsekonomiska, 

organisatoriska etc.) Vid uppsägningar på grund av personliga skäl är det istället 

förhållanden som är relaterade till den enskilde anställde som ligger till grund för 

uppsägningen (missbruk, misskötsel, arbetsvägran etc.)  

   Vid avsked bryter arbetsgivaren anställningen med omedelbar verkan. För att ett 

avsked skall kunna komma ifråga krävs det att den anställde brutit mot 

anställningsavtalet på ett grovt sätt (ibid.) 

4. Tidigare forskning 
Omfattande forskning har gjorts kring uppsägningar och dess påverkan på 

anställda som drabbats (se bl.a. Bennet et al 1995; Devine & Reay & Stainton 

2003; Pugh & Skarlicki & Passell 2003). En stor mängd forskning har även gjorts 

kring gruppen av anställda som hotats av uppsägning men blivit kvar på 

arbetsplatsen (se bl.a. Hughes 2000; Maertz et al 2010; Shreekumar 2008). Likaså 

finns det en uppsjö forskning kring hur organisationer bör hantera 

uppsägningsprocesser på ett så fördelaktigt sätt som möjligt (se bl.a. Appelbaum 

& Close & Klasa 1999; Cameron 1994; Sheaffer & Carmeli & Steiner-Revivo 

2009).  

  En kvalitativ koppling mellan avslutandet av anställningar, och dess påverkan på 

utförarna, är relativt ung och outforskad. Orsaken ligger troligtvis i att fenomenet 
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med genomgripande uppsägningar inte existerat i någon större utsträckning före 

slutet av 1980-talet (Kets de Vries & Balazs 1997).    

Internationell forskning 

I min litteratursökning har jag funnit en handfull vetenskapliga artiklar som 

undersöker denna koppling utifrån varierade infallsvinklar. I princip utgår dessa 

från den amerikanska företagsvärlden, och undersöker chefers eller 

personalansvarigas upplevelser och hälsa i samband med så kallade 

”downsizings”, nedskärningar. Nedan presenteras tre av dessa kortfattat. De 

utvalda artiklarna presenterar i stora drag den samlade kunskap som tycks råda 

inom det specifika ämnesområdet.   

   Kets de Vries och Balazs (1997) var enligt egen utsago först med att närmare 

studera kopplingen mellan uppsägningar och hur utförarna av dessa påverkas. I 

deras studie intervjuades 200 personer. Däribland 60 uppsagda personer, 60 

personer som blivit kvar på arbetsplatsen efter uppsägningshot, samt 80 personer 

ansvariga för avslutsprocesserna. Intervjupersonerna var vid tiden för 

undersökningen inblandade i, eller hade under det senaste halvåret gått igenom, en 

nedskärning inom ett flertal större amerikanska finansföretag.  

   Studiens resultat visade att de ansvariga för uppsägningarna, ”the executioners”, 

uppvisade en mängd negativa symptom eller upplevelser. Bland annat i form av 

rubbad verklighetsuppfattning, känslobortfall och olika depressiva tillstånd. 

Intressant nog skiljde sig de depressiva tillstånden inte mycket åt från dem som 

ringades in bland personal som förlorat arbetet.  

   Studien visade även på hur plågsamt det kan vara att tvingas säga upp en bekant 

eller vän i personalen. Något som enligt författarna i värsta fall kan lämna ett 

”outplånligt avtryck” i utföraren av uppsägningen.   

   Clair och Dufresne (2004) intervjuade 40 stycken “downsizing agents”, 

personer som varit nära delaktiga vid en nedskärningsprocess på ett amerikanskt 

finansföretag med 3000 anställda. Flertalet av dessa visade sig uppleva känslor av 

nedstämdhet, skuld, ilska och oro under och efter processerna. För att hantera den 

känslosamma uppgiften fann forskarna att intervjupersonerna utvecklat medvetna 

och omedvetna strategier. I grova drag distanserade man sig på olika sätt från 

yrkesrollen och arbetsuppgiften, både kognitivt, känslomässigt och fysiskt. Ju 

närmre man stod den anställde, desto svårare blev det att utföra uppgiften.  



14 

 

   Studien visade även att intervjupersonerna upplevde att erfarenheten från 

tidigare avslutsprocesser underlättade vid genomförandet av nya.  

   Grunberg, Moore och Greenberg (2006) påvisade hur nedskärningsansvariga 

kan drabbas fysiskt och psykiskt av processen. Författarna till studien lät 410 

chefer inom ett företag med över 100 000 anställda svara på en enkät. För att 

gardera sig mot missförstånd intervjuades även tjugo chefer i en kontrollgrupp. 

Studien visade tydligt att de chefer som någon gång under en treårsperiod varslat 

eller sagt upp anställda, led betydligt högre risk att drabbas av hälsoproblem än de 

som inte hade gjort det. Förutom hälsoproblem led samma grupp av ökade 

sömnsvårigheter, ökad upplevelse av depersonalisering och hade större avsikter 

att säga upp sig själva. Studien visade även på ett tydligt samband mellan besked 

om varsel och uppsägningar och personlig känslomässig utmattning.   

Svensk forskning  

Att finna liknande forskning med utgångspunkt i svenska förhållanden har varit 

svårt. Den svenska litteratur som avhandlar chefsrollen i samband med 

uppsägningar har formen av handböcker. I stort rör dessa hur man på bästa sätt 

avslutar en anställning för företaget och den anställdes räkning (se exempelvis 

Gotthardson & Kinding 2001).  

   Karlsson (2006) berör visserligen de dilemman äldreomsorgens chefer kan 

ställas inför vid en påtvingad neddragning av verksamheten. Karlssons syfte är att 

utveckla kunskap om, och förståelse för, arbetsledares handlingsutrymme och 

handlingsfrihet inom äldreomsorgen.  

   I en del av hennes studie ställs 47 arbetsledare inom äldreomsorgen inför en 

vinjettsituation. I denna påtvingas arbetsledaren en besparing på 2,5 tjänster vid 

en boendeenhet. Även om studien inte undersöker upplevelser av verkliga 

händelser, ges en god inblick i hur komplicerad situationen kan vara att hantera. 

   Inför neddragningskravet hamnar chefen i en klämsituation där sparkrav 

ovanifrån måste genomföras. Detta samtidigt som verksamheten måste leva upp 

till kraven på god vård för brukarna. Än mer komplicerat blir det då arbetsledaren 

dessutom har ett ansvar gentemot medarbetarna. Dels som stöd och ledning för att 

ett gott omsorgsarbete skall kunna genomföras, men också som formellt ansvarig 

för de krav som ställs på god arbetsmiljö.    
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Kommentar kring tidigare forskning  

Som redan påpekats har det varit svårt att finna någon direkt överensstämmande 

forskning att bygga vidare på utifrån syftet för denna studie. Då studiens tidsramar 

omöjliggör en helt uttömmande litteratursökning på ämnesområdet, reserverar jag 

mig för möjligheten att det trots allt kan finnas sådan.  

   Genom en studie om svenska chefers upplevelser och erfarenheter kring avslut 

inom offentlig sektor, kan förhoppningsvis en liten bit ny kunskap tillfogas 

ämnesområdet.   

Litteratursökning 

Litteratursökningen för denna studie har genomförts i ett antal olika databaser. 

Dessa har i huvudsak varit LOVISA, Lunds universitets gemensamma 

bibliotekskatalog, ELIN, söktjänst för elektroniska resurser vid Lunds universitet, 

LIBRIS, den nationella bibliotekskatalogen, ARBLINE, databas för Lunds 

universitets Arbetsmiljöhögskola, SocINDEX, databas inom bland annat sociologi 

och socialt arbete samt sökmotorn Google. Några av de sökord som använts är 

följande: downsize*, layoff*, removal* termination*, effect*, impact*, 

organization*, executive*, leadership*, victim*, public sector* Sweden*, 

Scandinavia*, uppsägning* avsked* avslut* anställning*, organisation*, 

chefskap*.     

5. Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna förstå och förklara den insamlade empirin har jag valt att använda 

mig av två teoretiska perspektiv. Det ena är Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Det andra är ett socialt maktperspektiv med utgångspunkt i 

mellanmänskliga relationer. Det dramaturgiska perspektivet möjliggör en 

förståelse för den sociala situation som uppstår mellan individer vid ett avslut av 

en anställning. Ett socialt maktperspektiv kan förstärka och vidareutveckla en 

sådan förståelse.   

Symbolisk interaktionism   

Trost och Levin (2004 s.10) menar att symbolisk interaktionism: ”är ett synsätt, 

ett perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den sociala verkligheten”.  

   Fem element kan sägas vara grundläggande för förståelsen av symbolisk 

interaktionism: Definition av situationen: varseblir och definierar människor en 
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situation som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser. Social 

interaktion: människor interagerar socialt hela tiden, oavsett situation. Symboler: 

ord, minspel och liknande betyder ingenting såtillvida de inte kan tolkas av den 

närmaste omgivningen. Aktivitet: människor deltar ständigt i handlings- och 

beteendeprocesser. Ingenting är statiskt och vi är alla föränderliga. Nuet: 

människan finns i nuet och definierar situationen i nuet.   

   Inom symbolisk interaktionism är sociala roller och identitet viktiga begrepp. 

Två betydelsefulla aspekter är position och förväntningar. Position är det slags 

medlemskap en individ har i en grupp. Förväntningar innebär att det finns normer 

och regler för hur en individ skall bete sig i en given position (Trost & Levin 

2004).  

Det dramaturgiska perspektivet  

Det dramaturgiska perspektivet, eller den dramaturgiska sociologin, kan sägas 

vara en vidareutveckling av och från symbolisk interaktionism (Månson 2003). 

Perspektivet utvecklades av sociologen Erving Goffman och då främst i boken 

Jaget och maskerna (The presentation of Self in Everyday life) från 1959. 

   Goffman använder sig av teatern som metafor för det sociala livet. 

Utgångspunkten är att ”människan i hög grad bestäms av situationen, av det 

sociala spel som hon är inbegripen i med andra människor i varje given situation” 

(Månson 2003 s.171).  

Framträdande och fasad 

Goffman (2009 s.23) definierar ett framträdande som: ”den samlade aktiviteten 

hos en viss deltagare vid ett givet tillfälle som tjänar till att på ett eller annat sätt 

påverka någon av de andra deltagarna.” Ett i förväg fastställt handlingsmönster 

under ett framträdande kan även kallas roll eller rutin. Individen, eller aktören, gör 

sitt framträdande inför en publik, och upprepande framträdanden vid olika 

tillfällen kan ge upphov till en social roll. Den sociala rollen kan definieras som 

realiserandet av rättigheter och skyldigheter knutna till en given status, 

exempelvis chefens eller den anställdes (ibid.).    

   Framträdandet sker på en scen där det kan finnas andra aktörer. Den del av 

individens framträdande som definierar situationen för dem som observerar 

framträdandet kallas fasad. I fasaden ingår inramningen, vilken inbegriper den 

platsbundna miljö där scenen utspelas. Inramningen påverkar scenen och 
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framträdandet. Fasaden kan användas medvetet eller omedvetet av de inblandande 

aktörerna (Goffman 2009).   

Mystifikation och regioner  

Under ett framträdande kan aktören framhäva vissa förhållanden, och dölja andra, 

kring den egna rollen. Därigenom får aktören kontroll över publiken och den 

sociala kontakt som skapas. Genom kontrollen kan aktören, om så är syftet, 

upprätthålla en social distans till publiken och därigenom bibehålla en möjlig 

auktoritet inför denna. Detta beskriver Goffman (2009) som ett 

mystifikationsförhållande mellan aktör och publik.   

   En region kan vara vilken plats som helst där ett framträdande sker, men som på 

något sätt är avgränsat genom perceptions- och varseblivningsbarriärer (ibid.). 

Regioner kan delas in i en främre och en bakre region. I den främre regionen sker 

framträdandet under ordnade och kontrollerade former inför publik. I den bakre 

regionen kan sidor som undertryckts i framträdandet frammanas utan risk för att 

den egna rollen tar skada. Publiken har i allmänhet inte tillträde till den bakre 

regionen (ibid.).  

Rolldistans, ärlig och cynisk aktör samt teamframträdande 

Rolldistans är ett begrepp som innebär att individen utifrån sina sociala möten, 

utvecklar en förmåga att skilja mellan sina olika roller och sig själv, och att detta 

låter sig göras utan konflikter dem emellan (Månson 2003).  

   En ärlig aktör är inte medveten om att det är en roll som spelas, utan denne 

identifierar sig själv med rollen. Den cyniske aktören är däremot på det klara med 

att det är en roll som spelas och att rollen inte är identisk med jaget. Det ligger 

dock inga värderingar i själva begreppen ärlig och cynisk (ibid.).  

   En samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin gör ett 

teamframträdande (Goffman 2009). Denna enhet kan vara en lämplig 

referenspunkt då det kommer till att studera intrycksstyrning och skapandet av ett 

intryck (ibid.).  

Ett socialt maktperspektiv  

Makt som begrepp är komplext och spänner över flera nivåer. Synen på makt kan 

delas in i tre övergripande synsätt: ett individuellt, ett strukturellt och ett 

mellanmänskligt (Thylefors 2007).  
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   Min utgångspunkt tas i en mellanmänsklig maktnivå, i den sociala makten, då 

jag undersöker vad som händer i samspelet mellan två eller flera individer. 

Thylefors (2007 s.80) hänvisar till Max Webers definition av social makt: ”Makt 

är sannolikheten att en aktör i en social relation är i position att få igenom sin vilja 

trots motstånd.”      

Legitim makt i chefspositionen 

Raven (2008) identifierar sex maktbaser eller påverkansgrunder till social eller 

mellanmänsklig makt i ledarskapet. Dessa är legitim makt, informationsmakt, 

belöning, bestraffning, expertmakt och referensmakt. Den legitima maktbasen ger 

en person rätt att påverka - auktoritet, och utgår från en position i en social 

struktur, exempelvis chefens. I den fortsatta framställningen använder jag endast 

den legitima maktbasen som utgångspunkt för studien då denna tydligast kan 

kopplas till en chefsposition (Thylefors 2007). Legitim makt ger i allmänhet 

tillgång till ett belönings- eller straffsystem samt ökar möjligheterna till 

information och expertkunskap. Likaså kan referensmakten, omgivningens önskan 

att förknippas med personen ifråga, öka genom chefskapet. Därför kan de övriga 

maktbaserna, i olika utsträckning beroende på situation och person, också sägas 

vara knutna till den legitima maktbasen varför dessa inte tas upp var för sig 

(ibid.).  

Dold makt, självbehärskning och definitionsmakt 

Mellanmänsklig makt kan utövas dolt, bakom ett hövligt och vänligt yttre 

(Engelstad 2006). Även om två parter strider och möts i förhandlingar kan detta 

ske under lågmäld argumentation och utan öppna hot. Dessa kan döljas i 

interaktionen parterna emellan.  

   Delar av svaret till varför striderna inte blir mer högljudda och våldsamma kan 

finnas i att människor kommunicerar på flera plan samtidigt. På ett plan kan parter 

strida om hur maktfördelningen egentligen ser ut. Oftast är dock bägge parter 

medvetna om hur den egentliga makten är fördelad, varför detta inte behöver 

kommuniceras öppet. Att dämpa tonen i striden kan vara förnuftigt då man inte 

vet hur maktfördelningen kan komma att se ut vid nästa strid (ibid.).  

   Bakom alla former av rolldistans kan det ligga psykologiska mekanismer 

(Engelstad 2006). En av dessa har att göra med värdet av självbehärskning. Den 
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part som vill kunna behärska en annan part måste först klara av att behärska sig 

själv. Att tappa fattningen kan försvaga den egna maktens legitimitet.  

   En närbesläktad maktaspekt, vilken liksom vikten av självbehärskning kan 

kopplas till ett dramaturgiskt perspektiv, är definitionsmakten (Engelstad 2006). 

Definitionsmakt innebär att varje interaktion parter emellan inleds med att 

klarlägga vilka områden man skall undvika, och vilka gränser man inte skall 

överträda. Detta då bägge parter troligtvis vill undvika att pinsamma eller jobbiga 

situationer uppstår i interaktionen. Definitionsmakten kan vara öppen i form av 

regler och tydliga koder, men den kan också utövas subtilt (ibid.).    

Kritik mot val av perspektiv  

Naturligtvis kan empirin som ligger till grund för denna studie analyseras utifrån 

en mängd teoretiska utgångspunkter. Valet av ovan beskrivna perspektiv grundar 

sig på uppfattningen att upplevelser och erfarenheter kring avslut av anställningar 

till stor del är ett resultat av mellanmänskliga interaktioner. Därför har mer 

övergripande och strukturella perspektiv samt mer individfokuserade 

förklaringsmodeller fått stå tillbaka.  

   Kritiken mot de valda perspektiven blir en logisk förlängning av vad som valts 

bort. Ett dramaturgiskt perspektiv kompletterat med social makt kan upplevas som 

alltför snävt inriktat mot en mellanmänsklig nivå. Det dramaturgiska perspektivet 

kan även i sig kritiseras för att vara alltför låst i mellanmänskliga relationer.  

   Ett mer strukturellt perspektiv hade breddat upp och öppnat för andra 

förklaringar. Likaså kan tolkningar av upplevelser och erfarenheter tänkas bottna i 

individen själv, varför ett mer individfokuserat perspektiv möjligtvis gett andra 

svar.  

6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras den empiri som ligger till grund för studien. Den 

kommenteras och analyseras löpande utifrån valda teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. För en bättre överskådlighet har resultaten delats upp i avsnitt. 

Dessa följer i stort ordningen för studiens tre frågeställningar.  
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Hur upplever chefer att avsluta anställningar?   

Att avsluta anställningar upplevs som svårt och påfrestande  

Angående upplevelsen av att avsluta en anställning var samtliga chefer i studien 

överens - det är en i allmänhet svår och påfrestande process att vara ansvarig för. 

Bortsett från tekniskt komplicerade realiteter i form av lagstiftning, förhandlingar 

och liknande, tycks en av de största svårigheterna ligga i upplevelsen av den 

känslosamma process som ofta kan uppstå vid ett avslut. En process som många 

gånger kan påverka en personligen:   

När det händer påverkar det en som person. Visst är det känslomässigt jobbigt, både 

för en själv att meddela ett sådant beslut, men också att ta emot all ledsamhet och 

irritation. För den kommer, alla känslor faller över på en om man säger så. (IP4)  

   
Jag tror att man alltid påverkas, att man påverkas av att det är andra människor som 

far illa. Det är klart att man gör. (IP5)      

 

Påverkan på den egna personen kan enligt de intervjuade te sig på ett flertal i 

huvudsak negativa sätt. Några av cheferna gav uttryck för en upplevelsedimension 

i vilken känslor av ensamhet och utsatthet kan förekomma:   

När man är mitt uppe i ett sådant här påfrestande arbete, för det tar kraft, det gör det, 

så kan man känna sig väldigt ensam. (IP1)   

 

Dessa känslor kopplade några av cheferna till chefsrollen och ansvaret det innebar 

att avsluta en anställning.  

   Förutom negativa känslor berättade några chefer att svåra avslut även kan leda 

till att man påverkas fysiskt. Två av cheferna berättade om upplevda 

sömnsvårigheter i samband med avslutsprocesser.  En av cheferna berättade 

dessutom om ett tillfälle då hon varit så utmattad efter ett uppsägningssamtal att 

hon fått känslan av att inte hitta hem efter arbetsdagen.   

   Negativ påverkan på den egna personen vid hanterandet av avslutsprocesser, 

fysisk som psykisk, är även något tidigare forskning påvisat i olika utsträckning 

(Clair & Dufresne 2004; Grunberg et al 2006; Kets de Vries & Balazs 1997). 

Trots skillnader i forskningsförfarande är det rimligt att anta att avslutsprocesser, 

oavsett sektor, omfattning och tillvägagångssätt, kan vara påfrestande och påverka 

individen som ansvarar för dessa.       

   För att klara av att hantera de negativa effekterna, framställde flera chefer 

sociala stödfunktioner som viktiga:   

Det gäller att ha ett gott nätverk hemma, en familj som stöttar upp och har förståelse 

för ens arbete. (IP4) 
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Visst kommer det, men det är inte så att jag samlar och samlar, utan jag jobbar med 

det Jag har en man som jag kan prata med ganska mycket om vissa saker.  Jag tror 

att det är viktigt att man har en ventil. (IP2) 

 

Alla upplevelser kring avslutande av anställningar sågs dock inte uteslutande som 

negativa. Ett par chefer påpekade att förändringar kan vara vitaliserande för både 

organisation och anställd. Dessa menade att anställda ofta upplevt ökat välmående 

efter att ha tvingats bryta upp från det invanda. I likhet med detta ansåg en av 

cheferna att hon vid vissa problematiska anställningar hjälpt anställda mot något 

bättre:  

Det känns naturligtvis bra att man fattat rätt beslut. För det handlar om att hjälpa 

människor till en tillvaro som är dräglig, där du har förutsättningar att kunna klara 

ditt uppdrag, det handlar mycket om det. (IP5) 

Upplevelserna skiljer sig åt från fall till fall    

Av chefernas svar kan man dra slutsatsen att upplevelser vid avslut i grova drag 

skiljer sig åt i två huvudlinjer. Trots att avslut i allmänhet betraktas som 

betungande kan graden av påfrestning variera. 

   Den första linjen rör mer praktiska aspekter kring avslutet och berörd anställd. 

Hit hör faktorer som orsaken bakom avslutet, vilka möjligheter den anställde har 

att få ett nytt jobb och hur avslutsprocessen utvecklar sig.  

   Den andra linjen rör distans och relation mellan chef och anställd:  

Då jag är en högre chef har jag inte riktigt den relationen till medarbetaren. I många 

fall är det faktiskt så att jag knappt har träffat dem innan de kommer innanför dörren 

till mig. Det innebär att jag kan gå in mycket mer och systematiskt, och bara göra 

det som jag ska göra, utan att lägga för mycket känslomässiga värderingar i det. 

(IP5) 

 

Gällande en större omorganisering med påföljande uppsägningar, menade chefen 

som anlitats för uppdraget, att avsaknaden av relation till de nya medarbetarna 

betytt en stor lättnad i processen:  

Ja, det är klart man gör. Samtidigt tror jag att det räddade mig, att jag inte kände de 

här kvinnorna närmare. (IP2) 

 

De två föregående citaten beskriver vad flera av cheferna i studien gav uttryck för. 

Desto längre avstånd till den anställde positionsmässigt (hierarkiskt), som 

psykiskt (relationen), desto lättare tycks det vara att känslomässigt kunna hantera 

avslutet som chef. Ett sådant påstående bekräftar den del av tidigare forskning 

som också påvisat ökade svårigheter ju närmare man som ansvarig för 
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avslutsprocessen står den anställde (Clair & Dufresne 2004; Kets de Vries & 

Balazs 1997).  

Påtaglig klämsituation mellan en yrkes- och medmänniskoroll  

Framträdande under intervjuerna har varit hur samtliga chefer diskuterat den 

klämsituation som kan uppstå mellan en yrkesroll, och en med mina ord 

medmänniskoroll, vid avslutandet av anställningar:  

Det kan vara svårt ibland så klart, att inte bli för personlig. Så kan det vara, och sen 

vill man inte heller bli uppfattad som en iskall person som inte visar någon 

medkänsla. (IP4)    
 

Och så är det ju inte bara att komma till ett avslut, som jag ser det i alla fall. För att 

en anställd som jag kanske haft en relation med i många år [… ]. Då känner jag att 

jag har ett ansvar för människan. Så det handlar inte bara om att tack och adjö, utan 

man måste faktiskt också försöka fånga upp den här människan. (IP1) 

 

Av utsagorna kan man konstatera att avslut ofta innebär en komplicerad 

balansgång. Dels mellan krav på professionalitet och korrekt uppträdande från 

arbetsgivare med flera. Dels på krav av omtanke och medmänsklighet utifrån både 

personliga värderingar som övrig personal.  

   Det är i sådana här klämsituationer en individs förmåga till rolldistans prövas; 

alltså att individen utifrån sina sociala möten har utvecklat en förmåga att skilja 

mellan sina olika roller och sig själv (Månson 2003). Förmågan till rolldistans 

exemplifierades av en chef på följande sätt:  

Och sen då, att verkligen skilja på det ena och det andra. Att när de skäller ut mig, så 

är det inte mig som person, utan det är situationen. Att det är det man står i, så att jag 

ändå försöker, att jag inte börjar ge tillbaka och hålla på och så. (IP2)  

 

Utan förmåga till rolldistans, ökar risken för konflikt mellan de egna rollerna och 

personen ifråga. I sämsta fall kan en sådan konflikt leda till negativa konsekvenser 

för någon av parterna vid avslutet. Ett exempel kan vara den alltför personlige 

chefen som omedvetet invaggar den anställde i falsk trygghet inför ett 

uppsägningshot. 

   Samma chef beskrev hur hon en gång påverkats kraftigt av den klämsituation 

det innebar att säga upp medarbetare och sedan hantera den känslosamma 

situation som uppstått:   

Nej, då kändes det inte bra, då kände jag verkligen med dem. Där hade jag svårt för 

att skilja mellan sak och person. Men det var först då. (IP2)   

 

En av cheferna underströk vikten av att lära sig samspela mellan de bägge 

rollerna:   
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Ja det är jättetufft, och det gör att om vi inte klarar av att både vara professionella 

och medmänniskor så kommer vi aldrig, jag hade aldrig kunnat ge dem ett bra stöd 

om jag inte sett dem som individer i det de går igenom också. Man måste hitta 

former för att få de här världarna att gå ihop. (IP5) 

 

En intressant parallell i sammanhanget kan dras till situationen när en chef tvingas 

avsluta en annan chefs anställning. En av intervjupersonerna menade att detta var 

svårare då ett sådant avslut upplevs mer personligt:    

Som chef, jag vet inte, jag får nog ändå säga att jag upplever det svårare med 

cheferna, för det blir mer subtilt. Att prata om förmåga att kommunicera med andra, 

att prata om vad det är man förmedlar i sitt ledarskap, det blir på en annan nivå, och 

det är mycket lättare uppfattar jag, att det blir personligt. (IP5) 

 

Mellan anställd och chef finns det som påpekats en viss distans. Även om ett 

avslut kan vara svårt, innebär distansen generellt sett en viss lättnad. När en chef 

tvingas avsluta en annan chefs anställning är situationen mera tillspetsad. 

Distansen dem emellan är mindre, och framförallt kan man tänka sig att förmågan 

till rolldistans prövas extra mycket. Att i en chefsroll ifrågasätta en annan 

chefsroll, kan upplevas som ett ifrågasättande av den egna rollen som chef, vilket 

gör det till en personligare upplevelse.  

   Kanske kan en av chefernas uppfattning kring personalpolitiken inom den egna 

organisationen förklaras med ett sådant perspektiv:   

Min erfarenhet är att ju högre upp i hierarkin du kommer, desto flatare är 

personalpolitiken. (IP1) 

 

Detta påstående kan möjligtvis tolkas som att upplevelsen av att avsluta en annan 

chefs anställning är så påfrestande, att chefer i vissa lägen helt enkelt drar sig från 

att handskas med sådana problem.    

Känsloupplevelser vid avslut av anställning  

I anknytning till den upplevda klämsituationen mellan en yrkes- och 

medmänniskoroll, uppehöll sig flera av intervjupersonerna kring de känslor som 

kan uppstå vid avslutet. Även här upplevde ett par av cheferna en brytning mellan 

en mer yrkesmässig och medmänsklig sida:    

Jag kan känna lättnad över att det exempelvis blev ett avslut på en arbetsam 

anställning med konflikter i verksamheten, som påverkar verksamheten negativt, och 

tar kraft och energi från mig och mina medarbetare. En skuldkänsla kan komma då 

jag har vetskap om att det blir en tragedi för den enskilde. (IP1) 

 

Visst kan det uppstå sådana känslor som lättnad, och även skuld kanske någon gång. 

Men lättnad är nog mer vanligt än skuld eftersom jag tycker att vi hjälper den 

enskilde personalen med att hitta annat arbete. (IP3) 
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Att chefer kan uppleva känslor av skuld i en avslutsprocess, även om de inte 

själva tagit beslutet, går att finna i tidigare gjord forskning (Clair & Dufresne 

2004).   

Känslohantering som chef  

Som konstaterats innebär ett avslut ofta en eller flera känsloladdade situationer i 

interaktionen mellan chef och anställd. En chefs åsikt om hur man bör hantera 

sina egna känslor i en sådan situation var följande:  

De första gångerna är man nog mer tagen, och det kan man bli fortfarande någon 

gång. Men det är ingenting jag kan visa som chef, utan jag måste istället tänka på 

hur man kan ge bästa möjliga råd och hjälp till den personal det gäller. (IP3) 

 

Vid eftertanke kan man tolka citatet som att det i en chefsposition finns vissa 

förväntningar på hur man bör uppträda i skilda situationer. För denna chef är det 

inte godtagbart att som ansvarig visa att man själv blivit känslomässigt påverkad.  

  Kravet på känslohantering kan förklaras med hjälp av ett mellanmänskligt 

maktperspektiv. Genom sin förmåga att distansera sig från den påfrestande 

situationen, visar chefen prov på självbehärskning. Om chefen istället visat sig 

sårbar, skulle den egna maktens legitimitet riskerat att ha försvagats i relationen 

till den anställde, kollegor och medarbetare. Åtminstone i chefens egen upplevelse 

av situationen.     

   En jämförelse kan göras till den chef som menade att det går att förena en 

professionell attityd med påvisad sårbarhet inför den anställde:  

Om jag ska prata med en anställd om att nu måste jag avsluta din anställning. Att 

vara så rak och tydlig som möjligt. Och utgå från att det här inte är lätt för mig 

heller, men att nu är det så här det är. (IP4) 
 

Förväntningar på den egna chefsrollen kan uppenbarligen skilja sig åt en aning. 

Sett ur ett maktperspektiv skiljer det sig kanske inte lika mycket åt som man först 

föranletts att tro. Chefen ger uttryck för två saker i citatets sista mening: att det är 

tillåtet för bägge parter att visa känslor, men också att situationen är låst och att 

den inte går att förändra. Sett till chefens maktposition i utgångsläget för samtalet 

är det troligt att denne kan diktera villkoren för vad som är tillåtet i interaktionen 

mellan chef och anställd. Kanske skulle samma chef, i en annan situation, inte 

anse det lika godtagbart att visa de egna känslorna? 

   Några av intervjupersonerna berättade om situationer där deras känslor 

verkligen satts på prov. En av dem berättade om hur jobbigt det varit när en 
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anställd misskött sin tjänst så grovt att brukare försatts i fara. En annan chef 

berättade om hur jobbigt det hade varit när medarbetare valt att stanna hemma på 

semester, trots att organisationen stått inför en större omorganisering. Känslan och 

reaktionen då en av cheferna fick kännedom om att en underställd chef begått en 

synnerligen allvarlig företeelse uttrycks i följande citat:  

Då kan jag som arbetsgivare bli så förbannad att jag stänger av personen på 

stubinen! Alltså: kom inte hit, du ska aldrig sätta din fot här mer, glöm det, du 

kommer aldrig in i vår verksamhet mer, jag har inget som helst förtroende för dig. 

(IP3) 
 

I ovanstående fall kan man tänka sig en förlängd diskussion angående värdet av 

självbehärskning. Det är uppenbart att chefen ifråga inte tog hänsyn till någon 

som helst form av självbehärskning; känslorna hade tagit överhanden. Då den 

anställde var i en sådan ofördelaktig situation fanns det troligtvis inget att förlora 

på att ge utlopp för känslorna. Kanske skulle för stor självbehärskning i ett sådant 

läge till och med kunna skada den egna maktens legitimitet?  

Fokus på verksamhet och brukare  

Trots känslosamma aspekter vid avslut betonade flera av cheferna 

utgångspunkterna för det egna chefsuppdraget; den egna verksamheten och de 

människor man riktar sig till i samhället:  

Jag måste ha verksamheten för mina ögon. Det är därför jag är här, alltså måste jag 

ha kunden i centrum. Det är kunden som vi är här för. Det är inte för att få lön den 

27 och tycka att allting är kul. Jag ska ha en hög kvalité så att jag kan göra ett så bra 

jobb som möjligt för våra invånare. Det är mitt absoluta mål. (IP1)  

 

Ja, det är klart, det är oerhört känslosamma processer när man ska avsluta personal 

av skäl för att de inte har skött sig. De kan vara rätt så känsliga, och känslosamma. 

Inte känslosamma på mig, det är jag för erfaren för, men man tycker ju synd om 

dem. Men jag tycker ännu mer synd om dem som blir drabbade i tredje hand. Det 

har varit mitt, var gång detta har hänt så har jag hängt upp mig på det. Hur är det för 

de stackarna som inte kan påverka vilka som kommer till dem eller vad som händer 

runt dem? Det är inte lätt. (IP3)   

 

Clair och Dufresne (2004) fann i sin forskning att personer ansvariga för avslut på 

olika sätt distanserade sig från yrkesrollen och arbetsuppgiften, kognitivt som 

känslomässigt, för att orka hantera den. Kanske kan ovanstående citat ge uttryck 

för en liknande tolkning med inriktning mot chefer inom människovårdande 

verksamheter. Genom att fokusera på en tredje part, i det här fallet verksamhetens 

brukare, kan chefen försöka distansera sig själv och sina känslor från den 

påfrestande processen. Därigenom kan avslutet genomföras lättare.    
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   Paralleller kan även dras till Karlssons (2006) forskning, som visar på 

komplexiteten i att tvingas kompromissa mellan krav på verksamhet, brukare och 

medarbetare.    

Skillnader i chefernas inställning till hanterandet av avslut  

För att ge en så rättvis bild som möjligt av intervjupersonernas upplevelser kring 

hanteringen av avslut, bör deras personliga inställning till sådana frågor ges 

utrymme. Som konstaterats ansåg cheferna att avslutsprocesser generellt sett är 

komplicerade och tar mycket kraft. Samtidigt tycks uppgiften att ta beslut om, och 

genomföra avslut, betraktas som en integrerad del i chefsskapet.  

   Flera av cheferna kommenterade respektive organisations storlek och ansåg att 

det oundvikligen måste förekomma ärenden där avslutande av anställningar sker. 

Hur man sedan upplevde detta faktum skiljde sig en aning åt bland de intervjuade.  

   En av cheferna underströk att personalfrågor stod henne varmt om hjärtat. Hon 

menade att avslutsprocesser både kan vara utmanande och lärorika. En annan chef 

påpekade att hon inte såg hanterandet av avslut som något problematiskt, utan mer 

som ett nödvändigt ont i chefsarbetet. En tredje chef ansåg att avslut av 

anställningar var något av det allra svåraste och jobbigaste man kan hantera som 

chef. De två övriga cheferna uttryckte ingen specifik uppfattning, men kan tänkas 

falla någonstans mellan de tre ovanstående positionerna.      

Vilka erfarenheter och lärdomar har chefer gjort i samband med 

avslutande av anställningar?  

Varje avslutsprocess anses unik 

Flertalet av de tillfrågade intervjupersonerna uppgav att den största erfarenhet de 

gjort i samband med avslut av anställningar var att ingen avslutsprocess är den 

andra lik:   

Det kan jag säga dig; man kan aldrig säga att såhär och såhär ska du göra den 

gången, eller såhär ska du göra den gången när det här har inträffat. Utan varje 

sådant här samtal, varje avslut, och varje individ är unik. (IP1) 

 

Det som är viktigt att tänka på är att när man ska göra ett avslut av en eller annan 

anledning, så är det inte så att man går på rutin. Varje avslut är ett avslut i sig, på 

helt olika grunder, med olika personer och olika förutsättningar. Så det är inte så att 

man går från det ena avslutet till det andra och rycker på axlarna. (IP4)  

 

Utifrån ett dramaturgiskt perspektiv kan man tolka erfarenheten på följande sätt: 

då varje enskilt avslut skiljer sig åt, hindrar detta chefen från att utveckla ett i 

förväg fastställt handlingsmönster, rutin, för att hantera processen. Chefen måste 
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därmed lägga mycket kraft på det egna handlandet, vilket kanske inte alltid är 

fallet vid andra mer förutsägbara arbetsuppgifter. Troligtvis kan en av orsakerna 

till att avslut anses så påfrestande ligga i just denna svårighet av att skapa rutin i 

situationen.    

   Även om själva processen upplevs som unik, uttrycker flera av cheferna att man 

blir säkrare på vissa praktiska och tekniska bitar i händelseförloppet:  

Det man lär sig är att man blir säkrare i sin yrkesroll. Det första samtalet, då visste 

man inte riktigt hur det går till. När man sitter i överläggning med de fackliga 

organisationerna, hur det fungerar, och vad man kan säga och inte säga, det lär man 

sig. (IP4) 

 

Ja det är väl självklart. För nu har jag jobbat som chef såpass länge, att erfarenheten 

naturligtvis gör att man känner sig tryggare i det man gör, naturligtvis, så är det. Det 

är avsevärt mycket enklare att göra det om man har erfarenhet än om man inte har 

det, men så är det ju med allting i livet. (IP5) 

 

Vunnen erfarenhet på området tycks leda till ett visst mått av trygghet i den egna 

yrkesrollen och hanteringen av avslut. Man kan säga att den unika processen trots 

allt erbjuder chefen ett antal situationer, exempelvis vid fackliga överläggningar, 

där vissa handlingsmönster kan skapa en rutin att luta sig mot.  

   Med en sådan utgångspunkt är det rimligt att påstå att vissa delar av 

avslutsprocessen blir lättare att utföra i takt med att erfarenheten ökar. Detta 

skulle i sådana fall överensstämma med tidigare forsknings slutsatser kring 

erfarenhetens underlättande betydelse vid avslutsprocesser (Clair & Dufresne 

2004).   

Nödvändigt med god dokumentation vid avslut av anställningar  

Ett erfarenhetsområde som flera av de intervjuade cheferna uppehöll sig vid 

handlade om vikten av att dokumentera händelseförlopp där det kan bli tal om att 

avsluta en anställning.    

   Dokumentation kring exempelvis ett missförhållande, kan därefter ligga till 

grund för ett annat viktigt erfarenhetsområde; kommunikationen med den 

anställde vid ett avslut.  

   Att inte dokumentera ett ärende ordentligt kan leda till att en avslutsprocess 

förhindras, även om arbetsgivaren önskar en sådan:    

Då blir det problem. Då kommer du inte vidare med det. Har man inte gjort den 

anställde uppmärksam på att ett beteende inte är okej, så har man ingenting att gå på. 

(IP4)  
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Dokumentationen kan anses vara fullgod från arbetsgivarhåll, men det är inte 

säkert att den räcker till efter att den anställdes fackliga företrädare gjort sitt 

utlåtande. Ett nekande från fackets sida kan leda till långdragna förhandlingar där 

fler parter kopplas in. En av cheferna beskrev känslan av ett sådant scenario:  

Då får man backa. Och det är ju ett jävla nederlag helt enkelt… (IP1) 

 

Det är aldrig bra, om jag uttrycker mig såhär, att man tappar ansiktet, för det är det 

du gör. (IP1) 

 

Trots chefens legitima makt finns det andra parter, här i form av fackförbund, att 

ta hänsyn till vid avslutandet av en anställning. I interaktionen parterna emellan 

kan chefens egen framtoning medvetet dämpas eftersom striden kan komma att 

fortgå på sikt. Då chefen inte vet hur maktfördelningen ser ut vid nästa 

förhandlingstillfälle kan det vara klokt att backa.   

   Känslan i att misslyckas vid en förhandling kan ses som ett nederlag för det 

egna rollframträdandet. Realiserandet av de rättigheter man trodde sig ha nekades. 

Chefen tappar ansiktet, eller med ett dramaturgiskt uttryck, masken.  

Svårigheter i kommunikationen vid avslut av anställningar   

Kommunikation mellan chef och anställd vid ett avslut tycks vara ett komplext 

och svårbemästrat område att hantera. Kommunikation ligger till grund för hur en 

avslutsprocess utvecklas, och därmed vilka upplevelser och minnen de inblandade 

får. Flera av cheferna framhöll därför vikten av att göra rätt från början. Tydlighet 

och ärlighet var några av de ledord som betonades:   

Jag tror att tydlighet, rakhet och ärlighet är det som du vinner på i alla kontakter. Att 

inte linda in saker och ting utan att försöka vara så tydlig som möjlig på ett korrekt 

sätt. (IP4) 
 

Flera chefer ansåg att en stor utmaning låg i att hantera de försvarsmekanismer 

som då och då inträder hos anställda som känt sig kritiserade. Två av dessa 

mekanismer kan vara att den anställde avskärmar sig själv från kritik, samt 

skuldbelägger chefen ifråga:     

Det finns vissa som gång på gång, du kan påtala, och du kan diskutera, och du kan 

exemplifiera, och man förundrar sig över att det inte, det är precis som att de aldrig 

har hört det. (IP5)   

 

Det svåraste tycker jag är i processen där arbetsledaren blir beskylld för att vara 

skuld till att det inte fungerar. Den processen är den svåraste processen, för man 

tappar kontakten med medarbetaren på något sätt. Medarbetaren vill inte ha 

argument, och vill inte se sin egen del i det läget. (IP3)  
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En förklaring till dessa mekanismer kan göras med hjälp av det dramaturgiska 

begreppet mystifikationer (Goffman 2009). Om varseblivningen (vad den 

anställde hör), uppfattas som en form av kontakt och gemenskap till chefen, blir 

kontroll över det som uppfattas lika med kontroll över den kontakt som skapas. På 

så sätt kan begränsningen och regleringen i varseblivningen begränsa och reglera 

kontakten. Genom att motsätta sig vad chefen påtalar, kan den anställde 

upprätthålla ett sken av att allt är som det ska, både inför sig själv men även inför 

andra. Därmed kan den egna rollframställningen fortsätta.  

Starka känslor i mötet mellan chef och anställd   

Att starka känslor kan stå på spel vid avslutande av anställningar har fastställts. 

Naturligt nog tycks känslorna svalla som värst under själva avslutssamtalet mellan 

chef och anställd. Flera chefer upplevde dessa samtal som både ansträngande och 

obehagliga eftersom de inte följde någon utstakad kurs:   

Du vet aldrig var det samtalet kommer att hamna. Det kan vara att vederbörande 

känner en stor lättnad över att man har blivit upptäckt, eller faller i gråt och du 

behöver ta hand om personen på ett annat sätt. Det kan också vara en som reagerar 

som att ”vad i helvete säger du” och kan nästan på bli hotfull. (IP1)  

 

Det är väldigt mycket som kommer fram då. Man kan verkligen förråda sin bästa 

vän för att själv få stanna kvar. Det var så nytt för mig då. Det kändes väldigt 

otrevligt. (IP2)  

 

Förutom det uppenbara i påfrestningen att hantera andras känslor, kan man tänka 

sig att samtalet kring avslut följer samma linje som avslutsprocessen i stort. Då 

chefen inte kan förvänta sig en viss sorts rutin i situationen, tvingas denne lägga 

stor kraft på den egna rollen. Jämfört med vissa delar av avslutsprocessen, är det 

troligt att själva avslutssamtalet knappast går att rutinisera, hur mycket chefen än 

skulle önska det.     

   Reaktioner som lättnad, bestörtning, svek och hotfullhet kan givetvis vara svåra 

att hantera när de uppstått plötsligt och nyckfullt. Samtidigt kan de inte anses vara 

orimliga reaktioner efter att någon har mottagit ett i många fall livsomvälvande 

besked. Vid vissa fall tycks dock individens beteende ha gått utanför de 

förväntade ramarna. En av cheferna berättade om ett svårt och påfrestande ärende 

hon en gång råkat ut för:     

Den här personen som var nyanställd, hon betedde sig så irrationellt. Alltså nästan 

som ett, ja, jag kan se henne som min tonåring där hemma. När man klagar för 

mycket, surar och gör helt konstiga saker som att; "ja, jag förstår att jag inte är 

välkommen här så då går jag väl upp och läser". Det var helt omöjligt att föra någon 

form av konstruktivt samtal med henne. (IP5) 
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I detta, och de tidigare kommunikationsexemplen, kan man även använda ett 

maktperspektiv för att belysa vad som skett i interaktionen mellan chef och 

anställd.  

   Även om chefen till synes har den legitima makten i förhandlingssituationen, 

kan den anställde till viss del påverka utfallet av processen. I samtliga fall har 

chefen haft allt att vinna på en friktionsfri kommunikation. Genom att vägra 

lyssna, komma med motanklagelser, reagera medvetet känslosamt eller 

irrationellt, kan den anställde tvinga förhandlingssituationen i en för chefen 

oönskad riktning. Den anställde kan försöka definiera makten i situationen till sin 

egen förmån. Därigenom kan chefen tvingas söka nya förhandlingsformer vilket 

den anställde kan tänkas uppleva som en vinst i maktfördelningen. Det är inte 

otänkbart att en anställd som behärskar det sociala maktspelet till fullo, i vissa fall 

kan uppnå bättre villkor vid ett avslut, än en anställd som inte gör det. Givetvis 

beroende på hur chefen själv hanterar situationen.         

   Till skillnad från den anställde har chefen oftast möjlighet att förbereda sig på 

de förhandlingssituationer som kan uppstå. En chef berättade om ett ärende i 

vilket hon förberett sig på att hantera mycket ilska:  

Jag tar hellre ilskan då, när man pratar om att man måste tänka på ett annat jobb eller 

yrke eller vad man ska göra.  Jag tar hellre den ilskan, för jag vet att människan 

kommer att må bättre av att man gör det. (IP3) 

 

Förmodligen är det lättare att närma sig ett laddat läge då man som chef kan 

förbereda sig på det värsta. Vid en förståelse för att chefsrollen stundtals kan 

medföra utsatta lägen, men att chefsrollen inte är identisk med det egna jaget, kan 

den anställdes känsloutbrott förskjutas i situationer som den ovan beskrivna. 

Chefen är med andra ord en cynisk aktör (Månson 2003).  

   Motsatt kan man resonera kring den anställde som ratats för bristande 

arbetsförmåga. En sådan kritik lär göra det svårt att skilja mellan rollen som 

anställd och den egna personen. Ilskan kan därför sägas vara en ärlig aktörs svar 

på en upplevd oförätt.  

   I anknytning till detta resonemang tåls det att återigen påtala vikten av 

självbehärskning för att bevara den personliga makten intakt.     
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Hur beskriver cheferna den egna organisationens roll i samband 

med avslutande av anställningar?  

Den egna organisationen som stöd vid avslut av anställningar 

Under intervjuerna beskrev samtliga chefer att den egna organisationens roll ofta 

innebar ett stöd vid avslutande av anställningar. Stödet kunde dock skilja sig åt 

beroende på den egna organisationens uppbyggnad och de resurser som fanns att 

tillgå. Efter en tid inom ett mindre privat företag, beskrev en chef upplevelsen av 

att komma tillbaka till en kommunal verksamhet på följande sätt:   

Vad jag inte hade en tanke på innan, men som blev verklighet nästan direkt, var allt 

det stöd man kan ha i en kommun. Man kan ha juridiskt stöd, man har kollegialt 

stöd, man har ekonomiskt stöd, alla möjliga sorters stödfunktioner och människor 

som man kan diskutera med och fråga saker. (IP3)  

 

Några av cheferna menade att organisationen kan fylla en viktig stödfunktion 

genom att den rätar ut frågetecken och underbygger de egna besluten:  

[…] går in och påpekar rent arbetsrättligt hur hon ser på det när vi har ett samtal. Det 

är väldigt bra. Det är bra för personen det gäller, att få höra att det inte är för att jag 

inte tycker om personen ifråga. (IP4)   
 

Förutom mer arbetsrättsliga stödfunktioner, påpekade flera chefer att kollegors 

och överordnade chefers handlingar kan spela en stor roll för hur den personliga 

upplevelsen av arbetet med avslut förlöper:      

Hon (chefen) sa såhär; att när vi har haft de här samtalen på kvällarna, för det var 

fler än jag som satt i sådana samtal, så samlas vi. Så vi hade ett uppsamlingsheat var 

kväll då vi satt på stadshuset och fick prata av oss och fick vara förbannade. (IP2)  
 

I detta fall ger chefen uttryck för betydelsen av något som kan jämföras med det 

dramaturgiska begreppet bakre region (Goffman 2009). Under 

uppsägningssamtalen som genomförts agerade chefen i den främre regionen 

(arbetsplatsen). Där ställdes krav på ett korrekt och professionellt rolluppträdande. 

Här fanns inga möjligheter till personliga känsloyttringar.    

   Den överordnade chefen var dock förutseende nog och skapade en bakre region 

dit de ansvariga cheferna kunde dra sig tillbaka. Här kunde det som undertryckts i 

den främre regionen släppas fram i sällskap med jämlikar. Detta utan att skada 

den egna rollens tidigare framträdande eftersom de anställda inte hade tillgång till 

den bakre regionen.  
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Skillnader i hur cheferna använder organisatoriska stödfunktioner  

Skillnader fanns kring hur man såg på det egna behovet av att använda 

organisationens stödfunktioner. Användandet av sådana berodde enligt en av 

cheferna på hur intressant man personligen tyckte hanterandet av personalfrågor 

var. En annan chef var av åsikten att hon inte använde sig av särskilt många 

stödfunktioner då hon helt enkelt inte kände behov av det. En tredje chef såg på 

stödfunktionerna som en del av processen och att användandet av dessa skedde 

naturligt:   

Det ligger i chefsansvaret att leda och fördela, och då tar man också de kontakter 

som man tycker är nödvändiga, och det stöd man känner att man behöver med sig. 

(IP5) 

 

Viktigt med samsyn vid avslut av anställningar   

För att ett avslut skall lyckas, framhävde flera av cheferna behovet av samsyn och 

gemensamma riktlinjer för alla inblandande: 

Därför är det viktigt att alla är med på banan när man fattar den här typen av beslut. 

Att man är medveten om vad det kan få för konsekvenser, och att man har pratat 

igenom det, så att man ändå, oavsett var det landar in, att man kan gå ut med samma 

budskap. För det ger ändå den enskilde en känsla av att organisationen har varit med 

och tagit ett gemensamt beslut. (IP5) 

 

Intrycksstyrning kan studeras med hjälp av det dramaturgiska teambegreppet 

(Goffman 2009). Teamet är den samling individer som samarbetar i 

framställningen av en rutin. I det här fallet kan teamet till exempel bestå av en 

chef, personalavdelning och överordnad chef. Målet med rutinen är att ge den 

anställde en känsla av samfälldhet bakom beslutet. Därigenom skapas möjligheter 

för ett så bra avslut som möjligt.        

   Om samstämmighet inom organisationen saknas, kan det enligt ett par av 

cheferna ge upphov till negativa konsekvenser för de anställda. Brist på 

samstämmighet kan även leda till splittringar inom organisationen. En av cheferna 

berättade om en situation där två betydelsefulla personer gett olika direktiv till 

både anställda och chefer under en avslutsprocess:  

Svaren stämde inte alls med verkligheten. Så det ställde till med jättemycket. Att vi 

inte hade en källa att ringa till, utan att man kunde välja lite. Alltså, man bör ha en 

person som är informatör. En person som man vänder sig till i detta så att det inte 

blir olika besked. (IP2) 

 

Det ledde till att den här personalstrategen och hans chef, de hamnade i en konflikt 

med varandra. Så det förde med sig mycket, och sådant borde ha varit klargjort från 

början. (IP2)  
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För att framställningen skall bli den rätta måste varje individ i teamet lita på att de 

andra gör rätt (Goffman 2009). I ovanstående fall kan man säga att de inblandade 

aktörerna omedvetet saboterade sitt teams framställning. Det drabbade inte bara 

de anställda som fick olika besked, utan även medlemmarna i teamet själva.  

   Med ökad erfarenhet är det sannolikt att kollegorna i teamet kan göra 

framställningen bättre nästa gång en liknande situation uppstår. Risken finns dock 

att de inte litar tillräckligt mycket på varandra, varför framträdandet inte ger det 

intryck som önskas.    

Sammanfattande resultat och analysdel  

En kort sammanfattning angående chefers upplevelser kring avslut ger följande: 

att hantera avslutsprocesser anses i allmänhet vara ett svårt och påfrestande 

uppdrag vilket kan påverka chefen personligen. Upplevelserna av avslut kan i 

grova drag skilja sig åt i två huvudlinjer. Dessa är orsaken till avslutet samt 

distansen mellan chef och anställd. En klämsituation upplevs ofta mellan en 

yrkesroll- och en medmänniskoroll vid avslut av anställningar. Att starka och 

motstridiga känslor kan uppstå är inte ovanligt, hur dessa hanteras kan skiljas sig 

åt. Likaså skiljer sig inställningen åt angående hanterandet av avslut. Detta kan 

med största sannolikhet påverka den egna upplevelsen av avslutet.   

   Ett flertal av dessa konstateranden har även påvisats i tidigare gjord forskning 

(Clair & Dufresne 2004; Grunberg et al 2006; Karlsson 2006 & Kets de Vries & 

Balazs 1997). Med hjälp av ett dramaturgiskt perspektiv påvisas bland annat 

vikten av rolldistans, exempelvis hur chefer hanterar konflikten mellan yrkesroll 

och person, samt hur förväntningar på den egna rollen kan påverka interaktionen 

till den anställde genom att undertrycka eller begränsa de egna känslouttrycken. 

Ur ett maktperspektiv berörs bland annat vikten av självbehärskning vid 

känsloladdade situationer och hur denna kan bevara den egna maktens legitimitet 

inför den anställde. 

   En kort sammanfattning av chefers erfarenheter vid avslut ger följande: 

Avslutsprocesser anses överlag unika, men erfarenhet kan till viss del underlätta 

utförandet av dessa. God dokumentering kring avslut är en nödvändighet. 

Dokumentationen ligger till grund för kommunikationen med den anställde vilken 

kan vara svår att hantera.  
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   Att erfarenhet kan underlätta processen påpekas även i tidigare gjord forskning 

(Clair & Dufresne 2004). Med hjälp av ett dramaturgiskt perspektiv tolkas bland 

annat rutinens underlättande funktion vid avslutsprocesser samt 

mystifikationprocessen då en anställd genom olika strategier försöker distansera 

sig från kritik. Med hjälp av ett maktperspektiv förklaras exempelvis hur en 

anställd kan försöka omdefiniera en förhandlingssituation för egen vinning genom 

att uppträda medvetet känslosamt eller irrationellt.   

  En kort sammanfattning kring organisationens roll vid avslut ger följande: 

samtliga chefer upplevde den egna organisationen som ett stöd vid 

avslutsprocesser. Skillnader förekom dock i sättet man använde sig av 

stödfunktioner. Det framkom även att brist på samsyn mellan organisationens 

medlemmar kan skada avslutsprocessen.  

   Med hjälp av ett dramaturgiskt perspektiv beskrevs intrycksstyrning genom 

teamframträdande, exempelvis för att skapa ett intryck av enhetlighet inom 

organisationen, samt vikten av att som chef kunna dra sig tillbaka till en bakre 

region där egna känslouttryck tillåts visas öppet.   

7. Avslutande diskussion  
Min förhoppning med denna studie var att låta chefers röster göra sig hörda kring 

en fråga där fokus oftast ligger på den anställde. Hur mycket dessa röster sedan 

kan göra sig hörda genom en kandidatuppsats många begränsningar är en annan 

sak. Man kan alltid hoppas.    

   Att chefers upplevelser och erfarenheter vid avslutande av anställningar ofta 

kretsar kring svåra och känslosamma aspekter är inte särskilt förvånande. Det 

ligger något slags allmänmänskligt plågsamt i ord som avslut.    

   Vad som däremot varit slående under studiens gång är hur komplext ett 

avslutande av anställning faktiskt är. Förutom en mängd juridiska och tekniska 

hänseenden; ställs personliga, mellanmänskliga och organisatoriska krav på 

utföraren. Det är inte förvånande om situationen stundtals kan kännas övermäktig.  

   Att lyckas hantera dessa avslutsprocesser samtidigt som den dagliga 

verksamheten skall skötas, inger oundvikligen ett visst mått av respekt i 

betraktarens ögon.  
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   Några frågor har besvarats genom studien, ännu fler har tillkommit. En av de 

mest uppenbara frågorna är huruvida resultatet blivit annorlunda om studien 

riktats mot privat istället för offentlig sektor. En annan fråga rör den kring 

personalgruppens utbildningsnivå. Majoriteten av personal inom kommunal vård 

och omsorg saknar eftergymnasial utbildning. Frågan är om chefens upplevelse 

och syn på ett avslut kan uppfattas annorlunda beroende på den anställdes 

utbildningsnivå?   

   En av orsakerna till ämnesvalet var den uppenbara brist på forskning som tycks 

råda kring chefers upplevelser och erfarenheter vid avslutande av anställningar. 

Förslag till vidare forskning är en utökad kvalitativ studie i vilken en jämförelse 

kan göras med chefer inom privat sektor, exempelvis inom privata vårdföretag 

eller i en kontrasterande miljö som tillverkningsindustrin. Med utgångspunkt i de 

resultat som framkommit i denna studie finns även möjligheter till en initierad, 

kvantitativ undersökning. En sådan skulle utan tvekan bredda och öka förståelsen 

för chefers upplevelser och erfarenheter vid avslut av anställningar. Något som 

förhoppningsvis kan leda till en ökad medvetenhet kring de svårigheter det 

innebär att gå igenom en avslutsprocess - både som anställd och chef.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Informationsbrev 
 

Mitt namn är Göran Hjertstrand. Jag studerar till socionom vid Socialhögskolan i 

Lund. Jag skall under vårterminen skriva ett självständigt examensarbete (tidigare 

C-uppsats).  

 

Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelser och erfarenheter i 

samband med avslutande av anställning inom offentlig sektor. Orsaken är att det i 

litteraturen är ovanligt med beskrivningar av chefers personliga upplevelse av de 

ofta svåra och påfrestande processerna i samband med avslut av anställningar. 

Genom att uppmärksamma detta hoppas jag kunna öka förståelsen för utsattheten 

i chefsrollen.     

 

Metoden för studien är engångsintervjuer om 45 - 60 minuter med fem chefer 

inom offentlig sektor. Intervjun består av cirka tio frågor om upplevelser, 

erfarenheter och stöd vid avslut av anställningar. Givetvis är det frivilligt att delta. 

Enda kravet i sammanhanget är att man som chef avslutat en eller flera 

anställningar. Detta kan röra allt från avslutande av tillsvidareanställningar, 

visstidsanställningar, tidsbegränsade anställningar till omplaceringar inom 

organisation eller uppsägningar på grund av personliga skäl eller vid arbetsbrist.  

 

Intervjupersonen är garanterad fullständig anonymitet. Om intervjupersonen 

tillåter att intervjun bandas kommer intervjumaterialet att transkriberas för att 

sedan raderas efter det att uppsatsen slutförts. Självfallet kommer 

intervjumaterialet endast att användas i det syfte som redovisats. Förutom 

undertecknad är det endast uppsatshandledaren Charlotta Zettervall på 

Sociologiska institutionen vid Lunds universitet som har insyn i uppsatsmaterialet.    

  

Jag är mycket tacksam om du har möjlighet att ställa upp i min studie. Jag 

anpassar mig helt efter dina önskemål om tillvägagångssätt, tid och plats. Om det 

är något du undrar över eller som bör förtydligas, kontakta mig! 

 

Stort tack på förhand och med förhoppning om att ses!  

 

Göran Hjertstrand      
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 

Berätta om din bakgrund. (utbildning, hur länge chef etc.)  

 

Beskriv din arbetsroll inom organisationen.  

 

Hur ser du på din arbetsroll? Vilka möjligheter och svårigheter upplever du i ditt 

arbete/vad är mest positivt eller negativt med ditt arbete?    

 

Avslutande av anställning 

 

Berätta om dina erfarenheter vad gäller att avsluta någons anställning. Vad för 

slags anställningar och orsaker till avslut har det rört sig om? Hur många? När?    

 

Har upplevelserna skiljt sig åt från fall till fall?  

 

Vad är svårast eller ”lättast” att hantera i en process där man avslutar en 

anställning?  

(Roller, samtalet, efterspelet, känslorna etc.)  

 

Vilka erfarenheter och lärdomar har du gjort i samband med att avsluta 

anställningar? (Personliga, organisatoriska, mänskliga etc.)  

 

Utvecklar man som chef några strategier för att hantera jobbiga processer som 

avslut av anställningar? (stöd utifrån, humor, avkoppling etc.)  

 

Vilka råd vill du ge till någon som inte tidigare avslutat en anställning?   

 

Organisationen  

 

Beskriv den egna organisationens roll vid avslutande av anställning. (stöd, 

”syndabock”, närvarande etc.)   

 

Vad tycker du man rent organisatoriskt bör tänka på för att det ska bli ett så bra 

avslut som möjligt? (kommunikation, tydlighet i rollfördelning/ansvar etc.)  

 

Avslutning 

 

Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  
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Bilaga 3. Vinjettfråga 

 

Ett exempel:  
 

En anställd motsvarar inte förväntningarna på arbetsplatsen och till slut blir det tal 

om att avsluta anställningen. Ett avslut vore bra utifrån verksamhetens synvinkel, 

samtidigt vet du som chef att personen ifråga troligtvis kommer att påverkas 

väldigt negativt av åtgärden.  

Mina frågor:  

Vilka känslor kan du i det här läget uppleva som chef?  

Kan det uppstå en känslokonflikt mellan ett verksamhets- och individperspektiv?   

Kan situationer uppstå i chefskapet där du känner känslor av t.ex. lättnad och 

skuld samtidigt?  

Hur hanterar du i sådana fall motstridiga känslor som dessa?  

 

 

 

 

 


