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Migrationen från verket 

En studie om delaktighet och meningsskapande i en downsizingprocess 

på Migrationsverket 

Mathilda Garte och Rebecka Jarnroth 

Sammanfattning  

Downsizing är en organisationsstrategi som ofta innebär negativa upplevelser för de anställda i 

organisationen. Samtidigt finns det brist på pedagogisk forskning som belyser detta område. Syftet 

med denna uppsats var att studera medarbetares upplevelser av en downsizingprocess på ett av 

Migrationsverkets kontor. Det vi ämnade att göra var att se till hur de intervjuade medarbetarna 

uppfattade förutsättningar för meningsskapandeprocesser, påverkansmöjligheter samt själva 

downsizingen. Den teoretiska inramningen berör begreppen meningsskapande och delaktighet. Utifrån 

dessa begrepp har vi använt oss av tidigare forskning och där hittat ytterligare begrepp för att beskriva 

downsizingen. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare från 

Migrationsverket och analysen genom tematisk analys. Resultaten visade på att studiens 

intervjupersoner upplevde sin arbetsplats som instabil och att det fanns en del brister gällande 

meningsskapandet och delaktigheten. Slutsatserna visade på att delaktigheten, meningsskapandet och 

upplevelsen av förändringen påverkar varandra parallellt i en cyklisk process. 

Nyckelord 

Downsizing, Meningsskapande, Delaktighet, Nedskärning, Organisation, Medarbetare, 

Organisationsförändring, Kommunikation, Förutsättningar för meningsskapande, Påverkansprocesser 
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Migration from the agency 

A thesis about participation and sensemaking in a downsizingprocess at 

the Swedish Migration Agency 

Mathilda Garte and Rebecka Jarnroth 

 

Abstract  
Downsizing is an organizational strategy which often implies a lot of negative experiences for the 

employees at the organization. We also found very few pedagogical articles on the subject. The 

purpose of this thesis was to study employees’ perception of a downsizing process in a Migration 

Agency office. What we aimed to do was to study how the interviewed employees perceived 

conditions for sensemaking processes, the ability to influence and the downsizing itself. The 

theoretical framework lies in the concepts sensemaking and participation. From these concepts we 

used former research from which we found more concepts we could use to describe the downsizing. 

We collected data through eight semi structured interviews and we analyzed the material thematically. 

The results indicated that the interviewed employees perceived their working environment unstable 

and that there were some deficiencies when it came to the sensemaking processes and participation. 

The conclusions showed that the thesis’ main concepts which in parallel effected one another in a 

cyclic process.  

 

Keywords  

Downsizing, Sensemaking, Participation, Organization, Employees, Organizational change, 

Communication, Conditions for sensemaking, Ability to influence  
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Förord 

Innan uppsatsen tar vid vill vi rikta ett speciellt tack till alla personer som varit inblandade i denna 

uppsats. Ett extra stort tack till de personer på Migrationsverket som tagit emot oss med öppna armar 

och delat med sig av sina upplevelser.  
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1. Inledning 

I en tidigare delkurs som ingick i Pedagogik II kom vi för första gången i kontakt med 

organisationspedagogiken och dess begreppssamling. I den delkursen skrev vi ett större arbete om en 

organisationsförändring i ett större statligt ägt bolag, vilket gav oss möjligheten att laborera med de 

olika begreppen. Vi fastnade ganska snabbt för begreppet meningsskapande (eng: sensemaking) samt 

delaktighet och hur en genom dessa begrepp kan titta på förändringsprocesser hos organisationer och 

deras förändringsarbete. Vidare blev vi mer intresserade av medarbetarnas perspektiv på förändring 

och hurvida meningsskapande och delaktighet har en betydelse för deras upplevelse av förändringen. 

Vi valde att rikta in oss på downsizing, även kallat nedskärning, som förändringsprocess då det är en 

aktuell företagsstrategi som ofta påverkar de anställda negativt. Dessutom upptäckte vi att det fanns 

lite pedagogisk forskning på ämnet och kände därför att vi ville bidra med detta. Vi intresserade oss 

tidigt för Migrationsverket och deras då kommande downsizingprocess. Det visade sig att 

Migrationsverket Region Mitt hade varslat och skulle minska sin bemanning med cirka 300 tjänster i 

hela regionen, där de är cirka 1100 anställda totalt (Migarationsverket.se; Svtnyheter.se). Efter ett 

flertal försök kom vi i kontakt med en anställd på Migrationsverket som sedan slussade oss vidare.  

 

Vi kommer nedan att beskriva den syn på organisation och förändring som ligger till grund för denna 

uppsats. Sedan kommer ett avsnitt som handlar generellt om downsizing som fenomen och dess 

historia, följt av ett avsnitt om Migrationsverket där vi varit och utfört våra intervjuer. Avslutningsvis 

tar vi upp den pedagogiska- och samhälleliga relevansen.  

1.1 Vår syn på en organisation  

I denna studie har vi valt att ha ett organisationsteoretiskt perspektiv på organisation och förändring. 

Detta beskrivs för att ge en förståelse för hur vi ser på Migrationsverket som organisation. Larsson och 

Löwstedt (2014) beskriver ett organiseringsperspektiv där organisationer ses som arenor där pågående 

organisering och förändring sker. Detta betyder att oberoende av strategi för förändring möter 

individen någon gång den dagliga verksamheten, som ett mikroskeende, där engagerade aktörer utför 

sina handlingar (exempelvis genom prat och kommentarer), skapar mening både runt det sammanhang 

som de deltar i, men även runt enskilda utvecklingsinitiativ. Detta grundar sig på synen att 

organisationer hela tiden är i förändring, att det är en cyklisk process som aldrig börjar eller tar slut, 

istället för att vara stabila och trögrörliga system. Vilket betyder att det aldrig går att börja från noll 

och att det finns historia bakom som påverkar. Just i det skede där förändringen möter verksamheten 

och på så vis individen har våra intervjuer på Migrationsverket ägt rum. Vi träffade anställda 

medarbetare som parallellt med sina dagliga arbetsuppgifter behövde ha den kommande 

downsizingprocessen i åtanke. Därmed anser vi att denna syn på organisationer och förändring 

stämmer överens och förstärks av det vi bevittnat på Migrationsverket.  

 

I skapandet av förändringsstrategier menar Larsson och Löwstedt (2014) att det inte går att genomföra 

en omedelbar och direkt förändring. Detta då organisationer inte enbart är maskinliknande enheter, 

utan de är löst sammansatta system där en pågående verksamhet kan vara mer eller mindre integrerad. 

Vad detta betyder är att varje planerad förändring alltid möter en pågående organisering i 

verksamheten. Detta perspektiv på organisationsförändring kommer vi att ha som grund i vår syn på 

hur en organisation fungerar och vad som sker i en förändring. Vi kommer följaktligen inte se 
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Migrationsverkets förändring och downsizing som särkopplad från organisationens historiska 

bakgrund, utan vi kommer se på denna downsizingprocess i den kontext som Migrationsverket 

innebär.  

1.2 Downsizing  

I det här avsnittet kommer vi att beskriva vad vi menar med downsizing. Vi har valt att likställa det 

engelska begreppet downsizing med det svenska begreppet nedskärning. Dock har vi valt att 

hädanefter använda oss av det engelska begreppet, då det är mer etablerat i forskningssammanhang. 

Vad vi menar med detta är att en organisation ska minska sin storlek och arbetskraft. En mer ingående 

beskrivning samt definition finns i teoriavsnittet.  

 

Gandolfi (2013) har skrivit en forskningsöversikt som tagit del av forskning på strategiska delar som 

finns i en downsizingprocess. En tydligare beskrivning av artikeln finns i avsnittet ”tidigare 

forskning”. Under 1980- och tidiga 1990-talet var downsizing något främst organisationer som befann 

sig i ekonomisk knipa använde sig av. Däremot har det sedan mitten av 1990-talet använts av 

organisationer över hela världen. Den vanligaste anledningen till downsizing är ett behov av en direkt 

skillnad i minskning av operationella kostnader och en förhöjning av effektivitet, produktivitet samt 

vinst. Över tiden har downsizing skapat ett stort intresse hos forskare inom ekonomi, chefer i 

organisationen och i media. Medan vissa föreslår att kunskapen om downsizing är dåligt utvecklad, 

menar andra att det finns en stor förvirring gällande downsizing av arbetskraft (Gandolfi, 2013). 

 

Human Resources ses ofta som de med ansvar i en downsizingprocess (Gandolfi, 2013). Av de många 

processer som sker i en downsizing har de flesta fokus på minskning av personal. I de flesta 

organisationer är medarbetarna under en lednings kontroll och representerar den största kostnaden, 

vilket leder till att de blir drabbade först vid kostnadsnedskärningar. Däremot är det viktigt att förstå 

att medarbetarna är värdefulla för organisationen och därigenom förtjänar uppmärksamhet och 

omtanke. Det som är nödvändigt för att organisationen ska lyckas, enligt Gandolfi (2013), är en 

långsiktig planering gjord av organisationens Human Resources, den ska inkludera en genomtänkt 

diagnos över medarbetarnas reaktioner. 

1.3 Problemområde 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning anser vi att detta är ett problemområde, då downsizing ofta 

innebär negativa upplevelser för anställda på organisationen, och bör därmed studeras. Detta 

överensstämmer med Gandolfis (2013) artikel som tar upp att downsizing har blivit en mer populär 

förändringsstrategi, vilket innebär att forskning på området kan vara av relevans för organisationer 

som använder sig av detta tillvägagångssätt. I vårt artikelsökande inför denna uppsats märkte vi 

dessutom att det saknas pedagogisk forskning om downsizingfenomenet, något vi hoppas kunna bidra 

med genom vår uppsats. Vidare önskar vi att detta ska hjälpa HR-avdelningar, organisationer och 

personal att genomföra downsizingen på ett lyckat sätt. Med en lyckad downsizingprocess menar vi en 

förändring genom vilken medarbetarna tar sig så smärtfritt igenom som möjligt, samt att 

förutsättningar för lärande funnits på vägen. 
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1.4 Migrationsverket 

Migrationsverket är en statlig myndighet som har ansvar för migrationen till Sverige. De prövar 

ansökningar för personer som vill bo i Sverige, hanterar uppehållstillstånd av olika anledningar samt 

tar emot ansökningar om svenskt medborgarskap. Migrationsverket är uppdelat i olika enheter i sin 

hantering av asylsökningar; De som kommer till Sverige, De som stannar i Sverige, Bli svensk 

medborgare, Att få/behöva skydd samt De som återvänder (Migrationsverket.se). Detta är enheter som 

finns på varje kontor då verksamheten är uppdelad på så sätt och arbetsuppgifterna i varje enhet är 

specifika. Organisationen leds av en generaldirektör som under sig har en operativ verksamhet vilken 

är indelad i sex regioner. Hen har även en kvalitetsavdelning, ett huvudkontor samt ett antal fristående 

funktioner under sig i organisationen (Migrationsverket.se). Nedan visas en bild över hur 

organisationens struktur ser ut hämtad från Migrationsverkets hemsida. Vi anser att denna kan bidra 

till läsarens förståelse för organisationens struktur samt vad det innebär att en förändring initieras 

”uppifrån”, något som kommer tas upp senare. Pilen visar den region och del i organisationen som vi 

befunnit oss på. Dock är organisationen stor och komplex så under ”region mitt-bubblan” finns ett 

antal lokala kontor som i sig också är uppdelade i enheter.  

 

 

Figur 1. Migrationsverkets struktur. 

 

Migrationsverket beskriver på sin hemsida (Migrationsverket.se) sitt uppdrag som är tilldelat av 

riksdag och regering, vilka bestämmer över den svenska asyl- och migrationspolitiken. 

Migrationsverket arbetar alltså på indirekt uppdrag av det svenska folket. På Migrationsverkets 

hemsida under fliken “vårt uppdrag” (2017) finns publicerat ett citat från regeringen angående deras 

mål för Migrationsverket:  
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Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och 

som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, 

främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens 

utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. 

(Migrationsverket.se) 

 

Detta uppdrag togs även upp av flera intervjupersoner, något som kommer att beskrivas närmare i 

resultat- och analysavsnittet.  

 

Migrationsverket expanderade sin organisation i samband med flyktingkrisen 2015 då cirka 163 000 

asylsökande ankom till Sverige. 2016 sjönk antalet asylsökningar till cirka 29 000, som till följd av 

bland annat en ändring i den svenska lagstiftningen (Migrationsverket.se). Detta är den största 

bakomliggande orsaken till att Migrationsverket nu har börjat varsla personal och ska genomföra en 

downsizing. 

1.5 Pedagogisk relevans  

Downsizing är något som vi förstått påverkar de anställda i högsta grad och oftast negativt, därmed 

anser vi det relevant att på en samhällsnivå öka förståelsen för de anställdas upplevelser av en sådan 

process. Då negativa upplevelser på arbetsplatsen och ökad stress kan leda till sämre prestation ligger 

det även i arbetsgivarens intresse att genomföra en downsizing med så lite påfrestning på 

medarbetarna som möjligt. Därför ämnar vi att undersöka bland annat förutsättningar för att förstå 

meningen med en downsizing, då detta är viktigt för hela organisationen och inte bara för dem som 

riskerar att förlora jobbet. Denna uppsats kan således komma att hjälpa inte bara Migrationsverket i 

deras fortsatta downsizing, utan även andra företag som kan komma att jobba med denna typ av 

förändringsstrategi. 

 

Den pedagogiska relevansen för denna uppsats anser vi syns tydligast i våra forskningsfrågor då vi 

behandlar förutsättningar samt påverkansprocesser. Inriktningen i denna uppsats är att studera en 

social miljö och kommunikation, samt hur människorna i denna sociala miljö påverkas av olika 

faktorer. Vi har även riktat in oss på upplevelser hos enskilda individer på en arbetsplats för att få en 

fördjupad förståelse. Då den tidigare forskningen som presenteras i denna uppsats är av kvantitativ 

karaktär anser vi att vår intervjustudie kan bidra till djupare förståelse för individens upplevelse.   

 

Inom organisationspedagogiken ligger huvudintresset på interaktionen mellan människor och 

organisationer, alltså pågående organiserande processer i arbetsmiljön (Granberg, Ohlsson & Döös 

2011). Detta stämmer överens med vår studie då vi ämnar att studera påverkansprocesser och 

förutsättningar för förståelse på Migrationsverkets downsizing. Vidare skriver Granberg et al. (2011) 

att inom organisationspedagogiken studeras organisationers relation till världen runt omkring den. 

Även detta går att relatera till vår studie då Migrationsverkets relation till sin omvärld är anledningen 

till att den downsizingprocess vi studerat genomförs.  

 

För att kunna förstå sig på någonting, som en förändring, menar vi på att det dels måste finnas en viss 

förutsättning för att processen ska ta vid, men personen måste dessutom ha en viss kunskap och 

erfarenhet från tidigare tillfällen, för att veta hur denne ska hantera förändringen på bästa möjliga sätt. 

Detta anser vi även gäller då vi tittat på påverkansmöjligheter, exempelvis att få vara med i 

planerandet av förändringen. Den organisationspedagogiska inriktningen studerar människors 
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tolkningar samt hur de genomför sina arbetsuppgifter. Granberg et al. (2011) skriver att även 

människors samspel och kommunikation är studerade föremål för att bilda kunskap angående 

lärandevillkor samt kompetensutvecklande processer. Då Migrationsverkets förändring är så 

omfattande anser vi att det är intressant att studera våra intervjupersoners tolkningar av downsizingen, 

vilket vi kommer att göra med hjälp av begreppen meningsskapande och delaktighet.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här uppsatsen är att studera medarbetares upplevelser av en downsizingprocess på 

Migrationsverket, vilket kort sagt innebär att anställda kommer att sägas upp eller omplaceras. Vårt 

syfte är även att titta på hur förutsättningar för meningsskapande alstras i form av tillgänglighet, stöd 

och information ner till medarbetarna.  

Forskningsfrågorna är följande; 

 

 Hur upplever de intervjuade medarbetarna den pågående downsizingprocessen?  

 Hur uppfattar de intervjuade medarbetarna förutsättningar för att skapa mening till 

downsizingen? 

 Hur upplever de intervjuade medarbetarna att det finns en påverkansmöjlighet i 

downsizingen?  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva den tidigare forskning som vi har utgått ifrån i denna uppsats 

och som vi anser är av väsentlighet för vårt syfte; att studera anställdas på Migrationsverket 

upplevelser och förståelser av en downsizingprocess. Kapitlet är indelat i olika teman där vi har delat 

upp forskningen beroende på innehåll. Dessa teman är; Medarbetares upplevelser av en downsizing, 

Meningsskapande i en downsizing, Delaktighet och strategi samt Delaktighet och kommunikation. 

Avslutningsvis presenteras en motivering av vårt bidrag till det pedagogiska forskningsfältet. 

3.1 Medarbetares upplevelser av en downsizing 

Artikeln av Sverke, Hellgren, Näswall, Göransson och Öhrming (2008) är en studie som undersökt 

skillnader mellan två svenska sjukhus som implementerat förändring och downsizing på två olika sätt. 

Det ena sjukhuset var statligt och hade efter instruktioner och rekommendationer från Stockholms läns 

landsting implementerat förändringen reaktivt. Det andra sjukhuset var ett aktiebolag ägt av 

landstinget och kunde implementera downsizingen mer strategiskt på ett proaktivt sätt (Sverke, et al., 

2008). Undersökningen hade två syften; det första var att undersöka hur downsizingrelaterade faktorer 

och medarbetardelaktighet, samt attityder och hälsoeffekter skiljer sig åt mellan sjukhus som använt 

sig av reaktiv kontra proaktiv implementering. Det andra var att undersöka hur faktorer av delaktighet 

relaterar till attityd och hälsoeffekter, samt till vilken bredd effekterna skiljer sig åt mellan 

organisationer som använt sig av olika implementeringsstrategier. Utifrån studiens syften samt den 

tidigare forskningen, eller bristen av den, utformade författarna fem hypoteser. De som är av relevans 

för vår undersökning är två av dessa, vilka kommer beskrivas nedan (Sverke, et al., 2008). Materialet 

som analyserades i denna undersökning samlades in 1998 via en enkät som skickats på post till de 

anställda sjuksköterskornas hemadresser. Frågorna i enkäten var utformade enligt Likertskala och 

svarsalternativen var rangordnade från ett (håller inte alls med), till fem (håller helt med). Analysen av 

detta material gjordes med tester som MANCOVA samt multivariata och univariata F-tester (Sverke, 

et al., 2008). Dessa testresultat visade sedan om det fanns signifikanta skillnader eller samband mellan 

de olika faktorerna som skulle undersökas.  

 

De hypoteser som är relevanta för vår studie pekar på att genomsnittsnivån av medarbetardelaktighet 

skulle vara högre i den organisation som implementerat förändringen proaktivt (Sverke, et al., 2008). I 

enlighet med ena hypotesen visade resultatet på att det gavs fler möjligheter för medarbetarna till 

delaktighet på sjukhuset som använt sig av proaktiv implementering. Där var också attityden till 

downsizing mer positiv bland sjuksköterskorna och de upplevde dessutom en högre 

arbetstillfredsställelse. Den andra hypotesen vi valt att ta med visade att medarbetardelaktighet skulle 

vara positivt relaterat till medarbetarattityd. Även denna hypotes stämde då undersökningen visade att 

delaktighet i beslut hade en positiv relation till engagemang (Sverke, et al., 2008).   

 

Vi kan se i Sverkes et al. (2008) studie är att om medarbetarna ges möjlighet att delta och ha något att 

säga till om i beslutsprocessen kommer deras attityd till förändringen att vara mer positiv. Hur 

delaktighet påverkar medarbetares attityder till förändring studerade också Svensen, Neset och Eriksen 

(2007) och även deras forskning har pekat på att delaktighet och möjlighet till påverkan är en 

förutsättning för att medarbetare ska bli mer positiva till en förändring. Svensen et al. (2007) menar att 

mycket av dagens forskning på downsizing och medarbetarattityd har en negativ ingångsvinkel, vilket 
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skapar en bias i översikten av forskningsfältet. Därför har Svensen, et al. (2007) gjort en undersökning 

med syfte att utvärdera antalet anställda som var positivt inställda till förändring, samt vilka 

individuella och organisatoriska faktorer som var relaterade till positiva attityder till förändring. I 

artikeln av Svensen et al. (2007) har de valt att titta på olika faktorer, men det tema som är relevant för 

vår studie är det som döpts till involvering och delaktighet. Vi kommer även att titta på temat stolthet 

då vi upptäckte i våra intervjuer att många verkade vara stolta över att jobba på Migrationsverket. 

 

Datainsamlingen skedde i början av 2002 där organisationen som studerats befann sig i ett tidigt 

stadium av en stor förändringsprocess. Insamlandet av data skedde genom utskickade enkäter som 

besvarades av 467 anställda, stationerade både på land samt till sjöss då det studerade företaget var ett 

norskt oljebolag. Enkäten bestod av påståenden som de anställda skulle ta ställning till. Dessa 

svarsalternativ var utformade efter Likertskala mellan ett (håller med), och fem (håller inte med) 

(Svensen et al., 2007). Resultaten visade att mer än en tredjedel av de anställda som svarat på enkäten 

hade en positiv inställning till förändringen (Svensen et al., 2007). Temat involvering och delaktighet 

visade sig vara relaterat till de anställdas attityder och inställning till förändringen, där sub-temat 

medarbetarinvolvering visade sig vara studiens näst mest signifikanta samband. Översiktligt sett var 

de som hade varit anställda under en längre tid på företaget mer nöjda än de som hade en kort 

anställningstid. Dessutom visade de med personalansvar större missnöjdhet än de utan. Temat 

”stolthet” visade inte på något statistiskt signifikant samband med de anställdas attityd till 

förändringen (Svensen et al., 2007). Artiklarna ovan kommer från det psykologiska fältet och är i 

huvudsak kvantitativa, då de undersöker samband mellan olika faktorer. Detta skiljer sig från vårt 

syfte och vinkling men de har en betydelse för vår studie då de visat på att det finns samband mellan 

delaktighet och en positiv attityd till förändring. Då vi vill studera både eventuella möjligheter som 

finns att påverka downsizingen som sker på Migrationsverket och även medarbetarnas syn på hur den 

ser ut, är dessa artiklar av relevans för oss i denna uppsats.  

3.2 Meningsskapande i en downsizing 

I sin artikel har Dierendonck och Jacobs (2012) gjort en metaanalytisk översikt med fokus på rättvisa 

och organisatoriskt engagemang för överlevare och offer efter att en downsizing har genomförts. 

Överlevare är de som är kvar på en organisation efter en downsizing och offer är de som har blivit 

uppsagda. En metaanalys innebär att de utifrån flera relevanta studier inom området har räknat ut 

korrelationen mellan rättvisa och organisatoriskt engagemang. Syftet med denna metaanalys är att 

bidra med en bättre insikt i hur relationen mellan rättvisa och organisatoriskt engagemang ser ut. De 

ville även identifiera vad som saknas och relevanta teoretiska perspektiv för framtida forskning. 

Metoden som användes var en meta-analytisk och de läste igenom ett antal olika studier om 

downsizing. Efter att ha gått igenom vilka som var relevanta för deras syfte slutade det med att de hade 

37 olika studier att jämföra mellan med totalt 11 526 deltagare. De hade sedan fem olika hypoteser 

som de hade formulerat utifrån från tidigare forskning, vidare prövades dessa hypoteser genom 

korrelationstester. Dierendonck och Jacobs (2012) talar om meningsskapande i form av rättvisa. I 

diskussionen i artikeln tas det upp att i alla organisationsförändringar gällande downsizing är det en tid 

då det finns mycket osäkerhet i organisationerna, som utlöser meningsskapandeprocesser. Medarbetare 

som känner att de har fått en fullständig och rättvis förklaring till varför och hur personer blir 

uppsagda har större sannolikhet att fortsätta vara positiva till organisationen. Enligt Dierendonck och 

Jacobs (2012) finns det mycket bevis på att kommunikation från ledningen har en generellt positiv 

effekt på det affektiva organisatoriska engagemanget efter att uppsägningar skett. Detta är inte enbart 

en indirekt effekt utan också något som påverkar direkt; då både rättvisa i proceduren och 
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kommunikation från ledningen spelar en viktig roll för engagemang efter downsizing (Dierendonck & 

Jacobs, 2012). Det har en stor betydelse för vår studie då vi ämnar att undersöka om medarbetarna 

uppfattar att det finns ett meningsskapande och vad en organisation kan göra för att skapa 

förutsättningar för detta. 

 

Vikten av rättvisa tar även Brockner (1992) upp i sin forskning. Till skillnad från Dierendonck och 

Jacobs (2012) visar Brockner (1992) på hur en organisation kan gå tillväga i en downsizing för att 

medarbetare ska få en upplevelse av rättvisa och därmed bli mer positiva. I sin artikel har Brockner 

(1992) gjort en forskningsöversikt, vilket är en sammanfattning av tidigare forskning inom ett område. 

Brockner (1992) har valt att fokusera på downsizing i USA under 1991. Artikeln är uppdelad i olika 

kategorier, där den första tar upp de faktorer som påverkar reaktionerna hos de som är kvar på 

företaget efter en downsizing. Huvudpunkterna under denna kategori är rollen hos uppfattad rättvisa 

samt rollen hos förändrade arbetsförhållanden. Här skriver Brockner (1992) om varför downsizingen 

sker och hur den implementerats samt hur dessa frågor påverkar de anställdas upplevelse av rättvisa. 

Den forskning han summerar visar på att de anställda reagerar mer positivt om de uppfattar 

downzingen som rättvis, detta påverkas av ett flertal faktorer. Angående de förändrade 

arbetsförhållandena skriver Brockner (1992) att vissa av dessa förändringar kan ses som hot, medan 

andra kan ses som möjligheter. Forskningen Brockner (1992) studerat visar på att de anställdas moral 

och produktivitet minskar om de ändrade förhållandena uppfattas som hotfulla. 

 

Efter att Brockner (1992) tar upp ovanstående faktorer skriver han om praktiska implementeringar, 

vilket är hur man på mest effektivt sätt hanterar downsizing. Dessa riktlinjer är uppdelade över hela 

processen där han börjar med riktlinjer som bör beaktas före en downsizing, följt av upplysningar 

angående den pågående downsizingprocessen för att slutligen ta upp råd angående skedet efter en 

genomförd downsizing. Under en downsizingprocess menar Brockner (1992) på att organisationen bör 

ge ut fullständig information, då de anställda kommer att ha många frågor. Forskningen Brockner 

(1992) tittat på visar att vanligt förekommande frågor är: vem kommer att få vara kvar, när kommer 

det ske, kommer det ske igen och hur kommer organisationen bestämma vilka som får gå eller vara 

kvar? I det här stadiet när det är en väldigt stressig arbetssituation är det troligt att de anställda har 

egna negativa förutfattade meningar angående vad som försiggår. Genom att inte gå ut med fullständig 

information bidrar organisationen till att dessa rykten fortsätter florera. Vidare har Brockner (1992) 

funnit att kommunikationen i en downsizingprocess bör vara nästintill övertydlig. Information bör 

komma ut mer än en gång och viktig information bör levereras personligen och inte via exempelvis 

mail. Dessutom är det viktigt att tänka på att trots att information blivit utdelad, är det inte säkert att 

den tagits emot av de anställda. En annan viktig aspekt som Brockner (1992) tar upp är att ledningen 

och chefer bör öka sin närvaro på kontoret. Anställda har troligen många frågor och är oftast förvirrade 

och upprörda. Dock kan chefernas frånvaro vara förståelig i vissa lägen, då även de har bekymmer att 

ta hand om. Alltså borde chefer samt ledning öka sin tillgänglighet snarare än minska den.  

 

Det Brockner (1992) tar upp angående vad man bör och inte bör göra efter en downsizingprocess har 

vi valt att utelämna då våra intervjuer ägde rum i ett tidigt stadie av en påbörjad downsizingprocess. 

Därmed kan vi inte uttala oss om vad som hända skall på Migrationsverket. Även om Brockner (1992) 

inte direkt skriver om meningsskapandeprocesser på det sätt som Dierendonck och Jacobs (2012) gör, 

anser vi att han berör detta ämne indirekt i sin forskning. Då Brockner (1992) har kommit fram till 

vikten av kommunikation mellan ledning och anställda för att medarbetarna ska känna sig mer 

positiva, beskriver han nästan det som Dierendonck och Jacobs (2012) gör i sin studie. Vilket är att 

genom ett meningsskapande i organisationen, som exempelvis kommunikation, kommer detta leda till 

en bättre syn hos medarbetarna. Det menar vi på är av relevans för oss i vår studie då Dierendonck och 
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Jacobs (2012), samt Brockner (1992) visar att en downsizing utlöser mycket osäkerhet hos de 

anställda och hur viktigt det är att organisationen sköter det här på ett bra sätt för att det ska vara 

lyckat. Vad Brockner (1992), enligt vår tolkning, visar på är vilka förutsättningar man som 

organisation ska ta hänsyn till för att kunna ha ett meningsskapande, vilket är precis det vi vill se om 

de anställda vi har intervjuat upplever att Migrationsverket har eller inte.  

3.3 Delaktighet och strategi 

Artikeln av Gandolfi (2013) är en forskningsöversikt över de strategiska element som finns i en 

downsizingprocess. Artikelns primära syfte var att presentera olika strategiska genomföranden, 

arketyper, tillvägagångssätt och taktiker som har förekommit i litteraturen om downsizing. Detta ska 

tillföra en större förståelse gällande strategisk downsizing i arbetskraft. Artikeln av Gandolfi (2013) är 

uppdelad i sex delar och börjar med en översikt av existerande downsizingstrategier, detta följs av en 

presentation och diskussion kring djupet och bredden av dessa downsizingstrategier. Den tredje delen 

diskuterar de olika downsizingarketyperna och den fjärde delen presenterar de olika 

tillvägagångssätten i downsizing. Femte delen i denna översikt summerar de variationer som finns i 

downsizing metoder och hela artikeln avslutas med den sjätte delen som presenterar avslutande tankar. 

Vi kommer att ta upp de delar av Gandolfis (2013) artikel som vi anser relevanta för vår studie. 

Gandolfi (2013) beskriver de olika taktiker som har varit framgångsrika för organisationer i en 

downsizing. Detta är hur de planerar, investering i analys, uppmuntran av deltagande från alla 

intressenter och en blomstrande informationsfördelning. I den strategiska planeringen av downsizing 

behövs det att medarbetare från alla nivåer av organisationen får vara med (Gandolfi, 2013). Forskning 

som Gandolfi (2013) tittat på visar att medarbetare vill se att hela organisationen känner av effekterna 

av en downsizing. Detta går att koppla ihop med ytterligare forskning Gandolfi (2013) tar upp, som 

har kommit fram till att medarbetare känner sig besvikna när ledningen misslyckas med att ge upp sina 

egna privilegier, medan resten av organisationen har blivit extremt påverkad av downsizingen. 

Gandolfi (2013) argumenterar för att genom involvering av alla i en organisation i en downsizing gör 

att osäkerheten minskar och kontrollen över processen ökar. Denna del av artikeln är av relevans för 

vår uppsats då den berör strategi och vikten av att få alla i en organisation med i förändringen för att 

den ska vara lyckad. Vad vi menar då är att den visar på hur viktigt det är att få med de anställda i en 

organisation och att de ska ha möjligheten påverka i den mån de kan för att den ska bli mer lyckad. 

Detta är användbart i vår studie då vi vill studera på hur de intervjuade medarbetarna anser att de kan 

vara med och påverka i deras omställning. 

3.4 Delaktighet och kommunikation 

En taktik som Gandolfi (2013) lyfter fram i sin forskningsöversikt är kommunikation. Genom att 

uppmuntra en organisation att delta i en downsizing är det viktigt att kunna ha en öppen och ärlig 

dialog. Medarbetare måste känna att de har blivit informerade på ett bra sätt, att informationen har 

varit transparent och levererad inom en acceptabel tidsram. Gandolfi (2013) menar vidare på att 

ledningen hela tiden måste meddela om ansträngningarna med downsizingen på ett övertygande sätt, 

efter att de har genomtänkt det hela. Genom att dela med sig om information, gällande exempelvis 

ekonomin och andra ansträngningar samt genom att visa en öppenhet att kommunicera, kommer 

ledningen att skapa en känsla av tillit och ärlighet. Detta gör i sin tur att medarbetare lättare samarbetar 

och hjälper organisationen att överleva den för tillfället jobbiga situationen. Gandolfi (2013) 

förespråkar att man ska utforma en plan angående kommunikationens utseende när organisationen ska 

komma ut med nyheter angående downsizingen. Det är även av vikt att ledningen kommunicerar till 
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sina anställda om sitt engagemang gentemot dem för att fortsätta ha medarbetare med hög motivation. 

Ett högt antal forskare har uppmärksammat att utan den typen av kommunikation, så löper det stor risk 

att medarbetare känner sig utanför, att rykten sprids och att medarbetare börjar inbilla sig saker 

(Gandolfi, 2013). Varför denna del av artikeln är väsentlig för vad vi ämnar att undersöka är då 

Gandolfi (2013) visar på vikten av kommunikation. Vi anser att kommunikationen är en beståndsdel i 

både meningsskapandet och delaktigheten i samband med en downsizingprocess. Detta är även vad vi 

har gjort i vår studie men skillnaden är att vi har haft ett annat perspektiv, då vi bland annat har tittat 

på hur förutsättningar för meningsskapande sett ut och uppfattats av de intervjuade medarbetarna. 

3.6 Vårt bidrag till den pedagogiska forskningen 

Den största skillnaden mellan vår uppsats och de artiklar vi valt att använda oss av är den kvalitativa 

forskningsdesignen. Majoriteten av våra artiklar har använt sig av statistiska analyser samt 

frekvensdata och därmed ser vi det som kvantitativ forskning. Dessutom har de flesta vad vi uppfattar 

en psykologisk inriktning, då de använt sig av begrepp vi personligen känner igen från våra tidigare 

kurser inom psykologin samt metoder som även stämmer in på detta. Rent allmänt i vårt letande efter 

tidigare forskning hade vi svårt att hitta forskning som härstammar från det pedagogiska 

forskningsfältet. Detta gjorde oss ännu mer intresserade att undersöka downsizing med pedagogiska 

glasögon då vi anser att den inriktningen verkar brista. Den psykologiska forskningen på området har 

riktat in sig på samband och använt begrepp som rättvisa, organisatoriskt engagemang samt 

stressfaktorer. Här skiljer vi oss åt då vi berör dessa ämnen men på andra sätt genom våra tillämpade 

teorier om meningsskapande och delaktighet. Genom detta kommer vi förhoppningsvis kunna bidra 

med nya idéer och inspiration för fortsatt pedagogisk forskning på downsizing.  
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4. Teoretisk inramning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier och begrepp som vi kommer att använda oss av i 

analysarbetet. Det kommer att börja med begreppet meningsskapande som följs av ett definierande av 

begreppet downsizing samt teori om dess effekter på medarbetare. Detta följs sedan av en beskrivning 

av begreppet downsizing och kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens centrala begrepp. 

4.1 Meningsskapande 

Meningsskapande är ett vida använt begrepp med en rad olika definitioner (Weick, 1995; Christianson 

& Maitlis, 2014) som blivit ett centralt område inom organisationsstudier. Weick (1995) skrev en 

väldigt konkret, om än kort, definition av begreppet meningsskapande redan på 90-talet som enkelt 

konstaterade att meningsskapande är precis vad det säger sig vara; att skapa mening till något. 

Inom den organisatoriska litteraturen kan man se användandet av begreppet meningsskapande redan i 

början av 1900-talet, men det blev stort omkring 1970-talet. Då låg fokus på meningsskapande i tal 

och språk, för att sedan skifta till mer psykologiska aspekter av begreppet och kopplingar till kognitiv 

dissonansteori (Christianson & Maitlis, 2014). Christianson och Maitlis (2014) fortsätter och beskriver 

hur meningsskapandeforskningen under 1990-talet breddades och fördjupades och att det då formade 

ett teoretiskt ramverk, mycket tack vare Weicks bok från 1995 på ämnet. Slutligen menar Christianson 

och Maitlis (2014) på att dagens forskning på meningsskapande lägger mycket fokus på de sociala 

aspekterna och processerna som begreppet innebär. Dessutom fortsätter forskningen att utvecklas 

inom de diskursiva och kognitiva forskningsområdena. I och med att meningsskapande är ett så 

populärt begrepp som används inom flera forskningstraditioner finns det ingen befäst 

meningsskapandeteori eller entydig definition. Christianson och Maitlis (2014) menar på att begreppet 

ofta används men sällan definieras, och även när det definieras tillskrivs begreppet olika betydelser. 

 

Ytterst generellt kan man se på meningsskapande som en process som pågår antingen inom individer 

eller mellan individer och enligt Christianson och Maitlis (2014) söker man sig till den definition av 

begreppet som bäst hör ihop med ens ontologiska utgångpunkt. Eftersom den ontologiska 

utgångspunkten i denna uppsats är konstruktionismen, vilket innebär att verkligheten ständigt 

omkonstrueras, (se metodavsnittet) kommer definitionen, vilken används som teoretiskt ramverk i 

denna uppsats utgå ifrån en meningsskapandeprocess i samspel mellan individer. Likt Christianson 

och Maitlis (2014) väljer vi att se på meningsskapande som en social process, genom vilken anställda 

medarbetare tolkar sin miljö genom interaktion. Enligt Christianson & Maitlis (2014) är 

meningsskapande enligt den här utgångspunkten den diskursiva process genom vilken individer 

konstruerar och tolkar sin sociala verklighet. 

 

Weick (2001) har definierat sju teman inom meningsskapande vilka kan sammanfattas följande;   

- Verkligheten är ett pågående arbete och meningsskapande handlar om flöden och ett ständigt 

föränderligt förflutet.  

- Människor försöker skapa ordning genom social jämförelse, förväntningar och handling.  

- Meningsskapande är en process med retroperspektiv i och med att tillbakablickar är en primär 

källa till mening.  
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- Människor strävar efter att göra situationer rationella då rättfärdigande är källa till mening 

eftersom det är socialt acceptabelt.  

- Symboliska processer är centrala inom meningsskapandet då mönster som ligger till grund för 

handling begränsar tolkningsarbetet.  

- Människor skapar bilder av verkligheten för att få tillfälliga handlingsplaner.  

- Slutligen rationaliserar bilder vad människor gör.  

 

Dessa teman är ett försök att utifrån ett sammanhängande perspektiv definiera meningsskapande i en 

organisatorisk kontext. Weick (2001) spinner vidare på dessa teman och beskriver meningsskapande 

som en rationell process genom vilken vi refererar till vår omgivning för att rättfärdiga vårt beteende. 

Dessutom är det en social process eftersom normer och förväntningar påverkar rationaliteten som 

utvecklats i omgivningen och därmed kan det även beskrivas som ett legitimerande av sitt beteende.  

4.2 Downsizing och dess effekter på medarbetare 

Enligt en definition som går att finna i Sverkes, Hellgrens, Näswalls, Göranssons och Öhrmings 

(2008) artikel, kan en förstå downsizing som karaktäriserad av medvetna organisatoriska beslut att 

minska arbetsstyrkan i syfte att förbättra organisationens prestation eller som en genomtänkt och 

medveten nedskärning av organisationens arbetsstyrka. 

 

I sin bok har Angelöw (2010) tagit upp eventuella effekter och följder av organisationsförändringar, 

samt vad som kan vara bra att tänka på i en sådan process. Vi har valt att rikta in oss på de kapitel och 

avsnitt som berör vad Angelöw (2010) benämner som uppsägning av personal och nedläggning av 

arbetsplatser. Angelöw (2010) skriver att i samband med nedläggningar eller nedskärningar minskar 

ofta trivseln på arbetsplatsen, men att det också kan finnas en grupp av medarbetare som påstår att 

stämningen är oförändrad. Oftast brukar dessa medarbetare ta nedläggningen lugnt och försöka lätta 

upp stämningen bland de andra. Denna trivsel på arbetsplatsen menar Angelöw (2010) kan bli sämre 

när själva uppsägningen sker. De som är drabbade brukar beskriva en känsla av förlorad glädje och en 

nedstämdhet som finns på hela arbetsplatsen. Många medarbetare brukar beskriva en dämpad 

sinnesstämning vilket kan leda till ett sämre utförande av arbetsuppgifter. Men trots att det kan finnas 

en resignation hos medarbetarna, gällande arbetet, brukar många ha någon form av aktiv 

handlingskraft när det gäller den egna situationen. När en nedläggning eller nedskärning sker kan det 

spridas en likgiltighet hos medarbetarna. Orsaken för detta är att det saknas en framtidsutsikt och att 

nedläggningen har förstört tidigare perspektiv gällande framtiden. Däremot är det många medarbetare 

som har en yrkesstolthet, detta gör att de vill göra bra ifrån sig i sitt arbete, trots att det kan kännas 

svårt (Angelöw, 2010). När beslutet om en nedläggning blir definitivt brukar vad som tidigare ha varit 

en utbredd ovisshet enligt Angelöw (2010) bytas ut mot en visshet. Då kan de som är drabbade känna 

ett tillfälligt lugn. Men en del av medarbetarna kan ha svårt att inse, trots att ett beslut har skett, att 

arbetsplatsen faktiskt ska läggas ner. 

 

En vanlig syn i samband med personalminskningar menar Angelöw (2010) är att det är de som har 

tvingats lämna sitt arbete som mår dåligt. Däremot är det i många fall medarbetarna som är kvar i 

organisationen som upplever mer problem. De som lämnar en organisation på eget initiativ uppvisar 

ofta en mer positiv bild av arbetsmiljön jämfört med de som är kvar. Det finns olika faktorer som 

bidrar till att de som är kvar i organisationen upplever negativa känslor efteråt. En av dessa faktorer är 

att de själva blir osäkra över sin egen anställning och de upplever en oro inför framtida 

personalminskningar. En annan faktor enligt Angelöw (2010) är att en del av de kvarvarande 
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medarbetarna kan uppleva att personalminskningen inte har genomförts på ett effektivt, konstruktivt 

och rättvist sätt. Det skapas även ett missnöje hos dem som är kvar gällande brist på information och 

planering av processen, vilket skapar en misstro. Medarbetarna kan även ifrågasätta organisationens 

långsiktiga strategi och känna en rädsla för en ny uppsägning. Detta kan göra så att medarbetarna anser 

att organisationsledningen inte längre kan ta itu med organisationens centrala problem (Angelöw, 

2010). 

4.3 Downsizing och engagemang 

Dierendonck och Jacobs (2012) skriver att det finns en generell överenskommelse om att downsizing 

ofta resulterar i ett sämre engagemang hos de medarbetare som är kvar på organisationen. Detta 

försämrade engagemang hos de medarbetare som är kvar efter en svår downsizing, har identifierats 

som en av de anledningar till varför downsizing till stor del sällan leder till de långsiktiga effekter som 

var planerat med förändringen. Att downsizingen har upplevts som rättvis av medarbetarna och 

speciellt av de som är kvar anses som en avgörande förutsättning för att influera ett engagemang hos 

medarbetarna gentemot deras arbetsgivare. Trots att de medarbetare som är kvar i organisationen 

kanske inte direkt har påverkats av rättvisegraden i organisationens agerande kan en indirekt påverkan 

finnas. Detta i form av iakttagelser av hur de som blivit uppsagda behandlats, något som kan leda till 

påverkan av attityden och beteendet hos de som jobbar kvar på organisationen (Dierendonck & Jacobs, 

2012). 

4.4 Delaktighet i en downsizing 

Angelöw (2010) beskriver delaktighet i samband med förändring i en organisation som något 

väsentligt för att den ska lyckas. Att vara delaktig i en förändring kan handla om att få vara med och 

skapa mål, få diskutera förslag på hur förändringen ska gå till och även vara med och bestämma farten 

på förändringen. Känner sig anställda utanför i en förändring kan det leda till ett motstånd och lågt 

engagemang. Att få vara delaktig drar även ner de berördas stress. Även Gandolfi (2013) beskriver 

vikten av deltagande i en förändring, men med fokus på downsizing. Att använda sig av ett typisk 

toppstyrt angreppssätt i en downsizing är minst effektivt. Att en organisation använder sig av ett 

toppstyrt angreppsätt tolkar vi som att förändringen initieras från högre och centrala parter i 

organisationen. Detta är intressant för vår uppsats då Migrationsverket som vi studerar är en 

organisation som kan ha ett toppstyrt angreppssätt, i och med att deras organisation påverkas av 

regeringens bestämmelser. Gandolfi (2013) hävdar att organisationer som överraskar sina medarbetare 

med oförväntade aktiviteter i en downsizing ofta får stora negativa konsekvenser. Vad Gandolfi (2013) 

påstår är att alla som är med i en organisation ska vara involverade i planeringen. Gandolfi (2013) 

visar på att deltagande i en organisationsförändring i många fall leder till att medarbetarna förstår 

downsizingen, därmed ökar chansen att lyckas.  

4.5 Centrala begrepp 

Vi har beskrivit downsizing tidigare i detta kapitel för att ge en tydlig definition av vad vi menar med 

begreppet. Detsamma gällande meningsskapandet och delaktigheten som vi definierat under varsin 

rubrik i detta kapitel, allt för att tydliggöra för läsaren vad vi menar när vi tar upp begreppen. Under 

denna rubrik vill vi inte upprepa dessa definitioner utan snarare beskriva hur vi kommer att använda 

oss av och tillämpa dessa begrepp för att besvara våra forskningsfrågor. Vi vill visa på att dessa 
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begrepp hänger ihop och genom att titta på dem tillsammans med pedagogiska glasögon anser vi att 

våra forskningsfrågor besvaras i slutet av detta arbete. Utan att avslöja för mycket av vårt resultat och 

analys kan sägas att i en downsizing finns det många processer. Några av dessa berör 

meningsskapande och delaktighet. Enligt vår mening samverkar dessa begrepp i en cirkelformation där 

downsizing som sagt leder till förekomsten av dessa processer. Meningsskapande och möjligheten till 

förståelse bidrar till möjligheten att känna sig delaktig, samt möjligheten att vara med och påverka 

beslut som tas under en downsizingprocess. När en medarbetare gått igenom dessa processer ser hen 

på downsizingprocessen med nya ögon och ny bearbetning av meningsskapande tar vid. Nedan visas 

en figur vi gjort för att tydligare illustrera sambandet mellan våra huvudbegrepp.  

 

 

Figur 2. Samverkan mellan centrala begrepp  
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5. Metod 

I metodavsnittet kommer vi att beskriva uppsatsens metodansats, hur urvalet gick till, 

datainsamlingsmetod, tillvägagångssättet för studien och hur analys av data har utförts. Avslutningsvis 

tar vi upp hur vi har tagit hänsyn till kvalitetskriterier samt etiska överväganden.  

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Denna uppsats har ett abduktivt angrepssätt. Detta har vi gjort i denna uppsats genom att vi innan 

insamling av data har läst och skrivit om olika teorier och begrepp och sedan jämfört dessa med 

insamlad data och därefter pendlat mellan de olika delarna. Vad detta innebär, enligt Fejes och 

Thornberg (2015), är att man växlar mellan data och tidigare kända teorier för att sedan tolka och 

jämföra det material som samlats in för att skapa förståelse. 

 

Syftet i denna uppsats är att förstå medarbetarnas upplevelse av mening i en förändring och hur de 

påverkas samt uppfattar förändringen, därmed är hermeneutiken passande. Hermeneutiken handlar, 

enligt Fejes och Thornberg (2015), om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen. Då 

vi vill förstå individers tolkning av en downsizingprocess är hermeneutiken en passande 

epistemologisk utgångspunkt. Detta stämmer överens med det Fejes och Thornberg (2015) skriver 

gällande då syftet i en studie är att få tillträde till individers egna upplevelser av fenomen och även när 

dessa individer får ett friare utrymme att själva välja vad de vill prata om. Detta leder vidare till att den 

ontologiska ståndpunkten i denna uppsats är konstruktionismen. Enligt Bryman (2011) innebär 

konstruktionismen att verkligheten konstrueras och ständigt omkonstrueras i det sociala samspelet 

mellan individer. Denna ontologiska utgångspunkt ligger till grund för många av våra 

ställningstaganden i denna uppsats, så som vår valda definition av begreppet meningsskapande.  

5.2 Urval  

I denna studie har det använts ett målinriktat eller målstyrt urval. Enligt Bryman (2011) innebär detta 

att man gör sitt urval utifrån studiens problemområde och forskningsfråga, man vill alltså intervjua 

personer som är relevanta för studiens syfte. Vi har använt oss av detta då vi riktat in oss på anställda 

medarbetare på en specifik organisation, ett urval som inte är representativt eller generaliserbart, utan 

helt anpassat till vår inriktning på organisationsförändringar, samt de forskningsfrågor vi formulerat. 

Vi fick kontakt med en anställd på Migrationsverket som hänvisade oss till ett av Migrationsverkets 

kontor. Där hjälpte en annan anställd oss genom att göra ett schema med åtta olika intervjupersoner 

som vi åkte och träffade under en dag. Just eftersom det var Migrationsverket själva som utsåg 

intervjuordningen har vi valt att istället ge intervjupersonerna fiktiva namn i resultat- samt 

analysavsnittet. Detta är vad Bryman (2011) kallar ett snöbolls- eller kedjeurval som är ett generellt 

angreppssätt inom det målinriktade urvalet. Snöbollsurvalet menar Bryman är ett slags 

bekvämlighetsurval som går ut på att man först etablerar kontakt med en eller ett fåtal personer som är 

relevanta för studien. Dessa personer använder man sig sedan av för att få kontakt med fler personer 

att intervjua.  
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5.5 Tillvägagångssätt  

Vid genomförandet av denna uppsats valde vi att rikta in oss på Migrationsverket då vi ansåg det 

intressant att titta på en downsizingprocess. När vi inledde kontakt med organisationen hade de precis 

gått ut med varsel för Region Mitt, vilket innebar att de var mitt uppe i processen när vi kom dit. Vi 

fick ett tillträde till Migrationsverket i slutet av mars 2017 och strax efter detta var intervjuer inbokade 

på ett av organisationens kontor i Region Mitt. Dessa intervjuer anordnades av en kontaktperson på 

kontoret som även försåg oss med ett samtalsrum för hela dagen då intervjuerna genomfördes. Hen 

gav oss även ett tidsschema anpassat efter intervjupersonernas individuella scheman. På detta kontor 

fick vi intervjua åtta medarbetare med olika befattningar. Dessa innefattade teamledare, enhetschef, 

handläggare, assistent, fackligt ombud samt tillförordnad regionchef. Av dessa intervjupersoner hade 

hälften en tjänst som innefattar någon form av personalansvar, medan de övriga fyra inte hade det. 

 

Vid alla intervjuer var båda uppsatsförfattarna närvarande, men vi valde att dela upp det så att vid 

varje intervjutillfälle var en av författarna mer drivande och ansvarig än den andre. Detta hindrade 

dock inte den andre uppsatsförfattaren från att flika in frågor om den så ville. Sju av de åtta 

intervjuerna genomfördes i det ovan nämnda samtalsrummet, medan en intervju genomfördes i ett 

annat rum via videosamtal, då denna person inte var på plats. Alla åtta intervjuer spelades in via 

ljudinspelning på två mobiltelefoner, vilket vi informerade alla deltagare om, samt försäkrade oss om 

att de kände sig bekväma med detta. Vid alla intervjuer utgick vi från samma frågeschema som vi 

utformat innan (se bilaga 1). Då intervjuerna var av semistrukturerad karaktär kom de ändå att skilja 

sig åt, dåd et finns utrymme för breda svar. 

 

I bearbetningen av den data vi samlade in genom intervjuerna började vi med att lyssna igenom och 

transkribera data. Vi valde att dela upp intervjuerna och transkriberade de intervjuer som den andre 

haft ansvar för under intervjutillfällena. Transkriberingarna genomfördes enskilt och sedan satte vi oss 

tillsammans och plockade ut koder och bildade teman. Detta gjorde vi med våra teorier i bakhuvudet 

men vi markerade även en del koder vi tyckte var intressanta utan en tydlig koppling till teorin. I och 

med vårt abduktiva angreppssätt uteslöts inte koder och teman, trots irrelevans för den teoretiska 

inramningen. När alla intervjuer hade gåtts igenom och delats in i koder och teman började vi 

diskutera och skapa oss en mer tydlig helhetsbild av intervjumaterialet. Vi plockade fram våra 

forskningsfrågor och utefter dem valde vi ut teman relevanta för att besvara dessa frågor. De 

svårigheter som finns med tematisk analys försökte vi ta hänsyn till genom att ha ett så öppet sinne 

som möjligt i vårt letande efter koder och teman. Vi har även försökt ha tydliga forskningsfrågor och 

har diskuterat detta både i samråd med varandra och med handledare. Att välja ut teman tydligt och 

med relevans för vår uppsats anser vi att vi har försökt göra och även detta genom att ha diskussion 

kring analysen med varandra, för att undvika otydlighet. 

5.5.1 Datainsamlingsmetod 

Den form av intervju som har använts i vår studie för datainsamling är den som Kvale och Brinkmann 

(2014) kallar för den halvstrukturerade livsvärldsintervjun eller Bryman (2011) som kallar det för 

semistrukturerad intervju. Den innefattar att intervjun används som ett medel för att förvärva 

beskrivningar av en intervjupersons livsvärld med mening att tolka betydelsen av det framställda 

fenomenet (Kvale och Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskningsintervjun 

skiljer sig från ett vanligt samtal då det inte sker mellan två likställda individer, utan forskaren 

definierar och kontrollerar intervjun.  
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Denna uppsats har en kvalitativ inriktning, då vi lägger fokus på vad intervjupersonerna säger samt 

deras upplevelse snarare än någon typ av frekvensdata faller det inom kvalitativ forskning. En 

kvalitativ forskningsstrategi lägger, enligt Bryman (2011), ofta mer fokus på ordens språkliga 

betydelse och valör än på frekvens i insamling och analys av data. Denna form av intervju ansåg vi 

vara bäst då vi har valt att studera samt tolka och förstå medarbetares perspektiv på en 

downsizingprocess. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi anser att det ger 

intervjupersonen möjlighet att associera fritt, men samtidigt kan forskaren styra intervjun genom att 

använda en intervjuguide. Detta gjorde även vi, med vad vi anser ett lyckat resultat. En nackdel är 

dock risken att intervjupersonen svävar iväg för mycket och att det blir svårt för forskaren att rikta in 

intervjun på det önskade ämnet igen. Detta försökte vi förhindra genom att ställa mer riktade och 

ledande frågor för att behålla fokus på de teman vi ville beröra under intervjun.  

5.5.2 Analysmetod  

Rennstam & Wästerfors (2015) pratar om olika former av analys och en av dem är den tematiska 

analysen, vilken handlar om att analysera berättelsens innehåll, alltså vad intervjupersonen säger eller 

beskriver. Detta stämmer överens med vår studies syfte; att undersöka medarbetares upplevelse av en 

downsizing. Att vi valde tematisk analys är då Braun och Clarke (2006) anser den vara en lätt metod 

som är flexibel. Denna metod är även bra vid analys av intervjuer då den ofta underlättar för forskaren 

att sammanfatta stor mängd data och kunna ge en fyllig beskrivning. Vi vill med vår studie erbjuda 

djupgående och breda beskrivningar av resultatet, därmed används den tematiska analysen på ett 

lämpligt sätt. 

5.6 Uppsatsens tillförlitlighet  

I kvalitetsvärderingen av den här uppsatsen har vi utgått ifrån de fyra delkriterier som ingår i det 

Bryman (2011) kallar för tillförlitlighet. Nedan kommer dessa fyra delkriterier att beskrivas samt hur 

denna uppsats förhåller sig till kriterierna.  

 

Trovärdigheten är det första kriteriet och berör att det kan finnas olika beskrivningar av den studerade 

sociala verkligheten och trovärdigheten ligger i den beskrivning som forskaren delgett (Bryman, 

2011). Detta kriterium ska utvärderas genom att vår beskrivning av den sociala verklighet som ingår i 

studien granskas av läsare, framförallt vid opponering. Då blir det tydligt om vår beskrivning är 

bristfällig eller inte stämmer överens med läsarnas. Det andra kriteriet heter överförbarhet och rör det 

empiriska materialet och huruvida det är överförbart till en annan kontext eller samma kontext vid en 

annan tidpunkt (Bryman, 2011). Vid den här kvalitetsvärderingen tänker vi att det är överförbarheten 

till en annan kontext som bör värderas. Detta eftersom en senare tidpunkt kan innebära att 

downsizingprocessen kommit in i en annan fas och då är det sannolikt att intervjupersonernas 

upplevelser har förändrats. I och med att vi tydligt beskrivit vårt tillvägagångssätt ovan ökar det 

studiens överförbarhet.  

 

Pålitlighet är det tredje kriteriet Bryman (2011) tar upp och innebär att forskaren bör säkerställa att det 

skapas ett komplett och åtkomlig beskrivning av alla stadier i forskningsprocessen. Sedan kan kollegor 

fungera som granskare och gå igenom arbetet dels under studiens gång, men vanligast är att detta sker 

när undersökningen börjar bli färdig. Även här tänker vi att det är just opponeringstillfället som 

kommer att bidra med mest kvalitetsvärdering. Vi tänker också på att vår handledare har hjälpt oss 

med detta under skrivandets gång. Det sista delkriteriet heter “en möjlighet att styrka och konfirmera”. 

Inom den samhälleliga forskningen finns det inte någon absolut objektivitet och därför handlar det 



25 

 

istället om att forskaren ska säkerställa att hen agerat i god tro. Detta innebär att det ska vara 

obestridligt att forskaren inte medvetet låtit den teoretiska inriktningen eller personliga värderingar 

påverka utförandet eller slutsatserna i studien (Bryman, 2011). Detta anser vi ska bedömas genom 

uppsatsen i sin helhet. Vi har tagit hänsyn till vår förförståelse samt sett till att ha en diskussion 

angående detta innan genomförandet av våra intervjuer. Vi har dessutom under hela uppsatsarbetet 

försökt vara så nära objektivitet som möjligt, genom att hela tiden diskutera och påminna varandra om 

att ha ett öppet sinne. Vi är dock medvetna om att vår teoretiska inriktning har varit med och styrt i 

vårt analysarbete då vi använt oss av en tematisk analys. 

5.7 Etiska överväganden  

I denna uppsats har vi valt att utgå ifrån de etiska principerna som Bryman (2011) tar upp. Dessa 

principer är fyra till antalet och vi kommer nedan att beskriva dem utifrån Brymans (2011) definitioner 

samt beskriva hur vi arbetat under uppsatsens gång för att ta hänsyn till dessa.  

 

Den första principen som Bryman (2011) tar upp heter informationskravet. Detta innebär att berörda 

personer ska informeras om studiens syfte. Detta har vi tillgodosett genom att dels informera om det 

frivilliga deltagandet i missivbrevet samt vid introduktionen av intervjun med varje deltagare. Den 

andra principen som Bryman (2011) tar upp är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna själva 

bestämmer över sin medverkan. Detta har vi tillgodosett genom att informera om frivilligt deltagande, 

vi har alltså inte tvingat någon att delta eller bett någon att tvinga en deltagare. Däremot vet vi inte hur 

kommunikationen internt på företaget har sett ut, hur påtryckande det varit för deltagarna att ställa upp 

på intervju. Ingen av de vi intervjuade uttryckte sig på sådant sätt att vi misstänkte detta.  

 

Konfidentialitetskravet är den tredje principen Bryman (2011) tar upp. Denna berör uppgifter om alla 

deltagare och att dessa ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Även detta krav har vi tagit 

hänsyn till då vi förvarat allt intervjumaterial på våra datorer. I uppsatsens resultatdel samt analysen 

har vi valt att ge intervjupersonerna fiktiva namn, dels för att underlätta för läsaren men även för att 

skydda intervjupersonernas identiteter. Ytterligare har vi inte berättat om vilken arbetsposition 

intervjupersonen har i samband med citat så att dessa inte heller ska gå att spåra. Den fjärde och sista 

principen som Bryman (2011) tar upp är nyttjandekravet vilket säger att det insamlade materialet inte 

får användas till något annat än forskningsändamålet. Detta krav anser vi att vi har uppfyllt då 

transkriberingar så väl som intervjuinspelningar ska raderas så fort uppsatsen blivit godkänd. 

Dessutom ämnar vi inte att använda oss av intervjuerna eller dess transkriberingar till något annat än 

denna uppsats.  

 

I relation till samhällets behov av den kunskap vår studie och våra intervjuer genererat, bedömer vi 

ändå att de etiska riktlinjerna kommer först. Vi har alltså inte motiverat ett brott mot någon av dessa 

riktlinjer med samhällets behov av kunskap. Dock är det som sagt oklart om Migrationsverket bedömt 

informationen vår uppsats kan ge tillräckligt intressant för att bryta mot samtyckeskravet. Detta genom 

att inte låta deltagaren bestämma över sitt deltagande själv utan bestämt åt dem. Detta kan ha skett 

genom att vår kontaktperson inte gett intervjupersonerna en möjlighet att neka till deltagande. 
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6. Resultat 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att presentera det resultat vi fått fram ur intervjumaterialet. Vi 

har valt att i nästa steg använda oss av en tematisk analys och därmed kommer även resultaten att 

presenteras under teman. Dessa teman är i sin tur kopplade till våra tre forskningsfrågor och kommer 

därmed att presenteras under tre olika kategorier; uppfattningen av en downsizingprocess, givna 

omständigheter för meningsskapande samt möjligheter för medarbetare till delaktighet och påverkan. 

De teman som presenteras under kategori ett är medarbetares syn på förändringen, information och 

osäkerhet samt fokus på arbete; under kategori två bakomliggande orsaker, stöd och tillgänglighet, 

information samt acceptans av downsizingen. Under kategori tre presenteras temana 

medarbetarinflytande, dialog och tillgänglighet samt möjligheten att välja själv. Varje tema kommer 

att presenteras med minst ett citat från en intervjuperson. För att förtydliga ytterligare en gång är 

namnen kopplade till citaten fiktiva.  

6.1 Uppfattningen av en downsizingprocess 

6.1.1 Medarbetares syn på förändringen 

Informationen som framkommit under detta tema anser vi visar på att de intervjuade medarbetarna 

först fick reda på att downsizingen skulle ske på ett stort möte, med hela enheten samlad i 

månadsskiftet januari/februari 2017. Efter detta besked upplevde många av intervjupersonerna deras 

kontor på Migrationsverket som en instabil och rörig arbetsplats. En person beskrev att det varit 

mycket ansträngande för all form av personal. Flera av de intervjuade använde ord som “Ostablit”, 

“kaos”, “mycket att göra” och “besparing av resurser”. Karl berättade: “Jag vet egentligen inte hur 

många kollegor jag har på måndag om jag ska vara hård i det här fallet.” Även om många av de 

intervjuade medarbetarna uttryckte frustration över förändringens utseende, fanns det ett fåtal som 

också såg möjligheter. Exempelvis Charlie som berättade: 
 

Jag tycker personligen i grund och botten som alla andra, att förändringar kan vara jobbiga, 

men jag har nog en mer öppen inställning än många andra, det kan nog leda till någonting 

gott också. Och man ska inte vara rädd för att faktiskt testa på att göra lite nya saker. 

 

Det vi däremot upplevt som den övergripande känslan hos de intervjuade under det här temat kan 

illustreras med ett citat från Alicia: “Oorgraniserat, känns väldigt kaos! Folk vet inte, folk mår lite 

dåligt och man vet inte riktigt vad man ska göra.” Det fanns alltså enligt vår tolkning en stor ovisshet 

kring omställningen vilket verkar leda till negativa konsekvenser i form av personal som mår dåligt. 

Vissa intervjupersoner uttryckte även en personlig oro då de har banklån som måste betalas, oavsett 

om man har ett jobb eller inte.  

6.1.2 Information och osäkerhet 

Efter det introducerande stormötet där personalen fick reda på att downsizing skulle inledas, tolkar vi 

det som att våra intervjupersoner upplevde informationsflödet initialt som otillräckligt. Flera 

intervjupersoner uttryckte en önskan om ett mer kontinuerligt informationsflöde till skillnad från det 

sporadiska de fick. Amanda berättade: “Där har man brustit, för man har gått ut pö om pö, lite hippt 

som happt med information som är bristfällig…” Däremot upplevde vi en förståelse hos de intervjuade 
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då flera uttryckte en sympati för sina chefer i det bristande informationsflödet. Hugo berättade: ”För 

det är någonting som de har gjort bra, det är att de har varit ute med informationen. När de har fått reda 

på någonting har de försökt att dela med sig”. 

 

Känslan av bristfällig information har vi uppfattat leder till en osäkerhet hos de intervjuade, då det från 

början inte tydliggjorts hur många och vilka som skulle få gå. Innan de gick ut med antalet personer 

som skulle varslas förstod inte de intervjuade medarbetare hur de skulle räkna för att ta reda på om 

man gick säker eller inte. Dessutom gick cheferna tidigt ut med målsättningen att inga 

uppsägningsbesked ska ges ut. Detta anser vi snarare bidrog till osäkerheten då vi upplevde att de 

intervjuade inte riktigt vågade lita på att denna målsättning skulle hållas. Intressant nog var det en 

intervjuperson som till skillnad från de andra, upplevde att det var för mycket information. Även detta 

ledde enligt vår tolkning till en viss osäkerhet. Karl berättade: 

 

...får man för mycket information kan man få en förhoppning, det kanske blir så att jag blir 

kvar [...] i vissa stunder är det mer förvirrande för en ‘ge mig inte den här informationen, 

för jag vet inte vad jag ska göra med den. Den rör bara till i mitt huvud’.  

 

Det har alltså sett olika ut för intervjupersonerna i deras upplevelser av informationsfördelning samt 

dess tillgänglighet. Vi tolkar att detta beror på att olika individer har olika behov av information i en 

förändringsprocess, men de flesta intervjupersoner uttryckte ändå att mycket information är att 

föredra.  

6.1.3 Fokus på arbete 

Under den downsizingprocess som hade hunnit påbörjas vid genomförandet av intervjuerna, uttryckte 

flera intervjupersoner att det dagliga arbetet och Migrationsverkets uppgift fortfarande skulle vara i 

fokus. Charlie berättade: ”Jag tror att det är väldigt viktigt när man är i ett omställningsarbete som jag 

sa tidigare, att man faktiskt fokuserar på att vi trots allt har ett uppdrag att utföra under tiden vi är i det 

här omställningsförfarandet”. Detta uttrycktes inte lika tydligt av alla intervjupersoner men vår 

tolkning är att alla fortfarande brinner för myndighetens uppdrag, fastän det funnits vissa svårigheter 

att behålla fokus. Trots den ständiga frågan uttryckt av intervjupersonerna om “vem får vara kvar?” 

försöker de intervjuade och deras kollegor att behålla fokus på sina arbetsuppgifter och vilka 

organisationen finns till för.  

6.1.4 Sammanfattning av kategorin  

De medarbetare vi intervjuat berättade att de fått besked om downsizing i månadsskiftet 

januari/februari 2017. Efter det upplevdes arbetsplatsen som instabil och rörig för många av de 

intervjuade, medan andra även såg möjligheter att prova någonting nytt. Informationsflödet upplevdes 

som bristande och detta ledde till en stor osäkerhet. Gällande informationen hade intervjupersonerna 

olika individuella behov och därför gick berättelserna isär något. Det var viktigt för flera av de 

intervjuade att behålla fokus på arbetet och det uppdraget som Migrationsverket har som myndighet.  

6.2 Givna omständigheter för meningsskapande 

6.2.1 Bakomliggande orsaker 

Under detta tema framkom det väldigt tydligt att ingen av våra intervjupersoner blev överraskade när 

beslutet om downsizing tillkännagavs. Vad detta beror på, enligt vår tolkning, är att flera av 
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intervjupersonerna anställdes under flyktingvågen 2015-2016, då Migrationsverket nästan dubblerade 

sitt antal medarbetare över hela Sverige. Inte bara de som anställdes under den tiden uttryckte den här 

förståelsen, utan även de som anställts tidigare uttryckte att de förstod detta på grund av tidigare 

erfarenheter men även sunt förnuft. Då denna expansion var så pass omfattande uttryckte 

intervjupersonerna sin förståelse för att detta skulle följas av en downsizing av organisationen. Elliot 

berättade: “Hur jag tänkte när jag fick det här beskedet, det var ‘men jag visste det!’, för mig var det i 

alla fall så, det var ingenting nytt […] Jag var förberedd på det, för det är ett sådant typ av jobb”. 

 

Såsom vi tolkat intervjupersonernas uppfattning av bakomliggande orsaker är att det finns tre 

huvudsakliga; den första är minskat antal asylsökande till följd av stängda gränser i Sverige och runt 

omkring i Europa. Den andra orsaken är i direkt följd av den första, nämligen att de har fått en mindre 

budget från regeringen. Tredje och sista orsaken hör ihop med de två första; minskad budget och färre 

asylansökningar leder till att Migrationsverket inte har samma behov av personal som tidigare. 

William berättade: “Vi har inte råd att ha dem kvar, vilket är rimligt eftersom att mängden 

arbetsuppgifter minskar och vi kan inte ha en massa folk anställda som vi inte har kvar behov av för 

att lösa det uppdrag vi har”. Det som dock har saknats är förklaringar till varför och vilka det är som 

får gå men det har även funnits oklarheter kring arbetsledningsbeslut. Vid intervjutillfällena var 

förhandlingen med facket fortfarande pågående vilket ledde till att inga kretsar var lagda och 

därigenom var ingen riktigt säker på vilka de är som kommer att bli uppsagda. Arbetsledningsbesluten 

uttryckte några av de intervjuade ett missnöje med, då de inte bara saknat motivering utan att det har 

även skett utan någon större förvarning. Amanda berättade: 

 

De faller från höger och vänster, de här arbetsledningsbesluten. För den som har blivit 

arbetsledd kanske det är positivt men för de övriga ‘varför inte jag?’. Då kan du inte 

överklaga det här beslutet, för det är ett arbetsledningsbeslut.  

 

Vidare lyftes det även att en god relation med chefen kan vara fördelaktigt vid arbetsledningsbeslut. Så 

som vi tolkat är det ingen som ifrågasätter varför downsizingen är nödvändig. Däremot ser vi en viss 

negativ attityd samt ifrågasättande gentemot utförandet. Vi har tolkat det som att intervjupersonerna 

alltså är införstådda med förändringens “varför”, men inte “hur”. Alltså varför downsizingen sker men 

inte hur den ska genomföras.  

6.2.2 Information 

I detta tema har vi valt att titta på vilket sätt som informationen har förmedlats till medarbetarna och 

även vad det är som har sagts under dessa tillfällen. Som vi uppfattat det har majoriteten av 

informationsutdelningen skett på stora så kallade ”ståmöten” som hålls på morgonen med en hel 

avdelning då alla får ta del av relevant information. Det har även förekommit någon enstaka längre 

samling på flera timmar kring den nya organisationsbilden av Migrationsverket. De har dessutom 

använt sig av externa lokaler när man behövt samla fler än vad som får plats i de egna lokalerna. Vad 

vi har förstått så upplever intervjupersonerna att det förekommit väldigt få individuella samtal, utan de 

flesta samtal kring downsizingen har skett i grupper av olika storlek. Johannes berättade: ”Vi 

informerar hela personalen och gruppen som vi brukar göra, på ståmöte. Vi samlar all personal och 

sedan så drar vi förändringen och så har vi gjort under hela loppet. Så fort vi vet någonting nytt så 

samlar vi personalen.”. 

 

Den informationen som kommit ut har vi uppfattat enligt intervjupersonernas berättelser som 

organisationsfokuserat. Man har alltså talat om organisationens framtid, hur den kommer se ut rent 
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strukturellt samt vilka arbetsuppgifter kommer att finnas och prioriteras. Detta har bland annat gjorts 

genom användandet av bilder som sammanfattat vad de vill uppnå i verksamheten. Det har alltså varit, 

enligt vår uppfattning, ett väldigt generellt perspektiv på informationen och man har inte gått ner på 

medarbetarnas nivå med mer specificerad information rörande de enskilda medarbetarna. Hugo 

berättade:  

 

Det tog lång tid för dem att, eller det har vi inte gjort än, gå ner på individnivå. De pratar 

organisation, vi kommer gå ner från 80 årsanställda till 30 stycken, men det är ingen som 

talar om vilka det är som kommer att vara kvar, vilket skapar en frustration. [...] De 

presenterar en organisation, de säger att teamledarna är klara, presenterar teamledarna men 

inte de som ska jobba med de här teamledarna vilket också skapar en frustration.  

 

Vår tolkning av detta är att även om de intervjuade medarbetarna fått information, har den varit för 

generell, som individ har man blivit bortglömd. Detta kan göra det svårare att acceptera den 

information man fått, något som Alicia uttryckte under sin intervju samt en uppfattning vi delar utifrån 

de berättelser vi har fått ta del av.  

6.2.3 Stöd och tillgänglighet 

Under det här temat har vi valt att titta på den tillgänglighet som finns hos cheferna när medarbetarna 

upplever sig vara i behov av stöd i downsizingprocessen. Det vi har upptäckt är att det finns skillnader 

i intervjupersonernas berättelser angående detta. Vissa upplever att de absolut kunnat gå och knacka 

sin chef på axeln när de behöver stöd eller har frågor. Andra upplever att uppmaningen från chefen att 

komma in på kontoret och prata mest varit tomma ord och inte något som har efterföljts. Amanda 

berättade: 

 

Jag är en väldigt stark individ, jag kan gå och knacka min chef på axeln om jag vill. [...] 

Hur öppen och ödmjuk du är som chef så är det väldigt svårt för vissa individer att ställa sig 

upp och gå fram till chefen och säga vad de tycker. 

 

Detta i kontrast till våra intervjupersoner som har personalansvar i sin tjänst som uttrycker att de varit 

öppna för dialog med sina medarbetare men att få verkar ha tagit till vara på den möjligheten. Karl 

berättade: “Jag försökte ju också i de här delarna erbjuda att vi skulle prata både enskilt och i grupp 

om hur alla reagerar på det här. Nej, det var inget större intresse för, det var jättekonstigt”. Även om 

alla intervjupersoner har uttryckt att cheferna har sagt att de finns här om de vill prata, är det några 

som har uttryckt att cheferna sällan är på plats. Några har även uttryckt en blyghet som gör det svårt 

att själv ta initiativ till denna typ av samtal. Detta har gjort att även om de eventuellt har velat söka 

stöd från sina chefer, har det inte varit möjligt. Alicia berättade: 

 

De har sagt så här när de gått ut med information ‘kom gärna till oss, vi är här, vi är 

anträffbara hela dagen’ [...] och sedan sa det tjopp så fanns det inte en chef, inte en 

teamledare. ‘Var är de?’ Nej, då sitter de på konferens någonstans! Då kan man inte gå ut 

och säga att vi är här för er. [...] Det återkopplade jag ganska snabbt till vår teamledare [...] 

Man tappar ju förtroendet. 

 

Citatet visar på att i samband med ett stort informationssläpp förvann teamledare på konferens, vilket 

verkade leda till ytterligare svårigheter att få det stöd personalen kan vara i behov av. 

Sammanfattningsvis är vår tolkning att erbjudande av stöd från chefer uttrycks till medarbetarna. Det 

som skiljer sig åt är uppfattningen och behovet av tillgängligheten. 
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6.2.4 Acceptans av downsizingen 

Som vi visat ovan under temat ”bakomliggande orsaker”, upplever de flesta intervjupersoner enligt vår 

tolkning att downsizingen ändå är nödvändig och logisk. Under temat acceptans vill vi även visa på att 

vissa intervjupersoner inte bara förstår utan även accepterar den svåra situationen som downsizingen 

innebär. Elliot berättade: “Det har varit hur kul som helst faktiskt, så jag är glad för den tid som jag har 

fått. Så sedan om jag är kvar eller inte, det gör mig inte så mycket”. Det några av intervjupersonerna 

även har uttryckte och som vi kopplat till acceptans är att de förstår att förändringen är nödvändig för 

Migrationsverkets bästa sett till deras uppdrag. William berättade: 

 

Migrationsverket finns i grunden inte till för att de anställda ska ha jobb. Migrationsverket 

finns faktiskt till för att de asylsökande ska få sina asylskäl prövade och att Sverige har valt 

den metoden för migration och det måste vi faktiskt komma ihåg. 

 

Vi har därmed tolkat att en acceptans angående downsizingen finns hos samtliga av de intervjuade 

medarbetarna, även om det tas i uttryck på lite olika sätt. Detta då alla har olika behov och 

förutsättningar i och med deras olika positioner och teamtillhörighet. 

6.2.5 Sammanfattning av kategorin 

Under denna kategori framkom det att ingen medarbetare vi intervjuat var överraskad över beskedet 

om att en downsizing skulle påbörjas. Däremot har det funnits vissa oklarheter angående dess 

genomförande, exempelvis kring arbetsledningsbeslut. Informationen som skickats ut har varit 

organisationsfokuserad och individen har åsidosatts. De medarbetare vi intervjuat har gett olika 

skildringar angående chefernas stöd och tillgänglighet och den största variansen finns mellan de 

intervjuade som har personalansvar eller inte. Trots vissa oklarheter upplevde vi ändå en acceptans 

bland intervjupersonerna, men hur detta uttrycktes var olika beroende på person.  

6.3 Möjligheter för medarbetare till delaktighet 

och påverkan 

6.3.1 Medarbetarinflytande 

Under detta tema kommer vi att titta på hur intervjupersonerna upplever att de fått vara med och 

påverka samt lämna synpunkter under downsizingprocessen, så långt de hunnit komma när 

intervjuerna ägde rum. Här tolkar vi det som att de flesta intervjupersonerna upplever att de kunnat 

förmedla synpunkter på bra eller mindre bra saker som skett. Däremot har man varit osäker på om det 

man säger faktiskt gör någon skillnad. Hugo berättade: “De som har den förmågan har fått prata och 

blivit lyssnade på och besvarade. [...] Sen ifall det blir så i verkligheten, det vet vi inte”. Något som 

också har framkommit enligt vår tolkning av intervjupersonernas utsagor är att vissa har upplevt att de 

inte har behövt vara med och påverka, då de varit överens med sin arbetsgivare från början. Charlie 

berättade: 

 

... frågan är ju hur mycket har jag behövt påverka också och det kanske inte är så mycket. 

För att mina chefer de vet också vad som behövs, de förstår verksamheten och det är ju en 

stor vinst. För annars hade jag varit tvungen att påverka det, men det är jag inte. 
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De personer som vi har intervjuat som besitter någon form av högre position har alla uttryckt att de har 

fått vara med i diskussioner kring downsizingprocessen. Vi har uppfattat att de fungerat som kanaler 

för medarbetarnas åsikter då det förts diskussioner. Vår tolkning är dock att det inte alltid funnits tid 

att ta in medarbetarnas åsikter och synpunkter. Johannes berättade: “Däremot så kan man nog uppleva 

att det i vissa delar är mer hierarkiskt därför att tiden, för att jobba med medarbetarinflytande finns inte 

i alla delar när förändringen är så här ohyggligt snabb”. Vad vi har förstått kvarstår fortfarande en hel 

del beslut som tas på en högre nivå och dessutom centralt för mer omfattande delar av 

Migrationsverket än den region vi varit i. Detta tolkar vi påverkar möjligheten för de vi intervjuat att 

känna sig delaktiga då de inte kan vara med vid beslutsfattande på en central nivå, även om de uttryckt 

att de får vara med och påverka i den mån det är möjligt.  

6.3.2 Dialog och tillgänglighet 

Här kommer vi att titta på hur intervjupersonerna upplever att de kunnat föra dialog med sina kollegor 

och chefer samt hur detta sett ut. Även under det här temat har vi funnit vad som enligt oss verkar vara 

bristande tillgänglighet hos cheferna, precis som vi beskrivit under temat ”stöd och tillgänglighet”. 

Däremot uttrycker vissa av intervjupersonerna att de har fått komma till chefen och uttrycka sina 

synpunkter och att diskussion förts kring detta. Det är inte bara individuella möten utan även i grupp 

då teamen samlat ihop sig efter ett ståmöte för att diskutera den information som precis släppts. 

Johannes berättade:  

 

... i vissa lägen har vi samlat upp enskilda arbetsgrupper och sådant, som är efteråt. Då har 

ofta teamledarna styrt. [...] Vi har inte kört de här stora individuella samtalen, men det har 

blivit mycket samtal ändå. Annat kanske är i vissa grupper vid vissa tider när just den 

gruppen är berörd.  

 

Dock har vi sett att intervjupersonerna uttrycker sig lite olika angående dialogen om förändringen. Vår 

tolkning är att det troligtvis beror på det faktum att vi intervjuat personer med lite olika positioner 

samt olika teamtillhörighet. Detta är något som specifikt en intervjuperson uttryckte. Charlie berättade: 

“... ställer man frågan till chefer så kommer svaret att vara på en strategisk nivå och hur man tänker 

kring det och så vidare. Och pratar du med personalen så är det mer de mjuka värdena”. Vi upplever 

därmed att det har funnits en dialog i downsizingarbetet men att det inte har fungerat helt utan 

komplikationer. Mest svårigheter tolkar vi finns i samband med att medarbetare aktivt behövt söka 

upp sina chefer, vilket enligt vår uppfattning har varit utmanande. Där har vissa intervjupersoner 

uttryckt en önskan om att chefen istället skulle ta initiativ till individuella samtal, något som vi bara 

kan anta har påbörjats i dagsläget.  

6.3.3 Möjligheten att välja själv 

Under det här temat kommer vi att presentera medarbetarnas påverkansmöjlighet i sin egen och även 

andras avgång. Vad vi fått höra från flera intervjupersoner är att Migrationsverket har bjudit in externa 

organisationer som eventuellt kan bli nya arbetsgivare. Detta för att anställda på Migrationsverket 

själva ska bli intresserade av att byta jobb så att uppsägningsbesked inte behöver lämnas till fler än 

nödvändigt. De har även, enligt vår tolkning, uppmuntrat anställda till att se över sin anställning och 

passa på att ta ett självständigt beslut att sluta istället för att bli tvingad till det. Johannes berättade: 

 

När varslet gavs så sade vi till personalen att nu måste alla tänka till för nu riskerar du eller 

kollegor uppsägning. Om du har tankar på att göra någonting annat i livet, det här är inte 

det jag brinner för, så är det schysst mot dina kollegor att ta den dialogen med chefen nu för 

vi kanske kan hjälpa dig vidare. Vill du segla jorden runt, är det dags att vara föräldraledig, 
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ta de besluten nu, detta är ett jättebra tillfälle så att vi inte säger upp någon eller att någon 

som är kvar en månad senare byter jobb. 

 

Vad vi kan se utifrån intervjupersonernas berättelser, har möjligheten till att självmant avsluta sin 

tjänst funnits och uppmuntras. Det har däremot enligt vår mening, inte uttryckts samma möjlighet att 

självmant säkra sin fortsatta anställning.  

6.3.4 Sammanfattning av kategorin  

Upplevelsen av att få vara med och påverka förändringen har skiljt sig åt mellan intervjuade 

medarbetare, de har fått lämna synpunkter men det är osäkert om dessa spelat någon större roll. 

Angående dialogen kring förändringen har det också funnits individuella skillnader, däremot har flera 

av de intervjuade uttryckt en bristande tillgänglighet hos sina chefer. Önskan om initiativ till dialog 

från chefens sida har uttryckts från flera intervjuade medarbetare. Möjligheten att få välja själv har 

funnits för de som varit intresserade av frivillig avgång. Det har dock inte funnits samma möjlighet om 

man velat säkra sin fortsatta anställning. Detta skulle kunna leda till en falsk känsla av delaktighet i 

downsizingprocessen.   
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7. Analys  

I denna del kommer vi att koppla vårt resultat till de valda teorierna för den här uppsatsen.  Detta 

kommer göras genom samma kategorisering som i resultatdelen. Vi kommer även att använda oss av 

de teman som presenterats i resultatet.  

7.1 Uppfattningen av en downsizingprocess  

7.1.1 Medarbetares syn på förändringen 

Det vi funnit utifrån de intervjuade medarbetarnas svar är att flera av dem upplevde deras arbetsplats, 

när vi var där, som kaotisk och det fanns även en viss frustration. Detta kopplar vi till det Angelöw 

(2010) kommit fram till att uppsägning av personal ofta leder till en minskad trivsel på arbetsplatsen 

då den präglas av ovisshet. Vårt intryck av intervjupersonerna är att det kaosartade tillstånd som de 

befann sig i vid intervjutillfället inte var särskilt trivsamt. Detta uttrycktes genom vad vi uppfattade 

som frustration; våra intervjupersoner talade om en osäkerhet, som i sin tur skapade en rädsla för ens 

personliga tillvaro. Några berättade att de har huslån, billån och vad som skulle hända med dessa om 

man blev av med jobbet. Detta kan kopplas till vad Sverke et al. (2008) kommit fram till angående 

arbetstillfredsställelse. Sverke (2008) och hans medforskare kom fram till att en förändring som 

implementeras proaktivt ofta leder till högre arbetstillfredsställelse än om den implementeras reaktivt. 

Detta ser vi kan ha påverkat Migrationsverkets personal då organisationen fick en smalare budget och 

var tvungna att reagera på det istället för att förutse detta minskade behov av personal och börja 

implementera en downsizing redan innan. Detta påverkade i sin tur de förutsättningar som 

presenterades för personalen att förstå och uppfatta förändringen.  

 

Som vi tog upp i resultatet berättade Charlie om att han känner sig lugn och att förändring kan vara 

något positivt. Detta kan vi koppla till vad Angelöw (2010) beskriver som en grupp anställda, vilka tar 

nedläggningen eller nedskärningen med ro samt försöker lägga fokus på att lätta upp stämningen bland 

sina kollegor. Vi tolkar det som att Charlie är ett exempel på en medarbetare som befinner sig under 

denna kategori. Det var inte bara Charlie som uttryckte detta utan det verkade vara en attityd som var 

utspridd hos personer på olika avdelningar. Svensen et al. (2007) kom i sin forskning fram till att de 

som varit anställda längre visade en mer positiv attityd än de med kortare anställningstid. Det här är 

någonting vi kan bidra till då vi också kunnat se detta i våra resultat. De på Migrationsverket med en 

längre statlig anställningstid kände sig mer ”säkra i båten”, som en intervjuperson uttryckte, då deras 

långa statliga anställning innebar att det skulle krävas mycket för att uppsägningen skulle hota dem. 

Därmed ser vi en skillnad i förutsättningar beroende på hur länge man har varit anställd; en längre 

anställning leder till sämre förutsättningar att känna sig trygg. Detta skiljer sig från vad Svensens et al. 

(2007) studie visar; att de anställda med personalansvar visade på ett större missnöje än de utan 

personalansvar. Där hade vi en annan upplevelse då de medarbetare vi intervjuade med personalansvar 

på det stora hela var mer positiva till downsizingen än de utan. Dock skall det påpekas att även detta 

kan bero på den statliga anställningen vi nämnde ovan. Därmed ser vi att inte bara omfattningen av ens 

anställning, utan även positionen påverkar förutsättningarna att förstå förändringen och känna sig 

trygg i den.  



34 

 

7.1.2 Information och osäkerhet 

Under detta tema fann vi att intervjupersonerna upplevde informationen de fick som otillräcklig och 

spridd. Mycket av det tror vi handlade om osäkerheten i att inte veta hur många eller vilka som skulle 

varslas. Detta visar på det Angelöw (2010) skriver om ovisshet innan en nedläggning eller 

nedskärning blivit definitiv. Eftersom intervjupersonerna inte visste vilka som skulle gå eller hur 

kretsarna skulle läggas vid intervjutillfällena fanns, vad vi tolkade som, en stor ovisshet. Denna 

ovisshet är något som Angelöw (2010) beskriver som vanligt förekommande. Detta är även i enlighet 

med det Brockner (1992) har kommit fram till. De vanligaste frågorna i hans forskningsöversikt är just 

angående vilka som blir kvar och hur gränserna dras kring uppsägningar. Enligt Brockners (1992) 

resultat leder detta till att medarbetarna skapar negativa spekulationer. Detta var någonting som vi 

också upplevde genom den information och de upplevelser vi fick ta del av från våra intervjupersoner. 

Detta är någonting som även stödjer Gandolfis (2013) resonemang angående kommunikationens 

påverkan på ryktesspridning. Gandolfi (2013) beskriver i sin forskning vikten av att medarbetarna 

känner sig informerade. Denna informationsfördelning ska vara transparent och inom en godkänd 

tidsram. Även våra intervjuer visade på att de intervjuade medarbetarna önskade sig en bra och 

transparent informationsfördelning. Vissa av våra intervjupersoner uttryckte att detta hade fungerat 

medan andra var mindre nöjda med informationsutdelningen.  

 

Något som stack ut i vår egen studie var att åtminstone en intervjuperson upplevde sig ha fått ta del av 

för mycket information. Brockner (1992) menar på att kommunikationen i det här skedet av en 

dowsizing bör vara övertydlig; exempelvis att samma information kan behöva tas upp flera gånger i 

flera olika forum. Det är även viktigt att information som är av yttersta vikt levereras ansikte mot 

ansikte. Det kan vara så att den intervjuperson som upplevde sig ha fått för mycket information kanske 

upplevt att informationen har varit rörig, då ledningen och cheferna inte använt sig av denna 

övertydlighet i sitt informationsflöde. Det kan även bero på det faktum att all information har skett i 

grupp och ytterst få samtal har tagits på individnivå. Detta var vad vi förstod inplanerat men hade vid 

intervjutillfällena inte genomförts. Det kan även bero på att en önskan att få informationen inom en 

acceptabel tidsram, likt det Gandolfi (2013) beskriver. Vår tolkning är att denna tidsram är individuell 

och då vissa upplevde informationsflödet bra eller för långsamt kan denna intervjuperson istället ha 

upplevt det för snabbt, och därmed förvirrande. Detta går att koppla till de olika premisser som finns 

för människor med individuella behov. Tyvärr betyder det att en organisation som genomför en 

downsizing, eller någon annan typ av förändring, aldrig kommer lyckas med att få alla medarbetare 

nöjda. Däremot verkar det finnas en större önskan till överflödig information hos medarbetarna, 

snarare än ett klent informationsflöde, precis som Brockner (1992) tar upp. 

7.1.3 Fokus på arbete 

Angelöw (2010) beskriver att trots nedstämdhet under en downsizingprocess finns det i vissa fall en 

yrkesstolthet. Denna stolthet leder till att personalen försöker hålla fanan högt och göra bra ifrån sig 

även om det kan vara svårt att fokusera. Yrkesstoltheten på Migrationsverket, eller åtminstone bland 

våra intervjuade medarbetare, upplevde vi som stor. Detta sporrade, enligt vår tolkning, många 

intervjupersoner att göra bra ifrån sig och inte försumma sina arbetsuppgifter eller organisationens 

uppdrag. Vi drar en koppling mellan detta och medarbetarnas påverkansmöjligheter. Då det inte är 

möjligt att påverka förändringens utseende kan det kännas bra att åtminstone kunna påverka 

stämningen samt sin egen arbetssituation, genom att göra bra ifrån sig. Detta strider mot vad Svensen 

et al. (2007) kommit fram till i sin forskning som visade på att stolthet på arbetsplatsen inte hade ett 

statistiskt signifikant samband med medarbetares syn på förändringen. Denna skillnad kan bero på att 

vår uppsats är en intervjustudie och därmed möjliggör för mer utvecklande svar, något som Svensens 



35 

 

et al. (2007) studie kanske hade kommit fram till om de använt sig av intervjuer som kompletterande 

datainsamlingsmetod. Vidare kan denna skillnad bero på organisation men även på vilket land 

undersökningen genomförts i. Jämförelsevis hade vi kanske inte fått detta resultat om vår studie 

involverat fler deltagare.  

7.1.4 Sammanfattning av kategorin 

Sammanfattningsvis kan vi se att Angelöws (2010) tidigare forskning om downsizing och 

medarbetarnas upplevelser av den även stämmer in på vår studie och materialet framkommit. 

Förändringen tolkade vi har upplevts som kaotisk och osäker. Detta ledde till en minskad trivsel på 

arbetsplatsen men då en yrkesstolthet fanns närvarande klarar man ändå av att fokusera och utföra sina 

arbetsuppgifter. Information har vi förstått är en viktig förutsättning under en downsizingprocess och 

det har inte upplevts av intervjupersonerna som lyckat. Det tolkar vi kan bero på en rad olika faktorer 

som Brockner (1992) och Gandolfi (2013) tar upp i sin forskning. Detta trots att nästintill alla 

intervjupersoner uttryckte en viss sympati för sina chefer och den fattiga informationsutdelningen. 

Dock råder det delade åsikter då vissa varit mer nöjda än andra. Vi anser att detta svarar på vår första 

forskningsfråga angående hur de intervjuade medarbetarna ser på och känner inför 

downsizingprocessen.  

7.2 Utgångspunkter för meningsskapande  

7.2.1 Bakomliggande orsaker  

Här visade våra intervjupersoner på att ingen blev överraskad utan alla anställda som vi fick träffa 

hade en tydlig bild av hur organisationen såg ut och dess koppling till samhället idag. Detta uppfattade 

vi gjorde att många hade skapat en egen förklaring till varför denna downsizing skulle ske, vilket 

visade sig vara ungefär samma för alla vi intervjuade. Hur denna förståelse hade utformats låg mycket 

i vetskapen om den tidigare expansionen i och med flyktingvågen cirka två år tidigare. Därmed 

stämmer det Weick (2001) säger om att meningsskapande är en process med retroperspektiv då 

tillbakablickar är en källa till mening. Vi kan se att våra intervjupersoner använt sig av detta för att 

rationalisera beslutet om downsizing, något som även det stämmer överens med Weicks (2001) 

definition av begreppet meningsskapande. Något som skall tilläggas och som vi uppfattade under 

intervjutillfällena är att förutsättningar för denna form av meningsskapande inte var något som 

ledningen bidrog med, utan detta hade varje intervjuad medarbetare var för sig kommit fram till. Dock 

upplevde vi att ledningen och cheferna försökte förtydliga meningen med förändringen genom 

användandet av bilder som representerade organisationens resa. 

 

Dierendonck och Jacobs (2012) beskriver i sin forskning att medarbetare som upplever sig ha fått en 

tydlig förklaring och motivering till uppsägning har större chans att ha en fortsatt positiv bild av 

organisationen. Detta kopplar vi istället till arbetsledningsbesluten, då ingen hade blivit uppsagd vid 

intervjutillfällena. Det framkom att vissa av våra intervjupersoner var besvikna över de 

arbetsledningsbeslut som hade tilldelats antingen de själva eller de omkring dem. Tänker vi längs 

Dierendonck och Jacobs (2012) banor kan detta bero på att de inte fått tillräckligt med motivering och 

förklaring till beslutet. Detta skulle kunna innebära att Migrationsverket kan få anställda som är 

missnöjda med besluten och därmed inte har en positiv bild av organisationen. Denna typ av beslut 

kan enligt Brockner (1992) påverka arbetsförhållandena och tolkas som antingen hotfulla beslut eller 

möjligheter. Detta kan vi koppla till de olika attityderna kring arbetsbesluten som vi uppfattade under 

intervjutillfällena. Det var en intervjuperson som uttryckte att om man hade en bra relation till chefen 
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kunde det vara till en fördel vid arbetsledningsbeslut. Möjligtvis såg arbetsledningsbesluten ut som 

möjligheter för de som blev förflyttade men som hot för de som hoppats på en befordran som aldrig 

kom, för att någon blev arbetsledd till den positionen istället. För de som uppfattade besluten som 

hotfulla kan det även ses som en form av frustration över att inte kunna vara med och påverka sina 

egna karriärmöjligheter. Med detta sagt bör det även tilläggas att, som en intervjuperson berättade, ett 

arbetsledningsbeslut inte behöver motiveras eller förklaras utan den ansvarige har mandat att göra 

detta lite hur som helst. Kanske hade det underlättat om man gett någon mer information än ”från och 

med nu jobbar du på den avdelningen”, som en av våra intervjupersoner uttryckte.  

 

7.2.2 Information  

Precis som Dierendonck och Jacobs (2012) talar om så utlöser osäkerhet i organisationen många 

meningsskapandeprocesser. Dierendonck & Jacobs (2012) talar om att i dessa lägen är det en viktig 

förutsättning med kommunikation från ledningen för att uppnå engagemang bland medarbetarna efter 

en downsizing. Vi har förstått utifrån intervjupersonernas berättelser att det här är något 

Migrationsverket försöker uppnå eftersom det är enhetscheferna som har skött majoriteten av 

informationsutdelningen angående downsizingen. Detta har skett på stora möten där alla har samlats 

enligt vad vi fått höra från intervjupersonerna. Därmed kan vi förstå att Migrationsverket har försökt 

efterlikna det Dierendonck och Jacobs (2012) beskriver som hjälp i en meningsskapandeprocess då 

mycket av informationen har kommit uppifrån. Ett sätt som Migrationsverket.  har arbetat med att få ut 

information och förklara förändringen, berättade en av intervjupersonerna, var att använda sig av 

bilder och bildspråk. Detta i enlighet med vad Weick (2001) beskriver som en del av 

meningsskapandet; nämligen symboliska processer. Weick (2001) beskriver att människan skapar 

bilder av verkligheten för att få temporära handlingsplaner och sedan rationalisera handlingar (Weick, 

2001). Detta stämmer överens med det vi fick höra under intervjutillfället om Migrationsverkets 

användande av bilder för att förklara händelseförloppet.  

 

Angelöw (2010) beskriver att det är av stor vikt att informera om organisationens framtidsplaner för 

att stilla eventuell oro hos personalen. Detta kan kopplas till meningsskapande då vi tolkar det som att 

en bild av framtiden är en del av den interaktion och sociala process genom vilken medarbetarna enligt 

Christianson och Maitlis (2014) tolkar sin miljö och därmed skapar mening. Enligt vår uppfattning har 

Migrationsverket förmedlat en framtidsplan till sina anställda och även delat ut information gällande 

förändringsprocessen. Därmed anser vi att kring själva organisationen och dess kommande utseende 

har Migrationsverket lyckats med meningsskapandet. Det vi däremot upplevt är att på en personlig 

nivå, för de vi intervjuat, har det inte funnits förutsättningar för att en meningsskapandeprocess ska 

ske. Detta då vi fått berättat för oss att vid intervjutillfället hade all information varit väldigt generell 

och inte anpassad för individnivå. Det som även framkom under detta tema utifrån vad vi har fått höra 

från intervjupersonerna, var att även om informationen utdelats till de anställda är det inte säkert att 

alla anställda accepterar informationen. Enligt vår mening kan detta bero på brist i det samspel mellan 

individer som Christianson och Maitlis (2014) beskriver att meningsskapandeprocessen tar plats i. Vi 

tänker att det bristande samspelet kan bero på just det faktum att informationen har legat på en generell 

och organisatorisk nivå. 

7.2.3 Stöd och tillgänglighet  

Detta tema har vi kopplat till möjligheten för meningsskapandeprocesser att ta plats. Därför kommer 

teorin kopplat till detta tema i princip bara bestå av den definition vi valt att använda oss av; 

meningsskapande som en social process i interaktion mellan individer.  
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I och med att meningsskapandet är en social process beroende av interaktion finns det några saker vi 

anser obligatoriska. Dels kan en interaktion och social process inte ske om parterna inte är närvarande 

och dels kan det inte förekomma om någon av parterna inte tar vara på möjligheten. Efter våra 

intervjuer kunde vi se problem på båda fronter. Det fanns de intervjupersoner som ansåg sig ha fått bra 

stöd och haft bra kommunikation med sina chefer, vilket vi tolkar som en lyckad 

meningsskapandeprocess. Däremot finns det också de som antingen upplevde att chefen inte var på 

plats eller att chefen var för upptagen för att kunna ge dem tid.  

 

Brockner (1992) anser att för en lyckad downsizingprocess är en viktig förutsättning att ledning och 

chefer gör sig tillgängliga. Det ska snarare ske en ökning i deras närvaro än tvärt om då behovet hos de 

anställda är stort under en downsizingprocess som kan frambringa mycket negativa känslor. Det 

behovet har vi sett hos våra intervjupersoner och vi har även förstått att ökad närvaro har varit ett 

utbrett önskemål. Tyvärr verkar detta inte uppfyllts då bland annat teamledare åkt på konferens och 

enhetschefer varit på möten runt om i regionen. Detta tolkar vi som ett misslyckande med 

förutsättningar för en meningsskapandeprocess, då närvaro från chefens sida eller mod att ta initiativ 

till diskussion från anställda saknats och därmed har interaktion och meningsskapande för den 

anställde inte varit möjligt. 

 

7.2.4 Acceptans av downsizingen  

Vi nämnde under temat “information” att även om information finns till hands är det inte säkert att den 

accepteras. Vi kopplade detta till bristande samspel och därmed avsaknad av meningsskapande. Under 

detta tema väljer vi istället att fokusera på den acceptans som faktiskt finns angående varför 

downsizingen ska genomföras. Då det finns en acceptans här anser vi att man lyckas med det samspel 

som enligt Christianson och Maitlis (2014) är nödvändigt för en meningsskapandeprocess. Detta är 

dock bara gällande själva organisationens utseende och behov. Den acceptansen vi upplevde att 

intervjupersonerna hade var bara i förhållande till varför organisationen behöver minska sin 

personalstyrka. Således upplevde vi inte att det fanns förutsättningar för meningsskapande angående 

downsizingen på ett personligt och individuellt plan. Detta då ingen intervjuperson uttryckte att denne 

förstod sin egen roll i den kommande downsizingen, då de inte visste hur deras framtida roll i 

organisationen skulle se ut. Dessutom var det ingen som uttryckte sig förstående angående sina 

kollegors öden i downsizingprocessen. Även detta visar på problem med att föra diskussion och 

resonemang på en organisatorisk nivå, men inte på individnivå. 

7.2.5 Sammanfattning av kategorin 

För att sammanfatta kan vi se att det funnits förutsättningar för våra intervjupersoner att ta del i 

meningsskapandeprocesser när det kommer till organisationens behov, utseende och framtid. Här har 

det alltså funnits förutsättningar för meningsskapande till downsizingen och dess orsaker. Däremot har 

det brustit i förutsättningarna på en individuell nivå. Vi tolkar att ingen har uttryckt ordagrant att de 

fått förutsättningar i form av information eller interaktion för att påbörja en meningsskapandeprocess 

på det individuella planet. Här ser vi individuella skillnader i förutsättningarna. Vissa intervjupersoner 

har inte uttryckt behovet av att påbörja en meningsskapandeprocess, medan andra uttalade att de hade 

önskat men inte kunnat på grund av chefens frånvaro. Det fanns även de som uttryckte en brist hos 

dem själva att de inte tagit till vara på de tillfällen chefen givit på grund av sin egen blyghet och att det 

därför inte fanns förutsättningar för att skapa mening till ens egen roll i downsizingprocessen. Därmed 

är svaret på vår andra forskningsfråga tvådelad; dels på en organisatorisk nivå men också på en 

individuell nivå.   
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7.3 Möjligheter för medarbetare till delaktighet 

och påverkan 

7.3.1 Medarbetarinflytande 

Under detta tema har vi tittat på hur de intervjuade medarbetarna upplevt att de fått lämna synpunkter 

och influera downsizingen. Det vi kom fram till var att intervjupersonerna fått komma med åsikter och 

synpunkter angående vad som gjorts men att det varit oklart om cheferna tagit det till sig. Detta tolkar 

vi som att det finns en viss nivå av delaktighet i downsizingprocessen och utifrån det Angelöw (2010) 

beskriver bör detta dra ner medarbetarnas stressnivå. Dessutom bör deras attityd och ståndpunkt 

påverkas positivt gentemot downsizingen (Svensen et al., 2007). Däremot har vi endast fått höra, från 

de intervjuade med position utan personalansvar, att man kunnat komma med synpunkter i efterhand. 

Ser man till Angelöws (2010) exempel av delaktighet som vi tolkar har att göra med planeringsfasen 

av en förändring, ser man dock inte att våra intervjupersoner utifrån deras svar, fått påverka och vara 

delaktiga i processen.  

 

I kontrast till detta har de intervjupersoner med ett personalansvar uttryckt delaktighet som mer liknar 

det Angelöw (2010) beskriver ovan. Vi upplevde bland annat att de fick vara med och ta fram förslag 

på hur den nya organisationen såg ut, vilket är helt överensstämmande med Angelöws (2010) 

beskrivning av delaktighet. Utöver detta upplevde vi att dessa personer har fungerat som en 

mellanhand för medarbetarnas åsikter, vilket har gjort de andra indirekt delaktiga. Enligt Gandolfi 

(2013) bör alla i organisationen vara delaktiga i förändringen för att det inte ska förekomma 

oförutsedda händelser, vilket kan få negativa effekter. Gandolfi (2013) menar vidare att om alla får 

delta i en förändring leder detta till en större förståelse och genom det ökar chanserna för en lyckat 

genomförd downsizing. Går man på Gandolfis (2013) linje innebär detta alltså att medarbetarna vi 

intervjuat inte uttryckt tillräckliga förutsättningar för delaktighet och därmed löper downsizingen risk 

att få negativa konsekvenser. Detta kan bero på att downsizingen har vad vi förstått som ett toppstyrt 

angreppssätt, vilket Gandolfi (2013) menar är ineffektivt för organisationer. Vidare kan det bero på att 

Migrationsverket som statlig myndighet fått implementera downsizingen reaktivt till följd av en 

minskad budget. Detta har Sverke et al. (2008) visat på i sin forskning har en negativ effekt på 

attityden till downsizingprocessen samt arbetstillfredsställelsen. Detta till följd av att en reaktiv 

implementering i deras (Sverke et al., 2008) forskning ledde till en minskad möjlighet till delaktighet.  

 

7.3.2 Dialog och tillgänglighet  

Precis som vi har tagit upp under temat “stöd och tillgänglighet” har det varit svårt för vissa 

medarbetare att nå sina chefer. Trots detta har vissa beskrivit möjligheten att kunna föra en diskussion 

med chefen. Brockner (1992) ger en uppmaning till chefer och ledning att öka sin närvaro och 

tillgänglighet under en pågående downsizingprocess för att kunna besvara de anställdas frågor. Vilket 

är något som inte skett på Migrationsverket, enligt våra intervjuade medarbetares utsagor. I 

forskningen Gandolfi (2013) tittat på har man kommit fram till att genom att visa en kommunikativ 

öppenhet skapas en känsla av tillit och ärlighet. Dessutom leder detta till att medarbetarna blir mer 

samarbetsvilliga och hjälper organisationen att överkomma den svåra perioden som en 

downsizingprocess innebär. Tillgängligheten och att kunna föra dialog med sina chefer anser vi är en 

viktig förutsättning för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i processen. Vi upplevde att 

intervjupersonerna känner att detta ska eftersträvas men, att löftet inte riktigt har hållits. Just på grund 

av att cheferna inte varit tillgängliga och på plats, har känslan av ärlighet och tillit fått sig en törn. 
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Möjligen hade detta kunnat undvikas om cheferna själva tagit större initiativ till kommunikation och 

även varit på plats, en önskan några intervjupersoner också yttrade.  

7.3.3 Möjligheten att välja själv 

Här har vi kommit fram till att medarbetarna upplevt en möjlighet att påverka sin egen avgång, samt 

influera kollegornas framtid. Detta då man exempelvis fått chansen att arbetsträna på andra 

organisationer samt att man bett anställda som funderat på att byta jobb göra det nu, för att bespara 

någon som verkligen vill jobba kvar uppsägning. Detta går att koppla till vad Sverke et al. (2008) 

funnit i sin forskning; delaktighet i beslut har ett positivt samband till engagemang. Alltså har vi tolkat 

det som att möjligheten att vara delaktig i beslutet angående sin egen avgång leder till ett ökat 

engagemang bland medarbetarna. Vidare beskriver Angelöw (2010) att de som lämnar organisationen 

på eget bevåg oftare skildrar en mer positiv syn på arbetsmiljön, jämfört med de som är kvar. Å andra 

sidan bör det tilläggas att samma möjlighet att istället säkra sin fortsatta anställning inte presenterades, 

enligt våra intervjupersoner. Därav är möjligheten till delaktighet i beslutstagande bara applicerbart på 

de anställda som funderar på att avsluta sin tjänst på Migrationsverket. De som vill stanna och inte har 

den påverkansmöjligheten löper därmed risk att känna mindre engagemang, samt en oro för sin 

fortsatta anställning. 

 

Mindre engagerade medarbetare beskriver Dierendonck och Jacobs (2012) som en vanligt 

förekommande effekt vid en genomförd downsizing. Vi kopplar även detta tema till vad Gandolfi 

(2013) säger om medarbetares delaktighet i planeringen av en downsizingprocess. Vi har tolkat 

Migrationsverket som en toppstyrd organisation där besluten kommer uppifrån och det påverkar 

medarbetarnas förutsättningar för delaktighet i förändringsprocessen. Att medarbetare uppmuntras att 

exempelvis ta ut pappaledighet eller segla jorden runt anser vi kan ha funktionen av en falsk känsla av 

delaktighet. Detta då dessa personer förmodligen hade blivit av med sina tjänster på Migrationsverket i 

ändå, även om vi såklart anser det bra att själv få ta beslutet om sin egen uppsägning. I slutändan kan 

det leda till ett engagemang som grundar sig i denna uppmuntran att själv ta de tuffa besluten, men ser 

medarbetarna igenom denna strategi kan det slå tillbaka och ge en ökad motsatt effekt bland de 

medarbetare som blir kvar i organisationen. Möjligheten att välja själv anser vi därmed bra, men 

kanske inte så bra som den framställs.  

7.3.4 Sammanfattning av kategorin 

Avslutningsvis tolkar vi det som att det funnits en viss påverkansmöjlighet för medarbetarna gällande 

downsizingprocessen. Detta då vi förstått att chefer och ledningen försökt sträcka ut en hand, även om 

detta inte alltid lyckats. Dessutom kan det finnas en misstro bland medarbetarna som leder till att den 

utsträckta handen inte tas emot i rädsla av falska förhoppningar. Vi upplever dessutom en skillnad 

beroende på vilken position intervjupersonerna besuttit. De med högre ansvarsgrad upplever vi har 

formulerat en större möjlighet att påverka än de med mindre eller inget ansvar. I och med detta blir 

även svaret på denna forskningsfråga tudelat. Vi har upplevt utifrån de berättelser vi fått ta del av att 

alla har fått vara med och påverka på något sätt trots oklarheter angående om det tagits på allvar eller 

inte. 
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8. Diskussion 

I denna del av uppsatsen kommer vi att föra en djupare diskussion kring de resultat som vi har fått från 

de utförda intervjuerna med medarbetare på Migrationsverket. Vi kommer att diskutera detta i relation 

till studiens syfte och forskningsfrågor. Efter det kommer metodreflektioner där vi diskuterar hur 

metoden eventuellt kan ha påverkat resultaten samt tar upp källkritik. Vi avslutar detta avsnitt med 

våra slutsatser samt förslag på vidare forskning på downsizingområdet.  

8.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att få ta del av medarbetares på Migrationsverkets upplevelser av den 

downsizing de var i uppstarten av när vi var där. Vi ville även ta del av hur deras förutsättningar för 

meningsskapande såg ut och om de upplevde att det fanns någon möjlighet till att vara med och 

påverka omställningen. Den övergripande känslan vi har fått utifrån de intervjuade på 

Migrationsverkets berättelser kan knytas ihop genom beskrivningen av downsizingprocessen vid 

tillfället som instabil. Detta har vi förstått utifrån den tidigare forskning vi tagit upp (Angelöw, 2010; 

Dierendonck & Jacobs, 2012; Sverke et al., 2008) är en vanlig beskrivning när en organisation 

genomgår downsizing.  

 

En viktig förutsättning i en downsizingprocess är information, många av de vi intervjuade upplevde 

sig ha fått ta del av för lite information samt att den som utdelats har varit sporadisk. Detta kopplar vi i 

analysen till vad Brockner (1992) skriver om övertydlighet i informationsflödet. Detta diskuterades 

med vissa intervjupersoner samt oss författare emellan att informationsflödet hade kunnat skötas 

bättre. Vi upplevde det inte pedagogiskt att hålla informationen och diskussionen på en organisatorisk 

nivå och vänta så länge med att gå ner på individnivå. Detta kan ha påverkat de intervjuade 

medarbetarnas känsla av möjlighet till påverkan. Vi var på plats i april 2017 och då hade man 

fortfarande inte gått ner på individnivå, vilket innebar att personal hade gått runt och burit på en 

osäkerhet angående sin och kollegors framtid på organisationen, ända sedan januari samma år. Detta 

framkom i intervjuerna som ett stressmoment och något som vi reagerade på när vi fick ta del av dessa 

berättelser. Dock var det ingen av våra intervjupersoner som kunde komma med ett konkret förslag på 

hur fördelningen av information istället skulle ha hanterats. Varken vid en direkt fråga eller samtal 

runt missnöjdheten intervjupersonen själv tagit upp. Vi fick även höra att förhandlingar med facken 

inte var klara, vilket innebar att man ännu inte kunnat säga vilka som skulle få vara kvar i 

organisationen. Det Migrationsverket hade kunnat göra annorlunda är att istället vänta med all 

information tills förhandlingar var klara. Å andra sidan hade det kunnat leda till att informationen kom 

ut alldeles för tätt inpå uppsägningsbesked och en upplevelse bland de anställda att avvecklingen inte 

skett på ett rättvist och adekvat sätt. Om man går i samma led som Dierendonck och Jacobs (2012), 

skulle detta skulle kunna leda till ett minskat engagemang mot organisationen efter att downsizingen 

har skett. Detta anser vi kan vara en förklaring till den förståelse och sympati vi ändå upplever att 

intervjupersonerna uttryckt för sina chefer och ledningen. Det är enkelt att klaga men inte lika enkelt 

att komma med ett bättre förslag. På så vis kan några av de intervjuade medarbetarna ha insett att 

organisationen gjort sitt bästa och därför visat en viss acceptans. Denna acceptans och yrkesstolthet 

tror vi kan bidra till bibehållet fokus på arbetet och organisationens uppdrag, något som vi upplevde 

att intervjupersonerna strävade efter.  
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För att återkoppla till våra intervjuade medarbetares uppfattning av förändringen ser vi alltså att 

förutsättningarna och behoven är individuella och beroende på var i organisationen de befinner sig. 

Deras placering i organisationen påverkar följaktligen vilken chef man har och relationen till denna 

verkade spegla hur man upplevde osäkerheten. Det uttrycktes även att en god relation med chefen 

innebar en större möjlighet till utveckling och befordran i arbetsledningsbesluten, vilket kan ha 

mynnat ut i att missnöjen inte kommuniceras så öppet som de kanske borde ha gjort. Det här går att 

koppla ihop med förutsättningar för meningsskapande och arbetsledningsbeslut. En typ av 

meningsskapande till dessa beslut var den berördas relation till chefen. Därmed tolkar vi att en av 

förutsättningarna för meningsskapande i denna downsizingprocess ligger i relationen till chefen, vare 

sig det är ens egen eller en kollegas relation. Detta påverkar inte bara meningsskapandet utan även hur 

våra intervjuade medarbetare uppfattar förändringen på det stora hela.  

 

Meningsskapandet i denna downsizing har vi tolkat mer logisk än något som enbart kommit uppifrån. 

Majoriteten av det som togs upp av intervjupersonerna som förklaring till downsizingen handlade mer 

om en förståelse för en organisations utformning samt hur organisationen förändrats tidigare. Weick 

(2001) tar upp just detta att meningsskapande är en process som ofta tar avstamp i det förflutna. I och 

med att Migrationsverket under 2015-2016 genomgick en ganska omfattande expansion, kunde flera 

av våra intervjuade medarbetare se tillbaka och därmed förstå och skapa mening till den downsizing 

som nu genomförs. Detta upplever vi att ledningen har försökt använda sig av då man pratat om 

bildspråk i form av en våg som har sköljt över kontoret och organisationen men som nu har åkt vidare. 

Vi kan även se att detta överensstämmer med Larsson och Löwstedts (2014) perspektiv på 

organisationer som en arena där förändring ständigt sker. En organisation är som en cyklisk process 

där en historia bakom alltid påverkar och cirkeln aldrig tar slut. Migrationsverket visar verkligen på 

denna teori i praktiken då förändringen möter den pågående verksamheten samt påverkas av historien 

och samhället som Migrationsverket måste anpassa sig till och spegla. Däremot har meningsskapandet 

brustit på sina håll då vissa av våra intervjupersoner upplevde att chefen inte varit tillgänglig när de 

behövt stöd eller förklaring. Detta blir problematiskt i och med att meningsskapandeprocessen enligt 

Christiansen och Maitlis (2014) sker i samspel och interaktion mellan individer vilket, enligt oss, 

kräver en viss nivå av närvaro, både fysiskt och mentalt. Utan en närvarande chef eller teamledare som 

kan ta emot ens funderingar blir det brister i förutsättningarna till att forma mening i den förändring 

organisationen befinner sig i. Även det faktum att informationen som delats ut vad vi har förstått varit 

väldigt generell anser vi vara en anledning till att informationen inte accepterats eller tagits emot av 

vissa medarbetare vi intervjuat. Återigen ser vi att bristen av samspel mellan individer är en avgörande 

förutsättning; hade närvaron funnits kanske man hade kunnat ha mer individuella samtal där man fick 

fråga och på så sätt acceptera informationen och skapa mening till förändringen. Därmed stödjer vår 

studie den beskrivning Christiansen och Maitlis (2014) presenterar av meningsskapandeprocessen. Vi 

anser alltså inte att problemet ligger hos de medarbetare som inte kunnat skapa mening, förståelse eller 

acceptans till det som händer utan dilemmat ligger i förutsättningarna gällande 

informationsutdelningen, närvaron och hanteringen av downsizingen uppåt i organisationen. Det blir 

mycket snack och lite verkstad, att uttrycka “kom till mig om ni behöver prata” men sedan inte vara 

närvarande på plats. Eller vara på kontoret och skicka signaler om att man är upptagen och inte har tid. 

Detta var något som flera intervjupersoner sade sig ha upplevt. Därmed brister det i förutsättningar för 

medarbetarna att delta i en meningsskapandeprocess, vilket möjligen spär på den redan befintliga 

osäkerheten som en downsizingprocess medför. Detta stödjer det Brockner (1992) kommer fram till 

angående vikten av att ledningen och chefer finns på plats under en downsizingprocess, att de snarare 

bör öka sin närvaro och inte minska den. Vi upplevde efter våra intervjuer att den bristande närvaron 

av chefer gav negativa effekter precis som Brockner (1992) tar upp och därmed stödjer våra resultat 

hans resonemang på temat. Detta kan vara en anledning till att vi har upplevt en skillnad i svaren 
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angående tillgänglighet mellan de med personalansvar och de utan. Denna skillnad ligger i att 

intervjupersonerna med personalansvar berättat om en större tillgänglighet och verkat mer nöjda än de 

övriga. Våra resultat skiljer sig därmed från Svensen et al. (2007) vars artikel visade på att de utan 

personalansvar var mer nöjda än de anställda med det ansvaret. Vad det kan bero på är att Svensen et 

al har utfört en kvantitativ studie där enkäter var insamlingsmetod. Därmed kan vi ha genererat mer 

fördjupad information gällande deltagarnas upplevelser då vi har använt oss utav semistrukturerade 

intervjuer, vilket har gett större möjlighet för de intervjuade att svara fritt.  

 

Skillnaden i svar från intervjupersoner med i förhållande till utan personalansvar följer med till frågan 

om delaktighet och påverkansmöjligheter. Intervjupersonerna med personalansvar upplevde att de fick 

vara med och ge förslag på hur den nya organisationen ska se ut. Vissa upplevde att de fick vara med 

men inte hade behovet då de upplevde att ledningen vet vad de håller på med. De vi intervjuat utan 

personalansvar upplevde snarare att de inte fick vara med och påverka i samma utsträckning. Även om 

erbjudandet funnits har det påverkats av en misstro att deras förslag eller synpunkter inte tagits på 

allvar eller att deras åsikter ändå inte kan påverka. Denna misstro kan ha sin begynnelse i den 

bristande tillgängligheten. I och med att vi har fått höra från intervjupersoner att chefer sagt “vi finns 

här” men sen inte varit på plats finns det anledning att de anställda också tänkt att “kom och prata med 

oss” i själva verket bara är tomma ord. I den situationen hade det kanske fått en positiv effekt om 

cheferna tagit eget initiativ till dessa samtal. Istället för att prata om en öppen dörr då gå till sina 

medarbetare och fråga hur de mår, om de har några frågor eller liknande. Då kanske medarbetarna 

känt sig sedda på ett annat sätt och därmed öppnat upp sig och blivit mer delaktiga.  

 

Utifrån de berättelser vi har fått höra av medarbetarna har vi upplevt att Migrationsverkets förändring 

är toppstyrd, en strategi Gandolfi (2013) menar på inte är speciellt effektivt, för en organisation som 

genomför en downsizing. Det verkar finnas en uppdelning där de anställda med ett mindre ansvar har 

mer fokus på de mjuka värdena som exempelvis vem som får gå medan de med ett större ansvar och 

ofta chefsposition får vara med på det strategiska. Genom att uppmuntra och få med alla medarbetare 

på även det strategiska planet skulle Migrationsverket möjligtvis kunna öka känslan av delaktighet hos 

de anställda, vilket skulle skapa en mer positiv bild av downsizingen. Detta i enlighet med Gandolfis 

(2013) forskning som hävdar att om alla är med i planeringen kommer de anställdas osäkerhet att 

minska. Det kan vara så att Migrationsverket försökt att tillämpa detta genom erbjudandet att 

arbetsträna på andra organisationer. Dessutom har de bjudit in andra organisationer för att attrahera 

egen personal till andra arbetsgivare. Möjligtvis kan man se detta som ett försök att göra medarbetarna 

mer delaktiga i besluten.  

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att den downsizingprocess som vi har fått ta del av inte på något sätt är 

enkelt genomförd. Som vårt resultat visar är upplevelserna och förutsättningarna väldigt individuella 

och man kommer inte göra alla nöjda. Däremot finns det mycket som ledningen bör tänka på i 

genomförandet av en downsizingprocess likt den på Migrationsverket, som övertydlighet i 

informationsflöde samt att öka tillgängligheten till chefer och personal på ansvarspositioner på den 

berörda arbetsplatsen. Det har även visats sig vara viktigt att gå ner på individuell nivå och låta 

medarbetarna vara delaktiga även på den strukturella och strategiska nivån, i enlighet med det 

Gandolfis (2013) forskning också kommit fram till. 
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8.2 Metoddiskussion  

Vi har genomfört en hermeneutisk studie och därmed tolkat upplevelser. Detta har vi gjort genom 

semistrukturerade intervjuer, vilket vi ansåg vara den bästa metoden för vårt syfte, som är att 

undersöka medarbetares upplevelser under en downsizingprocess. Genom användandet av intervjuer 

fick vi därmed ta del av åtta medarbetares upplevelser av downsizingen på Migrationsverket. Dock 

finns det en risk för missförstånd eller att vi har tolkat deras upplevelser felaktigt. Detta har vi försökt 

minska genom att skriva ner vår förförståelse om ämnet tidigt och därmed minskat vår egen påverkan 

och styrning av resultatet. Vi har dessutom genom hela arbetet fört diskussioner angående objektivitet 

samt vad intervjupersonen faktiskt sagt och hur mycket som är vår egen tolkning. Det har gjort att de 

resultat vi kommit fram till har en så rättvis och sann tolkning som möjligt av de berättelser vi har fått 

ta del av.  

 

Utformningen av vår intervjuguide skedde efter en pilotstudie där vi fick testa våra frågor och 

ingångsvinklar. Intervjupersonen i vår pilotstudie jobbade i en organisation som var mitt uppe i en 

organisationsförändring, om än på ett mer strukturellt plan än den på Migrationsverket och som inte 

innebar några uppsägningar. Hen gav oss feedback som vi tog till oss och därefter lade till fler 

introducerande och sakliga frågor, detta för att “mjuka upp” intervjupersonen innan de personliga 

frågorna kom. Generellt sett anser vi att vår intervjuguide fungerade bra och vi fick ut mycket data att 

analysera. Det varierade från person till person hur mycket denna guide behövde användas då våra 

intervjupersoner tog olika initiativ i dialogen. Alla våra intervjuer skedde under en och samma dag, 

vilket minskade möjligheten för våra intervjupersoner att träffas mellan intervjutillfällena och på så 

sätt “förbereda” varandra på våra frågor samt vad som kan komma upp. Att alla intervjuer 

genomfördes på samma dag kan å andra sidan ha bidragit till att vi förväxlat intervjupersonernas svar 

under intervjuerna och omedvetet råkat lägga ord i munnen på någon för att föregående intervjuperson 

tog upp något intressant. En intervju genomfördes via videosamtal vilket kan ha bidragit till en sämre 

kvalitet då vi inte hade samma möjlighet att avläsa kroppsspråk som vid de intervjuer vi genomförde 

ansikte mot ansikte. Dessutom hade vi ett pressat schema med 45 minuter avsett för varje intervju. 

Detta ledde till att vissa intervjuer fick avbrytas trots att det fanns mer att prata om, något som kan ha 

påverkat de fynd våra intervjuer genererat. Däremot fann vi ingenting i vår bearbetning av resultat och 

analys som var ofullständigt eller krävde ytterligare kontakt för vidare förklaring.  

 

En tanke som väckts ju mer vi bearbetat resultaten är att vi som intervjuare kan ha påverkat våra 

intervjupersoners svar. Känslan vi fått utifrån de medarbetare vi har träffat är att det inte alltid varit så 

välkommet eller uppmuntrat att ta upp eventuella problem eller missnöjen med sina chefer. Kanske har 

vi då fungerat som en arena för detta istället. Vi erbjöd anonymitet, möjligheten till fria svar och 

associationer samt ett forum utan koppling till Migrationsverket som organisation. Detta kan ha lett till 

att intervjupersonerna vågat öppna upp sig och vara lite mer kritiska. Självklart behöver detta inte 

betyda att de berättelser vi tagit del av varit osanna, men vi är väl medvetna om att de kanske blivit 

negativt betonade då en arena att diskutera detta kanske inte funnits naturligt för dem på 

Migrationsverket. Generaliserbarheten kan anses låg i och med att resultatet bygger på endast åtta 

intervjuer. Våra resultat går inte att generalisera, varken till en annan miljö eller ens hela det kontor vi 

befann oss på. I och med att vi studerat individuella upplevelser sänks möjligheten att generalisera 

våra resultat ännu mer. Dock är vårt syfte med denna studie inte att generalisera utan att studera 

enskilda upplevelser i en downsizingprocess, vilket leder till att vi inte ser den bristande 

generaliserbarheten som ett problem. Trots att resultatet bygger på få intervjuer anser vi att de 

berättelser vi fått ta del av ändå visar indikatorer på den övergripande inställningen till downsizingen.  
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Om en säger något lär det finnas fler som uttrycker liknande åsikter. Det ska inte heller glömmas bort 

att vi också fått ta del av åsikter och berättelser som berömmer ledningen och chefer i deras arbete 

med downsizingen. 

 

Ytterligare en möjlig brist i denna uppsats är det faktum att det inte var vi, utan Migrationsverket som 

valde ut våra intervjupersoner. Detta gav dem möjlighet att styra den bilden vi fått av Migrationsverket 

och deras downsizingprocess, vilket dessutom ledde till att vi behövde vara ännu mer noga med att 

anonymisera våra intervjupersoner så att det inte lyser igenom vem som sagt vad. Det senare upplever 

vi att vi lyckats med, i och med att vi gett intervjupersonerna fiktiva namn och inte siffror. Det faktum 

att Migrationsverket försåg oss med intervjupersoner upplevde vi däremot inte som en brist så här i 

efterhand då vi ändå fått ta del av kritik mot organisationen. Då vi varit abduktiva och hoppat mellan 

empiri och teori anser vi att vi gjort vårt yttersta för att inte vara fast i de teoretiska perspektiv vi haft 

innan datainsamlingen. Vi har även haft en öppenhet för nya perspektiv på den empiri vi samlat in. 

Under hela processen har vi dessutom gjort överväganden angående om något i resultatet eller teorin 

blivit irrelevant och därmed redigerat under arbetets gång. 

8.2.1 Källkritik 

I detta delavsnitt kommer vi att ta upp kritik gällande den utvalda tidigare forskningen samt teorin som 

presenterats i uppsatsen.  

 

Även om vi försökt använda oss av vetenskapliga och tillförlitliga artiklar kan det såklart finnas vissa 

brister. Mycket av den tidigare forskningen vi valt att titta på är av kvantitativ karaktär, i motsats till 

vår egen studie och kan därför ta upp begrepp som inte är av relevans för oss. Vidare blev det 

utmanande att plocka ut relevanta delar ur studierna, då ingen studie hade ett klockrent syfte eller en 

resultatdel vi kunde använda oss av i sin helhet. De delar vi däremot plockat ut anser vi vara av 

relevans och som vi ska försöka ge en annan synvinkel på. Detta då artiklarna visar på många viktiga 

aspekter, som vi istället ser på som bland annat förutsättningar för meningsskapande. Det kan även få 

en att förstå hur organisationer väljer att går till väga i en downsizing, vilket påverkar medarbetarnas 

uppfattning av den. Alla våra artiklar är från 2007 eller senare förutom Brockners (1992) artikel. Vi lät 

relevansen styra och valde därmed att ta med Brockners (1992) artikel, trots dess ålder då den hade 

flera relevanta argument som ännu inte gått ur tiden. En risk med att använda sig av gammal forskning 

är att begrepp eller resultat som tas upp inte längre är tillämpbara eller att nyare forskning på området 

har utvecklat teorier och resonemang. Vi ansåg dock att de delar vi använt från Brockners (1992) 

artikel fortfarande är högst aktuella. Även Weicks (1995) bok som vi använt är av äldre karaktär, men 

vi valde att ändå använda oss av hans originaltext angående meningsskapande. I alla artiklar och 

böcker vi läst om meningsskapande hänvisar man till Weick (1995) och därmed ansåg vi det rimligt att 

gå direkt till originalkällan. Vi har även valt att använda oss av större forskningsöversikter som boken 

av Angelöw (2010) samt artiklarna av Dierendonck och Jacobs (2012) samt Gandolfi (2013). Dessa 

verk använde vi som ”smörgåsbord” för att få en bredare överblick av forskningsläget och även 

tillämpningar av teorier.  

 

Slutligen finns det resonemang förda angående användandet av ”peer review” som en vetenskaplig 

försäkran till kvalitet. Denna kritik grundar sig i problematisering av anonymiteten hos granskarna 

samt att systemet har visats diskriminera kvinnliga forskare samt forskning från fattigare länder 

(Thörn, 2002). Vi anser att även om ”peer review” inte är en garanti så ger det oss som studenter 

åtminstone en liten försäkran om att fler än den aktuella artikelförfattaren och tidskriften gått igenom 

och godkänt artikelns innehåll och utformning.  
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8.3 Slutsatser 

Vårt teoretiska bidrag ligger först och främst i den aspekten att vi bidrar med någonting nytt inom 

organisationspedagogiken, i och med vårt fokus på downsizing. Då den tidigare forskningen vi tagit 

del av varit av psykologisk karaktär har det varit mest fokus på korrelationer och samband, något som 

vi med denna uppsats breddar. Vi har istället valt att titta på förutsättningar och hur man går tillväga 

för att genomföra en downsizing med välmående personal. Vi har valt att använda oss av begreppen 

delaktighet och meningsskapande för att gå ner på en individuell upplevelsenivå, till skillnad från den 

psykologiska generaliserbarheten. Metoden som använts i denna uppsats passar bra med vårt syfte 

samt den kvalitativa ansatsen som denna uppsats har. Vid insamling av data via exempelvis enkäter 

upplever vi att man inte kan få samma djupgående svar från undersökningsdeltagarna man får via de 

intervjuer som vi genomfört. Detta kan ha gjort det möjligt för oss att belysa information och 

upplevelser som inte framkommit vid enkätstudier. 

 

För att knyta ihop säcken ser vi till alla våra forskningsfrågor och övergripande syfte. Efter 

analyserande och diskuterande har vi insett att det ena följer det andra. Medarbetarnas upplevelse av 

downsizingen som osäker på Migrationsverket, hänger ihop med vilka meningsskapandeprocesser som 

tagit form. Meningsskapandet hänger ihop med förutsättningarna för deltagandet och 

påverkansmöjligheterna; som att chefernas frånvaro gör att de övriga anställda inte har lika stor 

möjlighet att föra en dialog kring downsizingen. Det blir som att komma till ett möte där alla har fått 

agendan utom du. Det i sin tur påverkar både delaktigheten och förutsättningar för meningsskapande. 

Delaktigheten påverkar även i sin tur meningsskapandet, då ett deltagande och påverkansmöjlighet 

påverkar vilka meningsskapandeprocesser som aktiveras. Vilket sedan leder till en uppdaterad 

upplevelse av downsizingen i stort. Därmed ingår allt detta i en cirkel som bara går runt och där 

begreppen påverkar varandra parallellt. Inte på något sätt en enkel process men viktig att ta i beaktning 

vid genomförandet av en organisationsförändring av downsizingkaraktär, då en sådan process ofta 

innebär mycket osäkerhet och negativa känslor hos de anställda (Angelöw, 2010; Dierendonck & 

Jacobs, 2012; Sverke et al., 2008). Förhoppningsvis kan Migrationsverket, och andra organisationer, ta 

till sig detta och på så sätt lära sig och genomföra en downsizing med en mer välmående personal.  

8.4 Vidare forskning 

Efter genomförandet av denna studie anser vi att det kan vara intressant för vidare forskning att 

undersöka fler downsizingprocesser. På grund av den bristfälliga mängden av pedagogisk forskning på 

ämnet anser vi att det kan genomföras forskning på downsizingprocesser utifrån flera, för att inte säga 

alla, pedagogiska begrepp och teorier. Kanske kan man genomföra en större och longitudinell studie 

på en organisation där downsizing sker för att få ytterligare fördjupad förståelse. Det kan även vara av 

relevans att använda sig av fler intervjupersoner för att få en ökad generaliserbarhet. Ytterligare 

förslag är att undersöka skillnaden mellan chefer och medarbetares upplevelser i en 

downsizingprocess. Detta då vi fann indikatorer på att det fanns skillnader som inte bara berodde på 

individ utan även position i organisationen.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - intervjuguide  

Hej, vi heter Rebecka och Mathilda och läser då pedagogik 3 på Stockholms Universitet. Den här 

terminen skriver vi vår kandidatuppsats som ska inrikta sig på organisationsförändring. Som du säkert 

har förstått är vi här för att intervjua dig och några andra om er återgång till en mindre organisation nu 

när trycket och belastningen inte är lika hög. Vi vill intervjua dig om dina upplevelser angående den 

här förändringen.  

Vi kommer att spela in intervjun och det som sägs kommer att vara konfidentiellt och det är bara vi två 

som kommer att lyssna på det inspelade materialet. 

Det som sägs här idag kommer vi använda oss av i vårt uppsatsskrivande men det enda som kan 

komma att publiceras i själva uppsatsen är enstaka citat, men ditt namn kommer inte att stå med 

någonstans i uppsatsen utan det kommer att anonymiseras.  

Den här intervjun är frivillig och du får avbryta den när som helst och dra tillbaka din medverkan.  

Vi räknar med att intervjun kommer att ta cirka 40 minuter med lite tid för återkoppling och eventuella 

frågor efteråt. Syftet med den här intervjun är att vi ska få ta del av din individuella upplevelse och 

tolkning av förändringsarbetet.  

(Om du skulle vilja kan du få ta del av den färdiga uppsatsen när den är inskickad och godkänd.) 

Har du några frågor innan vi börjar?  

 

Inledning/fakta 

Till att börja med vill vi få koll på att vi uppfattat förändringen rätt, stämmer det att ni ska återgå till en 

mindre organisation då belastningen inte längre är lika hög?  

 

Kan du berätta lite om din uppfattning av organisationen i stort? 

 

Vill du berätta om din arbetssituation idag? 

- din roll? 

- har den förändrats? 

 

Hur såg organisationen ut för cirka ett år sedan?  

- ser du någon skillnad? 

 

Vad tror du är bakomliggande orsaker till förändringen?  

 

Hur fick du reda på att den här återgången och personalminskningen skulle ske? 

- när?  

- vad tänkte du då?  

- vad fick du för typ av information? 

- hur tänker du kring det idag? har det förändrats? 

 

Delaktighet och meningsskapande 

Hur har informationsflödet sett ut? 
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Hur har diskussionen sett ut angående förändringen på din arbetsplats?  

- vill du berätta mer? 

- mellan vilka? 

- vad togs upp? 

- i vilket sammanhang? 

- vad tror du det beror på? 

- hade du velat att det  togs upp mer?  

 

Hur tror du dina kollegor ser på förändringen?  

- vad tror du det beror på?  

 

Har du fått vara med och ge synpunkter på förändringen? 

- känner man sig hörd? 

 

Känner du att du fått tillräckligt med information?  

- angående förändringen? 

 

Har din/dina chefer varit tillgängliga för frågor och diskussion? 

- hade du önskat större tillgänglighet? 

- har du fått svar på dina frågor? 

 

Hur har dialogen sett ut? 

- har du fått veta varför förändringen sker?  

 

Upplever du att du får det stöd du behöver?  

 

Hur känner du inför förändringen idag?  

 

Du får gärna tillägga något, om du önskar.  

 

Dåså, tack så hemskt mycket för att du tog din tid att svara på våra frågor.  

Är det något du undrar över?  

 

*stäng av inspelningen efter att intervjupersonen lämnat rummet* 

 

Direkt efter intervjun: 

- intryck 

- attityd 

- miljö 

- något som absolut inte fungerade?  

- nya tankar? 
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10.2 Bilaga 2 - missivbrev 

Hej _______________________ 

 

Vi heter Rebecka och Mathilda och är två pedagogikstudenter från Stockholms Universitet. Den här 

terminen ska vi skriva vår kandidatuppsats med inriktning på organisationsförändring. Vi har läst att ni 

på era kontor i _______ varslat om uppsägningar i början av 2017. Denna organisationsförändring 

anser vi vara intressant för oss att titta på utifrån organisationspedagogik. Denna inriktningen på 

forskning om downsizing är ganska ovanlig och vi ser att vi skulle kunna bidra till det fältet. Vi skulle 

därför vilja komma i kontakt med främst medarbetare och eventuellt personal från HR som har berörts 

av förändringen och kan tänka ställa upp på intervjuer till uppsatsen. Vi vill även betona att både 

organisationen och de som intervjuas kommer att vara helt anonyma, alltså kommer inga namn att stå 

med i uppsatsen. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas men inte publiceras bortsett från 

enstaka citat som används i uppsatsen. Materialet som samlas in kommer enbart att användas i syftet 

för denna kandidatuppsats och inte för något annat. Vi kommer att radera de inspelade intervjuerna så 

fort uppsatsen är godkänd. Dessa intervjuer behöver vi genomföra innan sista april och gärna så tidigt 

som möjligt men vi är helt anpassningsbara efter era scheman.  

 

Vi kommer gärna till er för att presentera oss och vår uppsatsidé mer ingående om så önskas. Annars 

får ni gärna kontakta oss per mail eller telefon. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Rebecka Jarnroth och Mathilda Garte 

 

Rebecka Jarnroth 

Email: XX 

Mobil: XX 

 

Mathilda Garte 

Email: XX 

Mobil: XX 

 

Handledare: Martin Kjellgren 

Email: XX 
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10.3 Bilaga 3 - skriftligt godkännande 

Denna intervju sker på Migrationsverkets kontor i Västerås efter kontakt mellan intervjupersonen och 

uppsatsförfattarna med Mats Friberg som mellanhand.   

 

Denna intervju kommer att beröra intervjupersonens upplevelse av den kommande 

organisationsförändringen, vilken kommer att innebära reducering av personal på kontoret i Västerås, 

men även andra kontor i Region Mitt. Intervjun kommer även beröra en del faktafrågor.   

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka ditt deltagande. Detta gör du 

enklast genom att maila någon av uppsatsförfattarna vars kontaktuppgifter du finner nedan. Du är även 

välkommen att kontakta oss vid andra frågor och funderingar.   

 

Allt som sägs under intervjutillfället är konfidentiellt och kommer att anonymiseras. Det är bara vi 

som befinner oss i det här rummet som kommer att ta del av materialet. Möjligen kan något enstaka 

citat förekomma i uppsatsen för att skildra ett exempel, men varken då eller vid något annat tillfälle 

kommer ditt namn att nämnas.   

 

Vid eventuella följdfrågor hoppas vi att vi kan kontakta dig igen, detta via mail eller telefon. Är detta 

okej för dig ber vi om dina kontaktuppgifter nedan.   

 

Stort tack för att du tar din tid att träffa oss, vill du ta del av den färdiga uppsatsen kan vi skicka den i 

juni.  

Underskrift, intervjuperson:                                         Namnförtydligande, intervjuperson:  

........................................................                             …............................................................  

 

Eventuella kontaktuppgifter:  

Telefon:….....................................  

Email: ….............................................  

 

Uppsatsförfattarna:  

Rebecka Jarnroth  

Email: XX 

Mobil: XX 

 

Mathilda Garte  

Email: XX 

Mobil: XX 

 

 

 

 


