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Abstract 
A few decades ago, the Danish labour market were characterized by other values than those of today. 

Stability were the main characteristic for the terms of employment and it was not unusual to grow old in 

the same company. Today this has changed as a consequence of the global competition, the technological 

development and a demanding customer centric market. A world in constant change requires companies to 

adapt quick in order to keep competitiveness, which has legitimated organizational adjustments and 

workforce reductions.  

When workforce reductions are made, international studies shows that the majority of companies do not 

achieve the needed economical results, as they initiated the reductions on basis of. Theory suggest the 

survivour syndrome as an explanation, due to the lack of performance, from the remaining workforce. 

Survivour syndrome is a dysfunctional condition followed by a number of undesirable outcomes such as 

feelings of guilt, frustration, lowered engagement and job satisfaction etc.  

In this study, it has been examined which elements of a workforce reduction that leads to survivour 

syndrome in a Danish context. Nine qualitative interviews with respondents from different companies has 

been conducted, with focus on elements that research in survivour syndrome points out, as critical to 

development of the syndrome. These elements are the historical context, the psychological contract and 

contract breach, cutback strategy and managerial treatment of survivors.  

The results shows that, seen in isolation, there is no direct correlation between the elements mentioned 

above and the development of survivour syndrome among respondents. What it also shows, is that the 

salient point is linked to the respondents’ individuality. If a respondent has a predisposition to survivour 

syndrome because of his life situation, personality features and professional competence, the elements 

such as historical context, contract breach, cutback strategy and managerial treatment influences on 

development on survivour syndrome.  
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1. Indledning 

"The emotional strain of downsizing on survivours seems to be overlooked. In fact, given that terminated 

employees get to start over, the terms seems to be reversed; Those who leave become survivours and 

those who stay become victims" (Appelbaum & Donia, 2001: s.5) 

For relativt få årtier siden, var arbejdsmarkedet i Danmark præget af andre værdier end dem, der gør sig 

gældende i dag. Stabilitet var kendetegnende for arbejdsforholdet, og ved indgåelse af et kontraktuelt 

samarbejde, tilbød arbejdsgiver arbejdstager mulighed for jobsikkerhed, hvis han til gengæld lovede at 

forblive loyal over for virksomheden i mange år (Appelbaum & Donia, 2001: 12). Organisatoriske strukturer 

blev formede som følge heraf, hvilket betød, at ansvaret for arbejdstagers arbejdsliv, primært var noget 

virksomheden påtog sig (Ibid.).  

 

I dag er billedet ændret og dette er ikke længere et validt koncept. Verden er i høj grad blevet mere 

foranderlig og dette har igangsat nogle bevægelser på arbejdsmarkedet, som gør, at normerne for 

ansættelsesforholdet har ændret sig markant (Baruch & Hind, 1999: 295). Nye organisationsformer er 

opstået som en konsekvens af den globale konkurrence, den teknologiske udvikling og ikke mindst et 

krævende kundedrevet marked (Sadevh, 2004: 165). I Danmark har dette sideløbende med finanskrisens 

indtog i 2008 medført, at tilpasningsdygtighed samt forandring, er en præmis der gør sig gældende, for at 

danske virksomheder er i stand til at bevare sin konkurrenceevne og dermed sin overlevelse (Baruch & 

Hind, 1999: 295).  

I ansættelsesforholdet var det tidligere normen, at der eksisterede en gensidig forventning om et langsigtet 

forhold, der byggede på tillid. Der var mulighed for en livslang karriere internt i virksomheden, såfremt man 

arbejdede hårdt og gjorde sig fortjent til det (Ibid). I dag er sådanne principper ikke længere tidssvarende, 

og stabilitet og jobsikkerhed er i mange virksomheder, noget der hører fortiden til. Der er altså sket et skift i 

de vilkår arbejdet baseres på, og forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, er dermed blevet mere 

løst koblet. Dette forstærkes yderligere af, at reorganiseringer og nedskæringer er blevet en legitim måde 

at tilpasse organisationen til de nye krav fra omverdenen (Appelbaum et al., 1997: 278). Disse former for 

indgreb blev tidligere udelukkende benyttet i krisetider, men der ses en tendens til, at det nu er blevet en 

permanent tilstand (Moltke et al., 2018: 17). Hermed kan man argumentere for, at finanskrisens fokus på 

effektiviseringer, optimeringer og oprydninger er blevet en fast forankret bestanddel af driften i mange 

virksomheder, hvor der løbende strammes forebyggende op (Moltke et al., 2018: 18). Dette bekræftes i en 

opgørelse over antal fyrede i 2016, der viser en stigning i antallet af fyrede medarbejdere over de seneste 5 
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år (www.dr.dk). Her påpeges det netop, at virksomhederne som årsag hertil, i høj grad ser sig nødsagede til 

at være agile og hurtigt skifte kurs, i en foranderlig verden (Ibid.).  

1.1. Problemfelt og problemformulering 
Beslutningen om nedskæringer i medarbejderstaben sker som regel, som et led i virksomhedernes 

strategiske plan, med reduktion af omkostninger som formål og iværksættes ofte, når de økonomiske 

resultater svigter (Cameron, 1994: s. 194). Her ses det, at virksomhederne med et kortsigtet formål, 

forsøger at afværge en økonomisk krisesituation. Dog peger undersøgelser på, at virksomhederne i mange 

tilfælde, ikke opnår de ønskede økonomiske resultater, som nedskæringerne blev iværksat på baggrund af 

(Appelbaum et al., 1997: 279, Sahdev, 2004: 166). Dette kan der være flere årsager til, men valget af en 

uhensigtsmæssig nedskæringsstrategi koblet med høje omkostninger til eksempelvis outplacement forløb 

og buy-out pakker, kan være en del af forklaringen (Cameron 1994, Sahdev, 2004: 166). Virksomhederne er 

i mange tilfælde bevidste om vigtigheden af, at de medarbejdere der afskediges som et led i den 

overordnede plan sendes godt videre, men det lader til, at der er større udgifter forbundet med manøvren, 

end de først antager. Disse udgifter relaterer sig til de tilbageblevne medarbejdere, hvor der i en 

længerevarende periode efter nedskæringsprocessen sker en betydelig forringelse af deres performance, 

som følge af blandt andet stigende jobusikkerhed, faldende engagement og faldende jobtilfredshed 

(Travaglione & Cross, 2006). Hertil kommer en stor belastning af det psykiske arbejdsmiljø og stigende 

sygefravær, samt en stigning i frivillige fratrædelser i perioden efter nedskæringerne (Moltke et al., 2018: 

9). Umiddelbart skulle man mene, at der naturligvis ville være et stort fokus på de tilbageblevne 

medarbejdere efter en nedskæringsrunde, eftersom eksempelvis et øget arbejdspres, er en hyppig følge 

heraf. Baseret på litteraturen herom, er det dog ikke tilfældet (eks. Appelbaum et al., 2007, Baruch & Hind., 

1999, Smith, 2001). I stedet påpeges det, at tilbageblevne medarbejdere overses og efterlades med en lang 

række negative følelsesmæssige effekter, der er særdeles uhensigtsmæssige, for den fremtidige 

organisatoriske succes (Travaglione & Cross, 2006: 2). Disse effekter samles under betegnelsen "survivour 

syndrome" der beskrives som "a mixed bag of emotions often exhibited by remaining employees following 

an organizational downsizing" (Sahdev, 2004: 166).  

 

Der er visse elementer der lader til, at have stor betydning for udviklingen af survivour syndrome, herunder 

virksomhedens historiske kontekst, valget af nedskæringsstrategi samt den ledelsesmæssige håndtering af 

nedskæringerne under og efter nedskæringsprocessen (Sahdev, 2004: 166). Årsagen til, at netop den 

historiske kontekst er vigtig, relaterer sig til den psykologiske kontrakt mellem arbejdsgiver og 

medarbejder. Det påpeges, at der ved nedskæringer kan ske et brud på kontrakten, hvilket især sker, hvis 

nedskæringerne kommer som et chok for medarbejderen (Baruch & Hind, 1999: 298). Der findes stadig 
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virksomheder i Danmark, som befinder sig i overgangsperioden fra stabilitetsparadigmet til 

forandringsparadigmet, og her er argumentet, at den psykologiske kontrakt brydes ved forandringer og 

pludselige nedskæringer. Den ledelsesmæssige håndtering under og efter nedskæringerne påpeges i 

litteraturen om survivour syndrome, at have afgørende betydning, for udviklingen af syndromet. Ledelsens 

fokus på tilbageblevne medarbejdere i nedskæringsprocesser bør både være af praktisk og følelsesmæssig 

karakter, og elementer som tydelig kommunikation, involvering, fokus på den enkelte og 

procesretfærdighed har stor indflydelse på udviklingen af survivour syndrome (Travaglione & Cross, 2006: 

10, Appelbaum et al., 2007: 280-283).   

1.2. Survivour syndrome i en dansk kontekst 
I en dansk kontekst er der ikke meget litteratur om emnet. Dog tyder det på, at der kan være et behov for 

en øget opmærksomhed på problemet, da nedskæringer i stigende grad bruges som et ledelsesmæssigt 

værktøj. Ydermere er bogen "Ledelse efter fyringer" (Moltke et al. 2018) blevet udgivet i januar 2018, og 

ifølge forfatterne som har arbejdet med talrige virksomheder i praksis, er behovet særdeles 

tilstedeværende ude i de danske virksomheder.  

 

Som skitseret i første del af indledningen er der elementer af nedskæringsprocesser, der ifølge den 

internationale litteratur på området, har vist sig, at have betydning for udviklingen af survivour syndrome. I 

nærværende speciale ønskes det derfor undersøgt om disse elementer også har betydning i en dansk 

kontekst.  Nedenfor præsenteres der 4 påstande, som vil bidrage til at besvare specialets 

problemformulering. Ved at undersøge de enkelte elementers betydning, vil jeg på baggrund af en kobling 

af teorien med min indsamlede empiri, blive i stand til at analysere mig frem til hvorvidt udviklingen af 

survivour syndrome er påvirket af elementerne. Strukturen i analysen vil i øvrigt følge påstandenes 

struktur: 

 

1. "En virksomheds historiske kontekst har betydning for, om tilbageblevne medarbejdere efter en 

nedskæringsproces oplever brud på deres psykologiske kontrakt, og dermed har større risiko for at 

udvikle survivour syndrome" 

2. "Valget af nedskæringsstrategi, har betydning for, om de tilbageværende medarbejdere udvikler 

survivour syndrome"  

3. "Under nedskæringsprocesser vil der i højere grad være et større fokus på de medarbejdere der skal 

forlade virksomheden end de medarbejdere der skal blive" 
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4. "Tydelig kommunikation, involvering, fokus på den enkelte samt procesretfærdighed under og efter 

nedskæringsprocessen spiller en afgørende rolle i forhold til, om de tilbageblevne medarbejdere 

udvikler survivour syndrome" 

Det er vigtigt at disse påstande tages med i undersøgelsen af problemformuleringen for at få et billede af, 

hvordan respondenterne har oplevet deres nedskæringsprocesser og dermed eventuelt blive i stand til at 

sige noget om, hvilken betydning de enkelte elementer har haft for udviklingen af survivour syndrome. 

Undersøgelsen af om ovenstående påstande kan be- eller afkræftes vil dermed danne baggrund for 

besvarelse af specialets problemformulering som lyder således: 

 

"Hvilke elementer af nedskæringerne har haft betydning for, om specialets respondenter har udviklet 

survivour syndrome?" 

2. Afgrænsning  

Når der træffes et valg, skaber det et fravalg. For at skabe en stringent og korrekt forståelse af de valg der 

er truffet i arbejdet med specialet, vil der nedenfor argumenteres for de fravalg der er sket i processen.  

2.1. Teoretisk afgrænsning 

Eftersom specialet er indledt med argumenter om ændrede vilkår for arbejdslivet fra stabilitet til 

forandring, ville det muligvis synes oplagt at benytte teori om forandringsledelse. Dog har det primære 

genstandsfelt været survivour syndrome, og i litteraturen om syndromet fremdrages teorier om 

forandringsledelse ikke. Der er visse overlap mellem elementer såsom involvering, tydelig kommunikation 

mv., men eftersom nedskæringer igangsætter andre reaktionsmønstre hos tilbageblevne medarbejdere 

end forandring af eksempelvis processer, er teori om forandringsledelse fravalgt.  

En yderligere overvejelse jeg havde i forbindelse med valg af mit teoretiske grundlag, handlede om hvorvidt 

det gav værdi at inddrage kulturbegrebet. Dog valgte jeg i stedet at fokusere på psykologiske kontrakter, da 

jeg herved i højere grad ville kunne stille skarpt på individet og dets individuelle forståelse af verden, som 

mit videnskabsteoretiske standpunkt forudsætter.  

2.2. Videnskabsteoretisk afgrænsning 
Da den videnskabsteoretiske tilgang til specialet medfører nogle metodologiske konsekvenser, findes det 

nødvendigt at præcisere, hvilken type hermeneutik, der benyttes i det videre forløb. Hermeneutikken er 

ikke en entydig videnskabsteoretisk position, men findes i forskellige udgaver, der befinder sig i forskellig 

afstand til de moderne positivistiske tænkemåder (Juul, 2012: 107). Alle forskellene vil ikke gennemgås her, 
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da det ikke er formålet med afgrænsningen, at lave en udførlig gennemgang af retningerne. Derimod vil det 

kun være de aspekter, der har betydning for gennemførslen af nærværende undersøgelse, der fremføres. I 

den filosofiske hermeneutik ses forskeren som en central del af videnproduktionen og dette er ikke et bias 

man bør tage forbehold for, men ses derimod som produktivt for erkendelsen (Juul, 2012: 122). Da jeg i høj 

grad vedkender mig troen på dette, afgrænser jeg mig fra at beskæftige mig med metodehermeneutikken, 

da denne retning ikke helt viger fra kravet om objektivitet. Ydermere er det kendetegnende for 

metodehermeneutikken, at metode er vejen til at opnå en stadig mere korrekt forståelse af den sociale 

verden og dermed universel gyldighed, hvilket står i kontrast til den filosofiske hermeneutik og min 

overbevisning. Dette kan ifølge den filosofiske hermeneutik ikke opnås, da ingen fortolkning kan gøre krav 

på at være universelt gyldig eller absolut sand (Juul, 2012: 124). 

Det er ydermere relevant kort at redegøre for den kritiske hermeneutik, da jeg anvender dele af denne 

retning i specialet. Retningen er relevant idet jeg forholder mig kritisk til virksomhedernes håndtering af 

nedskæringerne, med henblik på at producere viden om, hvad man aktivt kan gøre for at minimere risikoen 

for udvikling af survivour syndrome, hos tilbageværende medarbejdere. Frem for blot at forholde mig til 

hvordan tingene "er", hvilket kendetegner den filosofiske hermeneutik, går jeg skridtet videre og forholder 

mig kritisk til hvorledes tingene "bør" være (Juul, 2012: 138). Det skal påpeges, at jeg er opmærksom på, at 

der i den filosofiske hermeneutik som før nævnt, ikke eksisterer en universel gyldighed, og det derfor vil 

variere fra virksomhed til virksomhed, samt fra individ til individ, hvad der vil have en positiv effekt.  

Ovenstående er blot et udsnit af de videnskabsteoretiske argumenter og i følgende afsnit vil 

hermeneutikkens konsekvenser for specialet uddybes. 

3. Videnskabsteori 

Igennem specialet vil der fokuseres på de enkelte respondenters oplevelser og deres subjektivitet kommer 

derfor til at spille en stor rolle. Formålet er at undersøge deres oplevelser af de nedskæringsprocesser de 

har været en del af. Til formålet er det hensigtsmæssigt at anskue problemstillingen fra et hermeneutisk 

ståsted, da netop denne videnskabsteoretiske retning har fokus på individets oplevelser og dermed 

muliggør dette. Hermeneutikken er således brugbar, fordi der tages udgangspunkt i de involverede 

personers egne forståelser og fortolkninger, frem for at se deres holdninger og handlinger, gennem 

præfabrikerede modeller over samfundsmæssige lovmæssigheder (Berg-Sørensen: 148). Mennesker er 

tænkende individer, der er i stand til at gøre sig erfaringer, reflektere over dem og dernæst ændre sin 

adfærd på baggrund heraf (Juul, 2012: 109). Individers sindsstemning og værdier, er desuden af afgørende 

betydning for deres handlinger, og i nedskæringsprocesser vil individernes sindsstemning naturligvis 
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påvirkes. Ydermere vil de værdier som individerne tillægger betydning, hvilket eksempelvis kan være 

procesretfærdighed i afskedigelserne, også påvirke deres handlingsmønster. På denne baggrund kan man 

således argumentere for, at man med hermeneutikken eksempelvis kan opnå en forståelse for, hvorfor 

medarbejdere der har overlevet en nedskæringsrunde vælger at forlade deres job eller hvorfor deres 

performance falder. 

3.1. Filosofisk hermeneutik 

Kerneelementet i hermeneutikken er fortolkning, og de forskellige retninger af hermeneutikken har 

forskellige opfattelser af hvad fortolkning er, samt hvad samfundsforskere gør når de fortolker (Ibid.). I 

specialet anses den filosofiske hermeneutik for at være relevant, da denne retning grundlæggende handler 

om, hvad det vil sige at være menneske. Mennesket befinder sig i tidslige og rumlige sammenhænge, hvor 

historiciteten er central. Dette ligger fint i forlængelse af opfattelsen af, at den historiske kontekst i 

respondenternes virksomheder har betydning for udviklingen af survivour syndrome. Historiciteten er 

således ikke noget man blot kan frigøre sig fra, hvilket også gælder for mig som fortolker. Jeg vil være en 

central del af vidensproduktionen, eftersom jeg, er en del af den verden, der fortolkes (Juul, 2012: 121). 

Dermed står jeg ikke uden for den fortolkede verden, men er derimod en del af den (Ibid.). Dette fordrer, at 

jeg altid vil medbringe mine fordomme i forståelsesprocessen, hvilket er brugbart i erkendelsesprocessen. 

Årsagen er, at det gør mig i stand til, at stille relevante spørgsmål og udvide min erfaringshorisont (Juul, 

2012: 122). Ydermere vil de historiske forudsætninger jeg medbringer, være bestemmende for, hvad jeg 

forstår og hvad jeg ikke forstår. Med andre ord kan man sige, at mine fordomme udgør 

forståelseshorisonten og er bestemmende for, hvad der er muligt for mig at se, fra et bestemt sted. Der 

skabes i den filosofiske hermeneutik altså en fortolkning, som er præget af forskerens egen historie, og af 

denne årsag, kan ingen fortolkning gøre krav på universel gyldighed, som påpeget i afgrænsningen (Juul, 

2012: 124).  

3.1.1. Applikation og horisontsammensmeltning 

Nogle fordomme er værd at bevare, mens andre må forkastes fordi de ikke kan fastholdes i mødet med nye 

erfaringer. Derfor må jeg som forsker teste mine fordomme ved at sætte dem i spil med de nye erfaringer, 

jeg gør mig under empiriindsamlingen, hvilket gøres gennem applikation (Juul, 2012: 125). I dette speciale 

foregår applikationen gennem undersøgelse af de påstande, der er formuleret i problemfeltet. På denne 

måde, bringes fordommene i anvendelse og testes mod mine erfaringer fra den sociale virkelighed, som jeg 

undersøger (Ibid.). Dog skal det nævnes, at applikation ikke blot handler om at falsificere fejlagtige 

påstande, men i høj grad går ud på, at afprøve fortolkningsprocessen, som har til formål at meningsudfylde 

og skabe forståelse for konkrete betydningsstrukturer (Juul, 2012: 126). I denne proces bør der fokuseres 
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på, at være åben over for det der viser sig, og være åben overfor nye erfaringer, der kan påvirke 

horisonten.  I lighed med Gadarmers "test af fordomme" vil der dermed forekomme en justering, 

nuancering og specificering af de fordomme der ligger til grund for undersøgelsespåstandene i 

problemfeltet, frem for en decideret forkastelse eller bekræftelse af dem (Juul, 2012: 54). De indsamlede 

data i specialet, vil således danne grundlag for justeringen, hvis det viser sig at være relevant. Denne form 

for erkendelse, som jeg skaber i samspil med mine respondenter kaldes horisontsammensmeltning, og 

handler om den stadige pendling mellem mine egne fordomme og de nye erfaringer, der sættes i spil, når 

fordommene bringes i anvendelse i dataindsamlingen (Juul, 2012: 126).  

3.2. Min forforståelse 
Som pointeret ovenfor, er det afgørende at være bevidst om, hvilken forforståelse der bringes med ind i 

indsamlingen af empiri (Juul, 2012: 124). Denne forforståelse er især præget af min deduktive tilgang til 

rapporten, hvor teorien har været styrende for udarbejdelsen af specialets form, samt øvrige redskaber 

som eksempelvis interviewguiden. Ydermere er min forståelse af problematikken om survivour syndrome, i 

høj grad påvirket af de erfaringer jeg har gjort mig, under udarbejdelsen af min praktikrapport, hvilket jeg 

vil komme nærmere ind på i mit metodeafsnit. I arbejdet med rapporten foregik empiriindsamlingen i en 

specifik virksomhed, hvilket gør, at sigtet var meget anderledes omend problemfeltet havde mange 

ligheder, med nærværende speciale. I mit tidligere forløb har jeg således gjort mig nogle erfaringer, som jeg 

er bevidst om, udgør en betydelig del af min forståelseshorisont. Disse erfaringer er med til at forme mine 

fordomme, som specialets påstande i problemfeltet, er et udtryk for. Undervejs i dette arbejde, vil jeg teste 

fordommene og forsøge at sætte dem i spil med de nye erfaringer jeg gør mig under empiriindsamlingen. I 

denne proces vil jeg tilstræbe mig at være åben over for de informationer, som respondenterne giver mig, 

og dermed være villig til at revurdere min horisont, efter en dybdegående samtale om emnerne i 

interviewguiden. På denne måde skabes horisontsammensmeltning, og jeg bliver i stand til at forstå 

respondenternes konkrete betydningsstrukturer, som netop er dem jeg ønsker indsigt i, i samspil med min 

egen forforståelse.  

Hensigten med specialet er ikke at finde lovmæssigheder, da mennesker ikke blot reagerer på stimuli på 

samme måde, som det er tilfældet med naturens love (Juul, 2012: 109). Dog vil jeg fremkomme med 

anbefalinger, der kan være med til at forhindre udviklingen af survivour syndrome i nedskæringsprocesser, 

da det netop er dette, der er et stort behov for, at producere viden om.  

I hermeneutikken gælder der et uomtvisteligt krav om gennemsigtighed, hvilket jeg igennem specialet vil 

søge at opfylde (Juul, 2012: 131). På denne baggrund vil jeg i følgende metodeafsnit begrunde alle de valg 
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jeg har foretaget. Dette gælder for både mit idégrundlagde, mine metodiske valg, mit empiriske grundlag 

samt den teoriramme, der har været styrende for mit arbejde.  

4. Metode 

Hvis ikke håndværket er i orden, vil produktets kvalitet bære præg heraf og af denne årsag er det bevidst 

valgt at være meget grundig med beskrivelsen af metoden. Nedenstående afsnit vil for nogle derfor måske 

synes langt, men jeg anser det som et bærende element og dermed en nødvendighed. 

4.1. Specialets form  

Interessen for denne problemstilling, blev vakt allerede tidligere i mit uddannelsesforløb, hvor jeg var i 

praktik i en organisation, der igennem de seneste år, havde oplevet store forandringer som følge af 

udskiftning af direktionen. Forandringerne havde medført, at en stor del af medarbejderne enten var blevet 

afskediget eller outsourcet, hvilket havde skabt en markant stigning i jobusikkerhed og et markantfald i 

trivslen, hos de resterende medarbejdere. Historisk var organisationen kendetegnet ved stor stabilitet og 

mange af medarbejderne havde meget lang anciennitet. Dette betød, at de i deres lange karriere i 

organisationen, ikke havde oplevet nedskæringer tidligere, og nedskæringerne blev desuden iværksat 

pludseligt og mod forventning. Da årets medarbejdertrivselsundersøgelse bekræftede ovenstående 

tendenser, valgte jeg i min praktikrapport at undersøge, hvad årsagen hertil var. På baggrund af interviews 

med nogle af de tilbageblevne medarbejdere, viste det sig, at de i udpræget grad udviste symptomer på 

survivour syndrome.  

I nærværende speciale, var det hensigten, at jeg ville undersøge samme problemstilling i en virksomhed, 

som jeg vidste, også havde været præget af stor stabilitet i hele dens levetid for at afprøve, om samme 

tendenser gjorde sig gældende. Virksomheden var oprindeligt familieejet, og også her havde størstedelen 

af medarbejderne været ansat i mange år. I 2016 blev 75% af virksomheden solgt til en kapitalfond og der 

blev efterfølgende skåret kraftigt ned i medarbejderstaben. Denne virksomhed havde altså mange ligheder 

med mit praktiksted, og jeg ville derfor gerne undersøge, om disse omstændigheder også i dette tilfælde, 

skabte symptomer på survivour syndrome, hos de tilbageblevne medarbejdere. Jeg indgik derfor et 

samarbejde med virksomheden, og grundet travlhed aftalte jeg med min kontaktperson, at jeg først skulle 

indsamle data i slutningen af januar 2018, hvilket var tre måneder efter begyndelsen af min specialeproces. 

I denne periode, var det meningen, at jeg således skulle arbejde med de dele af specialet, som ikke 

krævede brug af data. Kort før jul 2017 kontaktede jeg virksomheden for at aftale datoer for 

dataindsamling, men her viste det sig, at man trods vores aftale ikke kunne afse ressourcer til at fungere 

som virksomhedscase, og mit arbejde lod derfor til stor frustration, til at være spildt. Efter et intensivt 
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forsøg på at finde en alternativ virksomhedscase, måtte jeg indse at dette ikke var muligt. For at kunne 

arbejde med survivour syndrome, som jeg har en stor faglig interesse i, valgte jeg i samarbejde med min 

vejleder, ikke at bruge en specifik virksomhed som case, men derimod at have fokus på enkeltindivider, der 

har oplevet at overleve nedskæringer på deres arbejdsplads. Formålet med undersøgelsen, skiftede således 

fokus fra at beskæftige sig med medarbejdere fra en specifik virksomhed, til at undersøge, hvilke følger 

nedskæringer har for medarbejdere i danske virksomheder generelt. Det interessante perspektiv i denne 

sammenhæng, er at sætte fokus på nuanceringen i oplevelserne hos forskellige medarbejdere, for at opnå 

en bred forståelse for, hvad der helt konkret sker i nedskæringsprocesser i forskellige virksomheder. Det 

essentielle er således i første omgang at undersøge, om det er en udbredt praksis, at der er et manglende 

fokus på støtte af de tilbageværende medarbejdere efter nedskæringer. Hertil kommer de vigtige aspekter, 

der omhandler den historiske kontekst, den psykologiske kontrakt, valget af nedskæringsstrategi samt den 

ledelsesmæssige håndtering.  

Der er altså flere variable der er relevante at få indblik i, og netop derfor har det været særdeles interessant 

at tale med medarbejdere fra forskellige virksomheder, for at finde ud af, hvad der har hvilken betydning. 

Set i bakspejlet, er denne løsning i langt højere grad relevant for vidensproduktionen, da jeg gennem 

dataindsamlingen får mulighed for, at opnå indblik i, hvilke praksisser der iværksættes på tværs af 

forskellige virksomheder. Fokuseringen på enkeltindivider har derfor gjort det muligt, at opnå større viden 

om, hvilke faktorer der har betydning for udvikling af syndromet, end hvis et samarbejde med en specifik 

virksomhed var blevet gennemført. Jeg er derfor meget tilfreds med denne løsning. 

Årsagen til at jeg finder det vigtigt at fortælle om specialets tilblivelse er, at det i høj grad har været en del 

af min læringsproces. Processen har vist mig, at det ude i virksomhederne er et meget ømtåleligt emne, 

hvilket jeg tror, er en stor del af forklaringen på, hvorfor jeg havde så svært ved at finde en 

virksomhedscase. De overvældende mange henvendelser jeg fik fra enkeltindivider der gerne ville bidrage 

med empiri til specialet, fortæller mig, at der er et behov for at få problematikken frem i lyset. Dette vender 

jeg tilbage til, senere i metodeafsnittet. 

4.1.1. Et problemløsende formål 

Specialets formål er, som det fremgår af problemformuleringen, at skabe viden om, hvilke elementer af 

nedskæringsprocesserne der har haft betydning for respondenternes udvikling af survivour syndrome. 

Årsagen til formålet med specialet er som tidligere nævnt, at virksomheder ofte ikke opnår de ønskede 

økonomiske resultater som de forventede, da nedskæringerne blev iværksat. På denne baggrund har 

undersøgelsen et "forstående" formål (Andersen, 2013: 21). Undersøgelser med et forstående formål, tager 

som regel udgangspunkt i psykologiske eller socialpsykologiske problemstillinger, idet forståelse knytter sig 
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til begreber som hensigt og mening (Ibid.). Genstanden for undersøgelsen, som i dette speciale er 

respondenterne, opfattes som værende forankrede i en kulturel, social og historisk sammenhæng. 

Kendetegnende for undersøgelser med et forstående formål er, at de meninger og betydninger som det 

enkelte individ har nedlagt i problemstillingen, gøres til genstand for undersøgelse. Ydermere er det 

hensigten med undersøgelser af denne art, at lægge vægt på udviklingen af nye forståelsesrammer og 

fortolkninger (Ibid.). Sproglig kommunikation er derfor et afgørende element i fortolkningsprocessen, 

hvilket blot underbygger at hermeneutikken som videnskabsteoretisk ramme, er fordelagtig. Udover at 

undersøge, hvilke elementer der har betydning for udvikling af survivour syndrome, ønskes det belyst, 

hvilke aktiviteter der kan iværksættes for at undgå negative følgevirkninger, da den eksisterende viden 

herom i en dansk kontekst, er mangelfuld. Af denne årsag, går undersøgelsen skridtet videre, ved også at 

have et problemløsende formål, frem for udelukkende at antage et forstående (Andersen, 2013: 22). Dette 

er desuden påpeget i afgrænsningen, da den kritiske hermeneutik anvendes til dette formål. Det 

problemløsende formål tager form, idet jeg i specialet på basis af den indsamlede viden, vil analysere mig 

frem til, hvilke løsningsforslag der vil kunne afhjælpe problemet, som i denne undersøgelse er survivour 

syndrome.  

4.2. Hypotetisk-deduktiv tilgang til specialet 
Da arbejdet med specialet er indledt med en grundig gennemgang af relevant teori om survivour syndrome, 

har dette haft betydning for den metodiske tilgang til undersøgelsen. Deduktion har været den styrende 

tilgang, hvilket vil sige, at påstandene er blevet til, på baggrund af teorien (Vallgårda & Kock, 2008: 21). Der 

udover udgør undersøgelsespåstandene en vigtig bestanddel i forhold til besvarelse af 

problemformuleringen. Denne måde at arbejde på kaldes hypotetisk-deduktiv, og forbindes oftest med 

positivistisk samfundsforskning (Jacobsen et al., 2010: 75). Dog kan det godt lade sig gøre at arbejde med 

denne metode, selvom den videnskabelige tilgang ikke er positivistisk. Med henblik på at skabe 

overensstemmelse mellem metoden og specialets videnskabsteori der er hermeneutisk, er det derfor valgt 

at kalde hypoteserne for påstande, da hypotese opfattes som et positivistisk udtryk. (Juul, 2012: 53). 

På trods af den deduktive tilgang, har der også undervejs været behov for, at benytte en induktiv tilgang. 

Behovet opstod fordi at jeg under dataindsamlingen opdagede, at de enkelte respondenters individualitet 

spiller en stor rolle for udviklingen af survivour syndrome. Dette var ikke noget jeg var opmærksom på 

forinden, da der ikke er et teoretisk fokus på det, i den teori jeg har brugt som baggrund for udformelsen af 

påstandene. På denne måde kan man sige, at undersøgelsen i højere grad er blevet empirisk funderet og at 

der er sket horisontsammensmeltning mellem mit teoretiske afsæt og min dataindsamling. 
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Litteraturen der ligger til grund for specialet er primært udenlandske studier, og af denne årsag, anses det 

som relevant at undersøge påstandene, for at blive i stand til at sige noget om, hvorvidt de er gyldige i en 

dansk kontekst. Påstandene er ydermere relevante at medtage, fordi de kan være med til at skabe 

troværdig viden. Dette vil sige, at de er med til, at skabe en fokuseret nuancering af dataindsamlingen, med 

udgangspunkt i, hvad teorien om nedskæringer og survivour syndrome peger på. Jeg er dog opmærksom 

på, at undersøgelsen blot består af udvalgte aspekter, af en kompleks virkelighed. Af denne årsag er 

undersøgelsen ikke repræsentativ for samtlige virksomheder og medarbejdere, i en dansk kontekst. 

4.3. Brug af primær og sekundær empiri 

I dette speciale anvendes der både primær og sekundær empiri. Primærempirien er data som jeg selv har 

indsamlet, og sekundærempirien er indsamlet af andre.  

Primærempirien udgøres af 10 kvalitative, semistrukturerede interviews, som var nødvendige at 

gennemføre, for at skabe mere viden på området. Sekundærempirien består af en model for Inplacement-

ledelse, der i modsætning til outplacement holder fokus på de medarbejdere der fortsat er i virksomheden, 

efter en nedskæringsproces (Moltke et al., 2018). Under specialets udarbejdelse blev jeg opmærksom på 

udgivelsen af bogen "Ledelse efter fyringer" (Moltke et al., 2018) hvor modellen præsenteres. Modellen 

samler på fornem vis de elementer, som i den internationale litteratur om nedskæringer og survivour 

syndrome, påpeges at være vigtige for at forebygge survivour syndrome. Sekundærempirien inddrages 

dermed for at skabe et begrebsapparat, der i højere grad, kan skabe overblik over de indsatser der kan 

være med til at forhindre survivour syndrome, og bidrager til undersøgelsens problemløsende formål, som 

er defineret i foregående afsnit.   

4.4. Specialets kvalitative tilgang 

I modsætning til kvantitativ metode, forfølger kvalitativ metode mere usystematisk det der forekommer 

interessant, eller som har et kritisk potentiale i forhold til problemstillingen (Vallgårda & Kock, 2008: 58). 

Netop dette gør, at den kvalitative tilgang er benyttet i dette speciale. Ydermere er der en mangfoldighed 

af fremgangsmåder hertil, og der er i kvalitativ metode ikke en entydig forskel mellem videnskabelig og 

ikke-videnskabelig viden. Derimod er der glidende overgange mellem forskellige måder at bruge sproget, og 

generere erkendelse på (Ibid.). Videnskabelighed er således noget, der etableres internt i det enkelte 

forskningsprojekt. 

Allerede i problemformuleringsfasen vil man i undersøgelser hvor det vil være hensigtsmæssigt at gøre 

brug af kvalitativ metode, ikke blot spørge til hvorvidt der er en sammenhæng mellem forskellige faktorer, 

men også til, hvori denne sammenhæng består, for den enkelte respondent (Vallgårda & Kock, 2008: 55). 



16 
 

Dette gør sig også gældende i nærværende speciale hvor det ønskes at undersøge på hvilken måde 

nedskæringerne har haft betydning for om specialets respondenter har udviklet survivour syndrome. Inden 

for den kvalitative metode, ser man ofte den tilgang, at data ikke blot er noget der ligger og venter på at 

blive indsamlet, men derimod er noget, der produceres i det øjeblik, at man som forsker møder sit 

genstandsfelt (Vallgårda & Kock, 2008: 56). I denne opfattelse ligger der også en anerkendelse af, at 

forskeren som før nævnt ikke står uden for genstandsfeltet, men derimod er en aktiv medspiller i 

produktionen af data. Denne opfattelse gør sig også gældende i hermeneutikken, og den kvalitative tilgang 

er derfor også på denne baggrund et oplagt valg til dataindsamlingen. At forskeren er en aktiv medskaber 

af genstandsfeltet fordrer, at den kvantitative metodes ideal om gentagelighed ikke gør sig gældende, og 

min forforståelse anser jeg dermed ikke som en fejlkilde, men derimod som en nødvendig forudsætning 

for, at jeg kan udføre en hermeneutisk analyse (Vallgårda & Kock, 2008: 57).  

Da forskningsformålet er at opnå viden om og forståelse for respondenternes oplevelser, samt for den 

betydning forskellige oplevelser har for den enkelte, er det kvalitative forskningsinterview velegnet 

(Vallgårda & Kock, 2008: 61). Følgende afsnit vil omhandle hvilke metodiske konsekvenser dette indebærer.  

4.4.1. Dataindsamling 

Specialets primærempiri udgøres af i alt 10 kvalitative forskningsinterviews. Fælles for 9 af interviewene er, 

at respondenterne alle har oplevet nedskæringer i større eller mindre grad i forskellige virksomheder. Det 

sidste interview er et såkaldt ekspertinterview, hvor jeg interviewer en af forfatterne til bogen "Ledelse 

efter fyringer", for at opnå en yderligere nuancering af problematikken vedrørende nedskæringer. 

Da jeg besluttede mig for, at ændre fokus fra at beskæftige mig med én virksomhedscase, til at fokusere på 

enkeltindivider uafhængig af virksomhed, overvejede jeg hvordan jeg bedst muligt kunne få kontakt til 

relevante respondenter. I denne forbindelse besluttede jeg, at lave et opslag på henholdsvis LinkedIn og 

Facebook med følgende tekst:  

"Kære netværk, Til min kandidatafhandling søger jeg interviewpersoner der har overlevet nedskæringer på 

arbejdspladsen. Du behøver ikke nødvendigvis at være ansat i virksomheden længere, men det er essentielt 

at du nemt erindrer hvordan din trivsel påvirkedes af nedskæringerne. Der vil være mulighed for 

anonymitet, såfremt det ønskes og jeg kommer naturligvis gerne til dig for at udføre interviewet, der kan 

foregå i det tidsrum der passer dig. Jeg vil gerne afholde interviews i slutningen af januar eller i starten af 

februar. Kontakt mig gerne i en privat besked eller på min mail jepe15ah@student.cbs.dk for yderligere 

info. Deling af mit opslag er meget velkomment. På forhånd tak og godt nytår!". 

mailto:jepe15ah@student.cbs.dk
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Efter offentliggørelsen af opslaget, fik jeg overraskende mange tilbagemeldinger, og jeg var derfor nødsaget 

til, at sortere i dem. Mit udvælgelseskriterium bestod i at frasortere henvendelser fra personer, der ikke 

havde mulighed for, at mødes fysisk på Sjælland i uge 4 og 5.  

Med undtagelse af ekspertinterviewet er alle interviewene med respondenterne udført i deres hjem. På 

denne måde sikrede jeg, at der var mindst muligt besvær for dem, men vigtigst af alt, at de følte sig trygge. 

De valgte således hvor vi skulle sidde med videre, og jeg optrådte i rollen som gæst. Derudover gjorde jeg 

mig umage for at fremstå venlig og ydmyg, for at skabe en positiv oplevelse for respondenterne. Dette 

forestiller jeg mig, er med til at udligne den asymmetri, der kan være i magtforholdet i en 

interviewsituation (Kvale & Brinkmann, 2009: 51). Diskussionen af magtforholdet vender jeg tilbage til 

senere i afsnittet. Jeg er bevidst om, at jeg som interviewer definerede interviewsituationen, samt at 

kommunikationen var en envejsdialog. Min rolle var i kraft af min videnskabelige kompetence inden for det 

undersøgte felt, at spørge ind til bestemte emner, og respondenternes rolle var at svare (Ibid.). Med dette 

var målet altså ikke blot at føre en behagelig samtale, men samtalen var et middel til at nå målet, om at få 

beskrivelser og fortællinger, som jeg kunne bruge i mit videre analyseforløb (Ibid.). Ekspertinterviewet fik 

jeg mulighed for at udføre, da jeg kort forinden påbegyndelsen af interviewene blev opmærksom på, at der 

var reception for udgivelsen af bogen "Ledelse efter fyringer" (Moltke et al., 2018) i slutningen af januar 

2018. Jeg deltog i receptionen, og blev hurtigt klar over, at bogen behandler samme problemstilling som 

specialet, og at den dermed var meget relevant. Efter receptionen tog jeg derfor kontakt til én af bogens 

forfattere, og jeg fik herefter lov til at lave et interview om bogens emner, i relation til specialets 

problemstilling. Interviewet udførtes på forfatternes arbejdsplads. 

Alle interviews fik jeg efter tilladelse fra samtlige respondenter, lov til at optage med diktafon, således at 

jeg efterfølgende havde mulighed for, at transskribere dem og dermed kunne bruge dem i den videre 

analyse. På denne måde sikrede jeg også, at der er dokumentation for alle udsagn.  

I følgende afsnit vil jeg uddybe, hvilke metodiske konsekvenser, der er forbundet med udførelse af 

kvalitative forskningsinterviews, da denne dataindsamlingsmetode er undersøgelsens bærende element. 

Det kvalitative forskningsinterview kan have forskellige struktureringsgrader, men i denne undersøgelse er 

det valgt at benytte den semistrukturerede form. Denne type interview er defineret ved at have til formål, 

at indhente beskrivelser af respondenternes livsverden, med henblik på at fortolke betydningen af de 

beskrevne fænomener (Kvale & Brinkmann, 2009: 19). Ydermere indebærer den semistrukturerede tilgang, 

at interviewet hverken udføres som en åben hverdagssamtale, eller som et lukket spørgeskema. Samtalen 

var derimod styret af en tematiseret interviewguide, der også gav plads til min spontanitet, i tilfælde hvor 

der fremkom interessant materiale, der var behov for at følge op på (Kvale & Brinkmann, 2009: 45).  



18 
 

4.4.2. Det kvalitative forskningsinterview 

Det kvalitative forskningsinterview handler om, at forstå temaer i den oplevede verden, ud fra 

respondenternes egne perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2009: 41). Interviewet søger kvalitativ viden 

udtrykt i normalt sprog, og sigter således ikke efter kvantificering. Derimod sigtes der efter nuancerede 

beskrivelser af forskellige aspekter af respondenternes livsverden, hvor præciseringen og stringensen i 

meningsfortolkningen, modsvarer eksaktheden i kvantitative målinger (Kvale & Brinkmann, 2009: 48). 

Under min empiriindsamling opfordrede jeg respondenterne til, så nøjagtigt som muligt, at beskrive hvad 

de oplevede, følte og hvordan de handlede, for at opnå nuanceringen i fortællingerne. Ydermere forsøgte 

jeg at indhente viden om specifikke situationer og handlinger, hvilket medfører at jeg bliver i stand til at 

komme frem til konkrete betydninger, frem for generelle meninger. Med henblik på, at opnå så omfattende 

og forudsætningsløse beskrivelser som muligt, var jeg som interviewer nødsaget til at vise en vis åbenhed 

og nysgerrighed, overfor nye og uventede fænomener. Det var således min opgave, at få dimensioner frem, 

som jeg anså som vigtige i forhold til undersøgelsestemaet, men det var mine respondenters opgave at 

åbne op for deres specifikke oplevelser vedrørende disse temaer. Forskningsinterviewet er således en 

situation hvor viden konstrueres i samspillet mellem to mennesker, fordi interviewer og respondent 

gensidigt påvirker og agerer i forhold til hinanden (Kvale & Brinkmann, 2009: 49). 

4.4.3. Interviewet som social produktion af viden 

At interviewe er således en aktiv social proces, hvor intervieweren og respondenten producerer viden 

gennem deres relation (Kvale & Brinkmann, 2009: 34). Inden for interviewforskning arbejder Kvale & 

Brinkmann (2009) med to kontrasterende metaforer vedrørende den epistemologiske opfattelse af 

interviewprocessen. Her præsenteres intervieweren som henholdsvis minearbejder eller som rejsende. 

Intervieweren som minearbejder, refererer til opfattelsen af viden som noget nedgravet, der blot venter på 

at blive gravet frem. Respondenten besidder altså en viden i sit indre, der venter på at blive afdækket, 

ubesmittet af minearbejderen. Den viden der afdækkes er således objektive, virkelige data (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 66). Den alternative rejsende-metafor anser intervieweren, som værende en person der 

udforsker mange områder af et fjernt land, som ukendt territorium eller ved hjælp af et kort. Han taler med 

de lokale indbyggere, og deres mulige betydninger i de oprindelige historier, differentieres og udfoldes 

gennem den rejsendes fortolkninger. Rejsen fører ikke nødvendigvis udelukkende til ny viden, men vil også 

kunne igangsætte en reflektionsproces, der fører den rejsende til nye former for selvindsigt (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 67). I nærværende speciale, opfattes viden som socialt konstrueret, og af denne årsag, 

fungerer metaforen om den rejsende godt, som et illustrativt billede af dette.  
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Igennem dataindsamlingen har jeg ageret som rejsende, med en vis viden om det land jeg har bevæget mig 

ind i, på baggrund af min praktikrapport samt det teoretiske grundlag denne byggede på. Jeg har haft mit 

kort ved hånden under interviewene, i form af min eksisterende viden samt min interviewguide, og 

interviewene har både givet mig ny viden, men har også igangsat en reflektionsproces, idet jeg har været 

nødsaget til at revidere visse af mine antagelser. Med andre ord kan man også sige, at jeg har været 

nødsaget til at ændre min forforståelse, som følge af den viden respondenterne har forsynet mig med. Et 

eksempel på at jeg har indtaget en position som rejsende, kan illustreres ved min overraskelse over, at 

nedskæringer ikke blot er lig med survivour syndrome. Da jeg første gang arbejdede med survivour 

syndrome i min praktikperiode, havde jeg færre respondenter, som alle kom fra samme virksomhed. 

Samtlige respondenter udviste tegn på syndromet, og dette har min forforståelse båret præg af. Under de 

første interviews til dette speciale, oplevede jeg respondenter der ikke lod til at være specielt påvirkede af 

de nedskæringsrunder de havde oplevet, og jeg blev på daværende tidspunkt i tvivl om, om det var et 

resultat af, at mine spørgsmål ikke var tydelige nok. Efterhånden som jeg afholdt flere interviews, blev det 

dog klart for mig, at udviklingen af survivour syndrome, blandt andet handler om individualitet i 

respondenternes livsverden. Af denne årsag så jeg mig nødsaget til, at finde et begrebsapparat der kunne 

rumme denne forskellighed, og her blev begrebet "samtidig forskellighed" som er en del af inplacement 

teorien relevant (Moltke et al., 2018). Teorien om inplacement uddybes senere i specialet. 

4. 4. 4. Bearbejdning af datamateriale 

Når der arbejdes med interviewforskning, er det afgørende, at det der siges under interviewet fastholdes 

og dokumenteres. Under dataindsamlingen, er der benyttet en diktafon til formålet. Fordelen ved at optage 

datamaterialet er, at der opnås en registrering af alt, hvad der høres (Vallgårda & Kock, 2008: 74).  En 

ulempe ved at anvende optager er, at materialet senere skal transskriberes, hvilket er en tidskrævende 

øvelse. Dog er tiden godt givet ud, eftersom alle data bliver tilgængelige og håndterbare. Den 

analysemetode man vælger, har betydning for hvilken detaljeringsgrad transskriptionen skal gennemføres 

med. I dette tilfælde er en hermeneutisk analysestrategi valgt for at skabe overensstemmelse med det 

videnskabsteoretiske ståsted og af denne årsag er det ikke nødvendigt med en overordentlig detaljeret 

udskrift hvor stemmeføring, pauser mv. registreres. Dog er respondenternes svar og beskrivelserne, af stor 

vigtighed for mig, og derfor transskriberes alle sagte ord. 

For at tilvejebringe struktur og muliggøre et overblik over den store datamængde der er indsamlet, har jeg 

kodet materialet. Kodning indebærer, at der knyttes et eller flere nøgleord til et tekstafsnit, og kodning 

beskrives desuden som det kritiske link mellem dataindsamlingen og meningsudviklingen (Miles et al., 

1974: 72). I kvalitativ forskning er koderne forskergenererede, og nøgleordene der knyttes til 
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tekstafsnittene har til formål, at gøre forskeren i stand til, at identificere mønstre og skabe en stringens i 

analyseprocessen (Ibid.). Måden hvorpå kodning i dette tilfælde er blevet udført, er ved at knytte bestemte 

tekstafsnit til bestemte nøgleord. Nøgleordene var genererede ud fra teorien og knytter sig til de bærende 

elementer i undersøgelsespåstandene. Ved at markere tekstdelene med farver der repræsenterede de 

forskellige nøgleord, blev det muligt at få et overblik over hvilke dele af datamaterialet der knytter sig til 

påstandene. I bilag 4 kan kodningen af interview A findes, for at eksemplificere hvordan kodningen er 

foregået.  

For at blive i stand til at kunne se, om der er en sammenhæng mellem udvikling af survivour syndrome og 

undersøgelsespåstandenes elementer som er historisk kontekst, psykologisk kontrakt og kontraktbrud, valg 

af nedskæringsstrategi samt fokus på henholdsvis de afskedigede medarbejdere og de tilbageværende 

findes det nødvendigt at gøre et forsøg på at forenkle datamaterialet. Dette er gjort ved at indsætte de 

indsamlede data i skemaer i en kort præsentation af undersøgelsens resultater i afsnit 5. Her har jeg 

udarbejdet en oversigt over hvilke symptomer på survivour syndrome de enkelte respondenter har oplevet. 

Nederst i skemaet fremgår det hvor mange af symptomerne respondenterne har oplevet som følge af 

nedskæringerne, og eftersom der ikke findes en definition af hvornår der er tale om survivour syndrome, 

har jeg i dette speciale valgt at der ud af 8 mulige symptomer, skal være 4 eller flere tilstede for at der er 

tale om survivour syndrome. I nogle af interviewene blev det desværre ikke klart om symptomerne var 

tilstedeværende efter nedskæringerne, og i disse tilfælde er dette benævnt med ”Ingen information”. Her 

tæller symptomet ikke med i det samlede antal oplevede symptomer.  

Foruden dette har jeg lavet oversigter over hvilke respondenter der oplevede brud på deres psykologiske 

kontrakter, hvilke nedskæringsstrategier der var blevet benyttet de respektive nedskæringer samt om der 

var et ledelsesmæssigt fokus på henholdsvis de afskedigede og de tilbageværende medarbejdere. 

4. 5. Etiske overvejelser 
Det kvalitative forskningsinterview er en forskningsmetode, der giver privilegeret adgang til 

respondenternes grundlæggende oplevelser, af deres livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009: 47). Af denne 

årsag, har det været min fornemste opgave, at møde mine respondenter med ydmyghed og respekt. 

Ydermere er interviewet en aktivitet, hvor to personer agerer i forhold til hinanden. Dette samspil kan være 

angstprovokerende for både respondent og interviewer, og udløse forsvarsmekanismer, som jeg som 

forsker bør være bevidst om (Kvale & Brinkmann, 2009: 50). Derud over, har jeg under empiriindsamlingen 

været opmærksom på mulige etiske krænkelser af respondentens grænser, og på den asymmetri i 

magtforholdet, der er i en interviewsituation. Interviewet er ikke en herredømmefri zone af konsensus og 

empati, men er derimod kendetegnet ved, at være en envejsdialog af instrumentel karakter (Kvale & 
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Brinkmann, 2009: 51). Dette vil sige, at jeg satte dagsordenen, og brugte interviewet som et middel, til at 

opnå indsigt i mine forskningsinteresser. Magten er ikke nødvendigvis et onde der bør elimineres under et 

forskningsinterview, men anses som noget, der optræder i menneskelige samtaler og relationer. Af denne 

årsag, er pointen blot, at jeg som forsker i processen har skulle reflektere over asymmetrien, og den rolle 

magt spiller i produktionen af interview viden (Ibid.).  

I kraft af min position som studerende fornemmede jeg, at jeg på trods af min viden om problemfeltet, ikke 

påvirkede respondenterne i en uhensigtsmæssig retning. Det var vigtigt for mig, at udføre interviewene i 

deres eget hjem, hvis de havde interesse heri, for at skabe mindst mulig stress for dem. Alle respondenter 

på nær forfatteren til "Ledelse efter fyringer", havde selv henvendt sig til mig for at deltage i 

undersøgelsen, og på denne baggrund kan ingen af dem have følt sig pressede til at deltage. Ydermere 

havde jeg på forhånd besluttet, at sikre alle respondenter fuld anonymitet, hvilket der var to årsager til. For 

det første, er det et følsomt problemfelt undersøgelsen beskæftiger sig med, og det var derfor vigtigt at 

tage hensyn til undersøgelsens mulige konsekvenser for respondenterne, især fordi, at specialet ikke 

fortrolighedsstemples. For det andet, har det været vigtigt ikke at offentliggøre viden, der ikke er indhentet 

samtykke til at offentliggøre. Af denne årsag, og fordi det er irrelevant for vidensproduktionen, er det 

bevidst fravalgt ikke at spørge ind til hvilken virksomhed respondenternes oplevelser stammer fra. På 

denne måde, er både respondenter og virksomheder sikret fuld anonymitet. 

 4.6. Validitet og reliabilitet 
Traditionelt har spørgsmålet om validitet primært været noget, man har forbundet med positivisme. Ofte 

har definitionen været karakteriseret ved at omhandle hvorvidt man i videnskabelige undersøgelser måler 

det, som man tror man måler (Kvale & Brinkmann, 2009: 272). Dette skaber nogle implikationer for 

kvalitativ praksis, idet man ikke kan kvantificere kvalitativt indsamlede data. Af denne årsag arbejdes der i 

dette speciale med en mere åben tilgang til validitet, hvor jeg vurderer validiteten på baggrund af, om mit 

argument er fornuftigt, velbegrundet, forsvarligt, stærkt og overbevisende (Ibid.). På denne måde, bliver 

validitet et spørgsmål om, hvorvidt de data jeg har udledt af interviewene, i virkeligheden afspejler de 

variable, som specialet beskæftiger sig med. Dette betyder, at det ikke tilstræbes at finde frem til en 

absolut sikker viden, men som alternativ bliver det hensigten at finde forsvarlige argumenter, der 

understøtter påstandene. Da der primært arbejdes hypotetisk-deduktivt med problemstillingen, bliver min 

validering således også et spørgsmål om, at undersøge kilderne til ugyldighed (Kvale & Brinkmann, 2009: 

273).  

Foruden ovenstående, bliver validiteten også et spørgsmål om min håndværksmæssige tilgang til 

dataindsamlingen. Frem for at have fokus på valideringen af det endelige produkt, flyttes det til at handle 
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om en kontinuerlig validering af min proces. På denne måde, sikres der en løbende kvalitetskontrol i alle 

faserne af vidensproduktionen (Kvale & Brinkmann, 2009: 275). Konkret vil det sige, at valideringen 

begynder allerede i logikken i afledningerne fra teori til undersøgelsens problemformulering. Hertil kommer 

at validiteten af den producerede viden, er forbundet med mit undersøgelsesdesign og min anvendte 

metodes hensigtsmæssighed, i forhold til specialets undersøgelsesgenstand og formål (Ibid.). Under 

interviewene drejer validiteten sig om troværdigheden af interviewpersonernes beskrivelser, og kvaliteten 

af interviewprocessen, hvor der vil være fokus på omhyggelige spørgsmål om betydningen af det der siges, 

som en validering på stedet (Ibid.). Under transskriptionen af interviewene, vil jeg holde fokus på, at min 

sproglige udformning af udskriften, stemmer fuldstændig overens med det sagte. Alle ord transskriberes 

således til fulde, for at sikre validitet i denne fase. I analysen vil sigtet være, at sikre en holdbar logik i 

fortolkningerne og endelig vil jeg tilstræbe, at give en gyldig beskrivelse af undersøgelsens hovedresultater i 

konklusionen. Validiteten anses altså i denne henseende, som værende den håndværksmæssige kvalitet 

igennem hele processen.  

Reliabilitet henviser til spørgsmålet om, hvorvidt et resultat kan reproduceres på andre tidspunkter og af 

andre forskere. På denne måde kan man sige, at det vedrører konsistensen og troværdigheden af et 

forskningsresultat (Kvale & Brinkmann, 2009: 271). På samme måde, som det gør sig gældende for 

validiteten, er der visse implikationer ved at sigte mod høj reliabilitet i en kvalitativ undersøgelse. Årsagen 

hertil er, at interviewet som der tidligere er argumenteret for, er en aktiv social proces hvor interviewer og 

respondent producerer viden, i kraft af deres relation. På denne baggrund, vil det ikke være muligt for en 

anden forsker at reproducere et forskningsresultat, der er fremkommet på baggrund af kvalitative 

dataindsamlingsmetoder.  

I en positivistisk optik er kvalitativ viden ofte blevet kritiseret for at være ugyldig, da den ikke opfylder 

kravene om validitet og reliabilitet, i traditionel positivistisk forstand. Af denne årsag vil det nedenfor 

diskuteres og præciseres, hvorfor kvalitative forskere alligevel mener, at producere videnskabelig og gyldig 

viden.   

4.7. Kritik og begrænsninger af kvalitativ forskning 
Legitimiteten af kvalitativ forskning, er af tilhængere af den positivistiske filosofi, ofte blevet kritiseret. 

Årsagen er, at der inden for den positivistiske tradition, er en fremherskende overbevisning om, at 

videnskabelige data bør være kvantificerbare (Kvale & Brinkmann, 2009: 74). Hertil kommer, at 

videnskabelige metoder, generelt bør være neutrale i forhold til forskerens subjektivitet, interesser og 

værdier, for at være i stand til at producere gyldig viden (Ibid.).   
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Dette står i stærk kontrast til den kvalitative tilgang, og som modsvar til kritikken kan man argumentere for, 

at der ikke eksisterer nogen autorativ definition af videnskab. På denne baggrund kan man ikke 

kategorisere kvalitative metoder, som værende videnskabelige eller uvidenskabelige (Kvale & Brinkmann, 

2009: 192). I forhold til spørgsmålet om forskerens subjektivitet versus objektivitet, betragtes forskerens 

person, som det primære forskningsredskab, i kvalitativ metode. Dette er især udpræget under udførelsen 

af det kvalitative forskningsinterview, som er dataindsamlingsmetoden i dette speciale. Her stilles der 

derfor store krav til kvaliteten af min håndværksmæssige dygtighed, og validiteten bliver som diskuteret i 

forrige afsnit, et spørgsmål om min evne til hele tiden at kontrollere, problematisere og fortolke specialets 

undersøgelsesresultater teoretisk (Kvale & Brinkmann, 2009: 193). 

I en praktisk henseende, kræver kvalitativ forskning en betydelig arbejdsindsats. Efterarbejdet med 

kvalitative interviews kræver eksempelvis, at der bruges mange ressourcer på, at få struktureret og 

analyseret de meget store datamængder der er indsamlet, og dette har naturligvis også gjort sig gældende i 

dette eksempel. Ydermere kan det være en begrænsende faktor i forhold til resultaternes kvalitet, at 

undersøgelsen i høj grad er afhængig af kvaliteten af hver enkelt interview (Vallgårda & Kock, 2008: 82). 

Dette kræver derfor, at man som interviewer er særdeles lydhør, opmærksom og tålmodig under hver 

enkelt interview, da der ikke senere er mulighed for at gentage et mislykket forsøg. Dette er blandt andet 

fordi, at både interviewer og respondent vil have fået ny indsigt undervejs i det første interview, og det kan 

derfor ikke lade sig gøre, at reproducere situationen. 
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5. Resultater af empiri indsamlingen 
I dette afsnit vil jeg præsentere de resultater, som er fremkommet på baggrund af empiriindsamlingen. 

Disse resultater er vigtige at have med, da de danner grundlag for udførsel af analysen.  

5.1. Respondenternes symptomer på survivour syndrome 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Brud på respondenternes psykologiske kontrakter 
 

 

 

 

5.3. Nedskæringsstrategi i respondenternes oplevede nedskæringer 
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5.4. Fokus på afskedigede og tilbageværende medarbejdere 

 

Det er nødvendigt at sætte den indsamlede empiri i relation til en teoretisk ramme, for at muliggøre 

analysen. Nedenfor vil jeg derfor præsentere specialets teoretiske grundlag for derefter i analysen at koble 

teorien med min empiri. 

6. Teori 

6.1. Historisk kontekst 
Som beskrevet i indledningen, findes der i dag stadig virksomheder hvor overgangen fra det gamle 

arbejdslivsparadigme til det nye, er aktuel. Medarbejdere der er ansat i virksomheder hvor idéen om 

loyalitet, tillid og gensidig forpligtelse har været i centrum på ansættelsestidspunktet, kan i særdeleshed 

have svære betingelser i denne overgang (Baruch & Hind, 1999: 300). Dette skaber nogle store 

udfordringer, idet de organisatoriske strukturer i disse virksomheder er under massiv forandring og 

potentielt kan skabe en choktilstand hos medarbejderne (Baruch & Hind, 1999:298). Årsagen til dette er, at 

de vilkår man accepterede ved ansættelsesforholdets start, ikke længere stemmer overens med 

realiteterne. Dette relaterer sig til den psykologiske kontrakt, hvilket vil uddybes i følgende afsnit. 

6.2. Psykologisk kontrakt 
I rapporten benyttes Rousseaus' definitioner af henholdsvis den psykologiske kontrakt og normative 

kontrakter. Et afgørende element i Rousseaus definitioner er, at de tager udgangspunkt i de opfattede 

forhold i kontrakten og dermed på individets måde, at anskue verden på. Dette stemmer godt overens med 

specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, som er hermeneutisk. Definitionerne lyder som følger: 

"The psychological contract is individual beliefs, shaped by the organization, regarding terms of an 

exchange agreement between individuals and their organization. However the terms each party 

understands and agree to do not have to be mutual. Typically two people have somewhat different 

interpretations of terms" (Rousseau, 1995: 91). 
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"Normative contracts: The shared psychological contract that emerges when members of a social group, an 

organization or work unit hold common beliefs" (Rousseau, 1995: s. 91).  

 

Begge former for kontrakter er altså psykologiske, og som man ud af definitionerne kan læse, adskiller de 

sig fra hinanden, ved at operere på henholdsvist individ- og gruppeniveau. Psykologiske kontrakter 

refererer endvidere til det uskrevne, reciprokke forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager (Sahdev, 

2004: 166). Det unikke ved denne form for kontrakt er, at den er frivillig, subjektiv, uformel og udvikler sig 

over tid (Ibid.). De karakteristika der kendetegnede det gamle paradigme, var de samme værdier der 

traditionelt tilsammen konstituerede den psykologiske kontrakt. Med skiftet til det nye paradigme, har den 

psykologiske kontrakt således også ændret karakter fra at fokusere på gensidig afhængighed og relativ 

permanens, til at være centreret om omstillingsparathed til gengæld for faglig og personlig udvikling 

(Appelbaum & Donia, 2001: 8). Man kan sige, at der er sket et skift "in emphasis from employment security 

to employability security" (Ibid.). I skiftet er det desuden et hovedelement, at jobsikkerhed ikke længere er 

aktuelt, hvilket medfører en markant ændring i kontraktens vilkår. 

Som det fremgår af ovenstående definitioner, er det de individuelt opfattede vilkår, der gør sig gældende i 

kontrakterne, og af denne årsag, er der risiko for at den ene part bryder kontrakten, da der kan være 

forskel på de opfattede vilkår. Ydermere vil et skift fra det gamle til det nye arbejdslivsparadigme, herunder 

især ved omstruktureringer og nedskæringer, uden en genforhandling af vilkårene i kontrakten, også i sig 

selv medføre diskrepans og dermed kontraktbrud (Morrison & Robinson, 1997: 226). I analysen vil der 

gøres brug af Rousseaus teori om psykologisk kontraktbrud samt hendes "post-violation" model og derfor 

vil jeg nu gennemgå teorien herom (Rousseau et al., 2015). 

6.2.1. Kontraktbrud og post-violation modellen 

"Psychological contract breach is a perceived discrepancy between an employee's psychological contract 

and actual experiences" (Rousseau et al., 2015: s.563).  

 

Det fremgår her klart, at det er diskrepansen der er det afgørende. De følelser der opstår som følge af et 

brud, vil typisk være bekymring og vrede, og udløses af en eller flere hændelser der opleves som vigtige for 

arbejdstageren (Tomprou et al., 2015: 561). Ydermere er der risiko for kynisme og mistro, samt for at 

arbejdstageren oplever en reduktion af de følte forpligtelser over for arbejdsgiveren (Ibid.).  

Post-violation modellen fokuserer på de reaktionsmønstre medarbejdere typisk udviser, efter brud på 

deres psykologiske kontrakt. Ifølge modellen er der to typer strategier, som medarbejderen typisk benytter 

sig af efter kontraktbrud, og disse er hhv. "approach"-orienterede strategier eller "avoidance"-strategier 
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(Rousseau et al., 2015: s.568). De "approach" orienterede strategier medfører, at medarbejderen forsøger 

at fjerne den stressor som vedkommende bliver udsat for, eller at formindske dens indvirkning. Af denne 

årsag startes en selv regulerende proces hvor medarbejderen søger at genskabe stabilitet, ved at 

reetablere den psykologiske kontrakt med arbejdsgiveren, hvilket kaldes resolution (Rousseau et al., 2015: 

s.568). I denne proces er det afgørende at medarbejderen har en basal tro på, at det er muligt at etablere 

en ny psykologisk kontrakt (Rousseau et al., 2015: s.565). Når en reetablering af den psykologiske kontrakt 

slår fejl kaldes dette dissolution, og medarbejderen vil med tiden acceptere tabet og inkorporere erfaringen 

(Rousseau et al., 2015: s.571). Ved dissolution har parterne ikke længere en gyldig psykologisk kontrakt, 

som guider arbejdslivet og deres indbyrdes forhold. Dette medfører, at medarbejderen ikke føler en 

forpligtelse over for virksomheden, og er dermed ikke villig til at yde mere end hvad der minimalt kræves af 

vedkommende. Denne tilstand er ustabil, dysfunktionel og gavner ingen af parterne (Ibid.). De "aviodance" 

orienterede strategier medfører mental frigørelse fra virksomheden og har indvirkning på engagement, 

loyalitet og intention om fratrædelse (Rousseau et al., 2015: 568). Medarbejdere der benytter sig af 

avoidance orienterede strategier, vil derfor med stor sandsynlighed, forlade virksomheden frivilligt.  

6.3. Nedskæringsstrategier 
Når man læser sig ind i litteraturen om nedskæringsledelse, bliver det klart at der er mindre 

hensigtsmæssige strategier, som virksomhederne kan benytte sig af, når de planlægger en 

nedskæringsproces. Under dataindsamlingen blev det således relevant at undersøge, hvilke strategier og 

komponenter, der er blevet brugt i de forskellige virksomheder, for at se på hvilke konsekvenser dette har 

haft for respondenten. Af denne årsag anses det som relevant at gennemgå teorien herom, da det også kan 

have betydning for udvikling af survivour syndrome. 

 Ifølge Cameron (1994) er der 3 overordnede nedskæringsstrategier, der typisk bliver benyttet af 

organisationerne og disse har hver især forskellige foci. Strategierne er henholdsvist: 

Strategi 1: Workforce reduction  

Strategi 2: Work redesign 

Strategi 3: Systemic 
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(Cameron, 1994: 197) 

Workforce Reduction strategien har som navnet indikerer, primært til formål at nedbringe antallet af 

medarbejdere og eksekveres hurtigt via top-down direktiver (Cameron, 1994: 197). Denne type strategi, vil 

ofte indebære aktiviteter såsom fyringsrunder, buy-out pakker og tilbud om tidlig pensionering. Der er 

store ulemper forbundet med denne type strategi, og illustrativt sammenlignes den med at kaste en granat 

ind i et rum, hvorefter døren lukkes og man så regner med at granaten klarer arbejdet og reducerer 

medarbejderstaben (Ibid.). Hvad der sker, er altså i høj grad tilfældigt, og det er dermed svært at forudsige, 

hvem der efterfølgende er tilbage i organisationen. På denne måde, sikres der ikke gennemsigtighed i 

forhold til hvad afskedigelseskriterierne er og det kan have en uheldig indvirkning på de tilbageblevne 

medarbejderes performance. Beslutningen om hvem der afskediges, sker desuden heller ikke på baggrund 

af en grundig analyse af, hvilke stillinger og kompetencer, der ikke længere er behov for. Derud over, vil det 

være svært at forudsige hvem der vil tage imod tilbud om frivillig fratrædelse med en økonomisk 

kompensation, og hermed risikerer man at miste værdifulde medarbejdere (Ibid). Hvad der også er uheldigt 

i denne type nedskæring er, at man blot omplacerer opgaverne til de tilbageblevne medarbejdere hvis 

arbejdspres dermed bliver større som følge af reduceringen i arbejdsstyrken. Dette medfører i mange 

tilfælde en væsentlig forringelse af det psykiske arbejdsmiljø. 

Work-redesign strategien har til formål at reducere arbejdsbetingelserne eller arbejdsopgaverne i 

overensstemmelse med reduktion af medarbejderantallet (Cameron, 1994: 198). I disse tilfælde, vil de 

opgaver der hører til de medarbejdere der afskediges, altså ikke fordeles ud på tilbageværende 

medarbejdere, hvilket sikrer, at de ikke overbelastes som følge af en større arbejdsbyrde. Work-redesign 

strategierne sigter altså mod at eliminere funktioner, hierarkiske niveauer eller produkter, samt mod at 

redesigne opgaver. Denne form for strategi er i modsætning til workforce reduktion-strategierne, svære at 

implementere hurtigt, eftersom de medfører en form for redesign af organisationen (Ibid.). Der ud over, 

medfører strategien en simplificering af den organisatoriske struktur, hvilket kan medføre større 
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effektivitet (Ibid.). Det afgørende karakteristika er, at de tilbageblevne medarbejdere ikke kommer til at 

opleve et større arbejdspres som følge af nedskæringerne.  

Systemtic strategien er fundamentalt anderledes end de to forrige typer, eftersom de fokuserer på at 

ændre organisationens kultur, og medarbejdernes værdier (Cameron, 1994: 199). Hovedformålet med 

denne type strategi er, at redefinere opfattelsen af nedskæringer. Frem for at se nedskæring som et "quick-

fix" der udelukkende skærer i medarbejderstaben, skal nedskæringer ske som en løbende proces, og 

dermed være en præmis i organisationens liv (Ibid.). Nedskæringer i denne strategi handler derfor om at 

skære andre steder i organisationen. Frem for at være det første mål for eliminering, bliver medarbejderne 

en ressource der får til opgave, at generere og implementere nedskæringer. De holdes ansvarlige for at 

bidrage til reduceringen af udgifter og komme med idéer til forbedringer i arbejdsgange med videre (Ibid.). 

Systemtic strategierne har et langsigtet perspektiv, og vil dermed ikke generere umiddelbare resultater på 

bundlinjen, som det er tilfældet med workforce reduction strategierne.  

6.3.1. Brug af nedskæringsstrategier 

Det viser sig, at den mest hyppige nedskæringsstrategi er workforce reduction, fordi den hurtigt viser en 

økonomisk gevinst (Cameron, 1994: 199). Dog varer glæden ikke længe, da de stigende omkostninger på 

længere sigt er store. Ved iværksættelse af en nedskæringsproces med baggrund i denne strategi, sker der 

typisk et fald i medarbejdernes loyalitet og engagement (Ibid.). Der ud over ses det ofte, at medarbejderne 

ikke er villige til at yde en ekstra indsats til gavn for organisationen, og dette er i høj grad en nødvendighed i 

forandrings- og nedskæringssituationer. Undersøgelser viser endvidere, at ræsonnementet for at vælge 

denne type strategi er troen på, at en hurtig og effektiv nedskæringsproces, er det bedste for 

medarbejderne (Cameron, 1994: 201). Der er en tro på, at man på denne måde ikke trækker den 

ubehagelige proces i langdrag, og hermed begrænser perioden hvor medarbejderne frygter at blive fyret. 

"Smerten" forbundet med nedskæringerne er således lokaliseret til en kort periode mener man, og når 

processen så er overstået, så kan organisationen vende tilbage til normaltilstanden (Ibid.). Dette viser sig 

dog sjældent at være tilfældet, og det anbefales derfor at vælge en anden tilgang til nedskæringer. Baseret 

på forskningen, er det i højere grad hensigtsmæssigt at arbejde med nedskæringer på et velovervejet og 

systematisk grundlag, hvor involvering af medarbejderne sker (Cameron, 1994: 204).  

De virksomheder som ineffektivt skærer ned med udeblivende økonomiske resultater, er dem der primært 

benytter sig af workforce reduction strategierne, og man kan forestille sig, at dette også kan sammenkædes 

med udviklingen af survivour syndrome. Dette bekræftes dog ikke direkte i litteraturen.  
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6.4. Survivour syndrome 

Der er flere studier der peger på, at tilbageblevne medarbejdere ofte udviser større negative 

følgevirkninger, end de der er blevet afskediget (ex. Baruch & Hind, 1999. Kivimakki et al, 2003). En 

forklaring på dette er, at de tilbageblevne stadig agerer inden for de samme rammer, som 

fremprovokerede de negative følgevirkninger (De Witte, 2010: 159). De afskedigede medarbejdere, har 

mulighed for at komme videre, og er ikke bundet til stedet hvor nedskæringerne har fundet sted. De 

oplever således ikke de samme belastende faktorer på daglig basis. 

Begrebet "survivour syndrome" er i den amerikanske forskning i nedskæringsledelse hyppigt 

forekommende, og stammer fra forskningen i de psykologiske følgevirkninger, som krigsveteraner kan 

opleve, efter at have været i krig (Moltke et al., 2018: 67). Syndromet optræder hos veteranerne i form af 

negative tanker, herunder skyldfølelse over at have overlevet, eftersom de har oplevet krigskammerater, 

der har mistet livet. Der ud over, får de dårlig samvittighed over at have det dårligt, når de burde være 

taknemmelige over at vende hjem med livet i behold, og syndromet kan dermed siges, at være en ond 

spiral af skyldfølelse (Ibid.).  

Forskningen påpeger desuden, at tilbageblevne medarbejdere ud over skyldfølelse, kan opleve en lang 

række uhensigtsmæssige symptomer efter en nedskæringsproces (Travaglione & Cross, 2006). I litteraturen 

om survivour syndrome, peges der på forskellige reaktionsmønstre der karakteriserer syndromet, og der er 

således ikke bred enighed på området. Umiddelbart kan dette muligvis skyldes, at det handler om 

individets individuelle oplevelse af følgevirkningerne, og dette kan variere fra person til person. Der ud over 

er survivour syndrome ikke en egentlig diagnose, men nærmere en betegnelse for en tilstand med 

bestemte karakteristika, og der findes dermed ikke en universelt accepteret definition af syndromet. Det 

lader dog til at jobusikkerhed, lavere jobtilfredshed, lavere engagement, lavere performance og intention 

om frivillig fratrædelse på direkte baggrund af nedskæringerne, er gennemgående symptomer. Alle er disse 

elementer, der udgør en reel trussel i forhold til virksomhedens resultatskabelse, og ikke mindst 

medarbejderens velbefindende (Travaglione & Cross, 2006: 2). Der ud over, føler medarbejdere med 

survivour syndrome sig ofte frustrerede og uretfærdigt behandlede (Appelbaum et al., 1997: 281).  
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Nedenfor vil karakteristika og konsekvenser ved symptomerne, der indikerer survivour syndrome kort 

gennemgås. Årsagen til dette er, at jeg i dataindsamlingen vil bruge netop disse symptomer, til at få en idé 

om, hvorvidt undersøgelsens respondenter har oplevet survivour syndrome eller ej. Det skal påpeges, at 

faktorerne kan være symptomer på survivour syndrome, men også kan skyldes andre ting. Af denne årsag, 

er det i dataindsamlingen essentielt at få et klart billede af, om respondenterne oplever disse symptomer, 

som en direkte følgevirkning af nedskæringerne. Det er endvidere normalt, at en organisation og dens 

medarbejdere er påvirket af nedskæringerne i mange måneder efter selve eksekveringen (Moltke et al., 

2018: 26). Efter større afskedigelsesrunder, kan der være tale om påvirkninger i helt op til et år efter (Ibid). 

6.4.1. Symptomer på survivour syndrome 

Skyldfølelse er som tidligere nævnt et særligt kendetegnende karakteristika ved survivour syndrome. I 

nedskæringstider har man observeret, at tilbageblevne medarbejdere oplever lignende reaktioner som 

hjemvendte krigsveteraner, og termen har således vundet indpas i forskningen på området. "Overlevende" 

medarbejdere sympatiserer med deres afskedigede kollegaer, hvilket bevirker, at de føler skyld over stadig 

at have deres job, samtidig med at de føler lettelse over det (Moltke et al., 2018: 68). 

Frustration kan have mange og komplekse årsager, og derfor vil der her blot gives nogle bud på, hvad der 

konkret i forbindelse med nedskæringer, kan give anledning til frustrationer hos tilbageblevne 

medarbejdere. At miste gode kollegaer kan i sig selv give anledning til frustrationer, og i mange tilfælde 
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Skyldfølelse

Frustration

Oplevelse af 
uretfærdig 
behandling
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jobusikkerhed
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fokuseres der ikke på at redesigne arbejdets tilrettelæggelse, hvilket er lig med et øget arbejdspres 

(Cameron, 1994: 193). Ydermere sker beslutninger om nedskæringer på direktionsgangen, og eftersom den 

oftest benyttede nedskæringsstrategi er "workforce reduction", bliver medarbejderne ikke involverede i 

processen, og får kun de mest nødvendige informationer. Dette kan opleves som et tab af kontrol over eget 

liv for medarbejderen. Ydermere ses det ofte, at en nedskæringsrunde følges op af endnu en runde inden 

for kort tid, og dette er der evidens for påvirker det psykiske arbejdsmiljø i væsentlig grad (Appelbaum & 

Donia, 2001: 5). Afslutningsvist skaber oplevelsen af, at blive uretfærdigt behandlet, naturligvis stor 

frustration. Oplevelsen af frustration kan desuden siges at være en konsekvens af alle de nedenstående 

symptomer. 

Oplevelsen af uretfærdig behandling hænger kort fortalt sammen med, om der er en oplevet 

overensstemmelse mellem input og det output der kommer heraf, set i forhold til andre. Input vil i denne 

forbindelse typisk være arbejdsindsats, performance, engagement o. lign., og output vil være om man 

bliver fyret eller ej, i en nedskæringsproces. I følge retfærdighedsteori vil medarbejdere reagere negativt, 

hvis de oplever, at der ikke er overensstemmelse mellem indsats og output, og dette gælder også, hvis de 

oplever andre blive uretfærdigt behandlede (Appelbaum & Donia, 2001: 10).  I denne optik giver det 

mening, at tilbageværende medarbejdere er opmærksomme på, hvordan de medarbejdere der skal forlade 

virksomheden bliver behandlet, da de vil reagere negativt hvis de oplever uretfærdighed. Ydermere er det 

problematisk, hvis tilbageblevne medarbejdere ikke kan gennemskue afskedigelseskriterierne. Såfremt de 

oplever at kollegaer der leverer samme input som dem selv bliver afskediget, vil der være stor risiko for, at 

de frygter samme output som dem (Ibid.). 

Jobusikkerhed defineres på forskellige måder, i forskellige sammenhænge. I dette speciale, er det dog valgt 

at definere jobusikkerhed som "The mental state during which individuals cannot accurately predict what 

will happen in the future" (Kim et al., 2013: 1021). Overordnet set opfattes jobusikkerhed som en stressor, 

og den omfattende litteratur på området påpeger, at jobusikkerhed reducerer individets generelle trivsel. 

Ydermere er der omfattende evidens for, at jobtilfredsheden påvirkes negativt under usikre arbejdsforhold 

(Wang et al., 2015: 1249). Uforudsigelighed er desuden et træk ved jobusikkerheden, hvilket fordrer 

usikkerhed på fremtiden og ikke mindst på, hvilke forventninger man som medarbejder skal indfri. Hvis 

medarbejdere både føler sig uretfærdigt behandlede samtidig med at de er usikre på deres job, er det en 

uheldig kombination, der i mange tilfælde fører til en væsentlig forringelse af performance. Ydermere vil 

der i disse tilfælde være en øget sandsynlighed for frivillig fratrædelse (Ibid.).   

Jobtilfredshed skabes af medarbejderinddragelse, social støtte, retfærdig behandling og jobsikkerhed 

(Travaglione & Cross, 2006: 4). I mange tilfælde peger undersøgelser på, at jobtilfredsheden falder ved 
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survivour syndrome, og netop mangel på faktorer som jobsikkerhed, inddragelse og retfærdig behandling 

er årsager til udvikling af syndromet. Af denne årsag må det anses som sandsynligt, at jobtilfredsheden er 

lav ved survivour syndrome. Graden af jobtilfredshed hænger desuden også sammen med intentionen om 

fratrædelse (Ibid.).  

Engagement kan defineres som "a persistent, positive, affective motivational state of fulfillment" som er 

karakteriseret ved vigør, dedikation og absorption (Wang et al., 2015: 1251). Vigør refererer til at der 

arbejdes energisk, og dedikation refererer til at medarbejderen er stærkt involveret i arbejdet og oplever 

sig selv som entusiastisk, stolt og positivt udfordret. Absorption refererer til at medarbejderen er fuldt 

koncentreret og opslugt af arbejdet (Ibid.). Engagerede medarbejdere finder deres arbejde interessant og 

meningsfuldt, og oplever i høj grad glæde ved udførelsen af det. Når medarbejdere føler sig usikre på deres 

job, hvilket som før nævnt er et karakteristika ved survivour syndrome, har de ikke mulighed for at 

engagere sig optimalt, fordi de bruger deres energi på, at bekymre sig over udfaldet af deres situation 

(Ibid.).  

Performance er et af de parametre hvor der må påregnes et markant fald, når en medarbejder udviser tegn 

på survivour syndrome (Travaglione & Cross, 2006: 4). Dette kan blandt andet forklares med at 

performance påvirkes negativt, hvis der er et fald i engagement og jobtilfredshed (Ibid.). Ydermere er en 

vigtigt pointe, at der i nedskæringsprocesser sjældent er gennemsigtighed i forhold til hvem der afskediges 

og af hvilke årsager. Det sker således ofte, at medarbejdere med en jævn performance bliver afskediget af 

andre årsager, og her kan der let opstå forvirring om, hvorfor vedkommende blev fyret (Appelbaum et al., 

1997: 280). Af denne årsag, er det nærliggende at tilbageblevne medarbejdere ikke opfatter performance 

som et kriterium for at vide sig sikker på deres job, og incitamentet til at yde en ekstra indsats forsvinder 

dermed (Ibid.). 

Intention om fratrædelse hænger som beskrevet sammen med flere af de øvrige symptomer. Årsagen til 

intentionen i sammenhæng med survivour syndrome og nedskæringer, ligger oftest i kombinationen af lav 

jobtilfredshed, lavt engagement og en oplevelse af, at være blevet uretfærdigt behandlet (Travaglione & 

Cross, 2006: 4). Når tilbageblevne medarbejdere vælger at fratræde deres stilling frivilligt, kan 

organisationen i høj grad blive sårbar. Dette skyldes, at nøglemedarbejdere og ledere søger væk fra 

organisationen, da de ikke er villige til at arbejde under de dårlige omstændigheder (Appelbaum et al., 

1997: 282). 

Som det fremgår af ovenstående gennemgang hænger mange af symptomerne sammen og det kan derfor 

være svært at lave en skarp skillelinje mellem dem.  
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6.5. Fokus på afskedigede medarbejdere 
Inden for litteraturen om nedskæringer, er outplacementforløb en velkendt og hyppigt forekommende 

aktivitet. Faktisk har outplacement forankret sig som et fast element i håndteringen af nedskæringer på 

mange danske arbejdspladser igennem de seneste tre årtier (Moltke et al., 2018: 8). Under nedskæringer 

tilbyder virksomhederne således de afskedigede medarbejdere mulighed for hjælp til jobsøgning, CV-

skrivning samt coaching, og fokuserer på denne måde på, at hjælpe medarbejderen godt videre i sit 

karriereforløb (Ibid.). Som tidligere nævnt, er der dog et stærkt behov for, også at holde fokus på de 

tilbageblevne medarbejdere, eftersom undersøgelser peger på, at de i mange tilfælde har det sværere end 

dem, der forlader organisationen (Kivimaki et al., 2003). Af denne årsag, er det nødvendigt at se ligeså 

meget "ind" i organisationen, som det nu er normen at man ser "ud" af den, og her kommer begrebet 

"Inplacement" ind i billedet. 

6.5.1. Fokus på tilbageblevne medarbejdere 

Som det kort er nævnt i indledningen, udkom der sideløbende med min specialeproces i januar 2018 en 

bog der handler om ledelse efter fyringer, og som netop samler og begrebsliggør den indsats som den 

internationale forskning peger på, er nødvendig under og efter en nedskæringsproces. I bogen bruger 

forfatterne således begrebet "Inplacement", som er et supplement til outplacement og som sætter fokus 

på dem der skal føre organisationen videre. Begrebet kobles op på en mulig løsningsmodel der omfatter 

elementer som tydelig kommunikation, involvering, fokus på den enkelte og procesretfærdighed. 

Løsningsmodellen har netop til hensigt at forebygge udviklingen af survivour syndrome hos tilbageværende 

medarbejdere efter nedskæringer og bidrager desuden med begrebet "samtidig forskellighed" der under 

dataindsamlingen, viste sig at blive en vigtig faktor for forståelsen af min empiri. Inplacement defineres på 

denne måde: 

"Inplacement handler om at skabe gode rammer for at håndtere tabet af kollegaer, genfinde mål og retning 

og reorganisere arbejdsprocesser og arbejdsfællesskaber, så de tilbageværende medarbejdere kan løfte 

organisationen videre. Formålet er at minimere risikoen for negative følevirkninger af nedskæringerne og 

fastholde et fokus på både drift og trivsel" (Moltke et al., 2018: 1). 

Inplacement vil fremstå som en central del af analysen og fungere som en mulig løsningsmodel for hvordan 

survivour syndrome kan forebygges i nedskæringsprocesser. 
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7. Analyse 

Som det fremgår af præsentationen af den teoretiske ramme, ses der tydeligt en teoretisk sammenhæng 

mellem den historiske kontekst, brud på den psykologiske kontrakt, valget af nedskæringsstrategi, et 

manglende fokus på de tilbageværende medarbejdere og udviklingen af survivour syndrome hos disse.  

I den kommende analyse t er det således hensigten at sætte mit valg af teori i relation til min indsamlede 

empiri, for at undersøge om der i praksis ses samme sammenhæng som der pointeres i teorien. Strukturen i 

analysen vil følge påstandene gennem af- eller bekræftelse af disse, for at gøre det muligt at besvare 

specialets problemformulering i en konklusion samt at fremkomme med anbefalinger til hvad man bør have 

opmærksomhed på i en nedskæringsproces, hvis man ønsker at forebygge survivour syndrome. 

7.1. Historisk kontekst og psykologisk kontrakt 
"En virksomheds historiske kontekst har betydning for, om tilbageblevne medarbejdere efter en 

nedskæringsproces oplever brud på deres psykologiske kontrakt, og dermed har større risiko for at udvikle 

survivour syndrome" 

Som det er skitseret i specialets indledning, er der sket et skift i arbejdslivets vilkår, hvor det før 

finanskrisen i højere eller mindre grad var almindeligt, at opleve en vis stabilitet og sikkerhed i sin 

ansættelse. Finanskrisen har for mange virksomheder medført en anerkendelse af, at forandring og 

løbende justeringer og effektiviseringer, er en nødvendighed for, at forebygge økonomiske vanskeligheder.  

Man er så at sige, gået fra et stabilitetsparadigme til et forandringsparadigme, hvilket også lader til at gøre 

sig gældende i flere af de organisationer, som specialets respondenter kommer fra.  

"Der er noget der hedder før og efter finanskrisen. Før har det været meget stabilt og man havde 

livskontrakter kan man sige. (...) Når man først var ansat, så var man ansat. Altså så var det simpelthen som 

en familie, og man kunne forvente at blive der. Der var ikke fyringer som sådan, for så skulle det være 

virkelig grelt. Så kom finanskrisen for 10 år siden, og det ramte virksomheden så hårdt, at det var et 

spørgsmål om, om der skulle ske et frasalg og alle mulige hårde beslutninger. Det gjorde jo, at man var nødt 

til at sadle om. Også fordi at det er en gammel virksomhed. Så skulle man lige pludselig tilpasse sig den her 

nye verden, fordi det var så hård en finanskrise. Det har betydet et fuldstændigt paradigmeskifte inden for 

virksomheden" (Bilag 3, Interview D: s.99). Som det fremgår af citatet, har virksomheden tidligere været 

præget af stabilitet og medarbejderne i den konkrete case, har generelt meget lang anciennitet (Ibid.). 

Dette er bestemt ikke et enkeltstående tilfælde, og i 7 ud af 9 interviews svarer respondenterne, at de har 

oplevet deres virksomhed overgå fra at være kendetegnet ved stabilitet til at være kendetegnet ved 

forandring. Årsagerne til dette er varierende, men svigtende resultater og presset økonomi lader til at være 
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de hyppigst forekommende. Medarbejderes oplevelser er i høj grad prægede af, at den virksomhed som de 

blev ansat i, ikke længere er den samme. Flere beskriver endda, at de oplevede en følelse af, at være en del 

af en familie på arbejdspladsen, som på grund af forandringer og nedskæringer gik i opløsning. Deres trivsel 

er væsentligt påvirket heraf: "(…) det var jo nok sådan en form for sorg tror jeg. Fordi at det har været så 

stabilt og vi har haft sådan et godt samarbejde alle afdelingerne imellem. Så lige pludselig at se alt det gå i 

opløsning, og det var mit første job hvor jeg startede som piccoline og endte med at have landeansvar. Det 

var mærkeligt at alt det pludselig var væk - skræmmende" (Bilag 3, Interview E: s.119). Udtalelsen vidner 

om, at der i respondent E's tilfælde har eksisteret en social norm om stabilitet, der var bredt accepteret af 

organisationens medlemmer. Som før nævnt, er dette ikke det eneste eksempel herpå og de mange 

forandringer, som flere af respondenterne har oplevet, er kommet uventet for dem: " Det er bare sådan det 

er blevet. Det kom jo bag på alle. Hele virksomheden er så delt.. det kom som et chok for alle, at der skulle 

ryge alle de her mennesker, så nej der er jo ikke nogen der har vidst, at det ville gå den vej" (Bilag 3, 

Interview H: s.166). 

 

I de omtalte organisationer, har der eksisteret en normativ kontrakt med et tæt kollegialt bånd, stabilitet og 

tryghed, som en præmis for respondenternes ansættelse. Forandringerne har derfor med stor 

sandsynlighed, medført en opfattelse af norm- og kontraktbrud hos respondenterne, hvilket har påvirket 

deres trivsel. De øvrige 2 respondenter har oplevet deres virksomhed, som dynamiske virksomheder ved 

ansættelsesstart, og har således ikke oplevet skiftet og dermed kontraktbruddet. 

7.1.1. Kontraktbrud 

Som det fremgår af analysen af den historiske kontekst i foregående afsnit, har 7 af specialets respondenter 

været i organisationer, der har gennemgået en fase hvori de har bevæget sig fra at være karakteriserede 

ved traditionelle arbejdsvilkår med tryghed i ansættelsen, til at være karakteriserede ved forandring og 

jobusikkerhed. Dette er en bevægelse som medarbejderne er nødsagede til at følge, men eftersom man er 

inde og operere med deres psykologiske kontrakter, er dette ikke en nem manøvre. Det er i denne 

forbindelse vigtigt at understrege, at der er behov for et stort ledelsesmæssigt fokus på dette, eftersom 

risikoen for at begå kontraktbrud i disse tilfælde er stor.  

Kontraktbrud sker når der er diskrepans mellem en medarbejders psykologiske kontrakt og de faktiske 

oplevelser og dette er der eksempler på, i den indsamlede empiri. Følgende citater viser hvordan to af 

respondenterne, oplever diskrepansen: "(..) da jeg startede, da var vi en organisation der samarbejdede og 

hvor det gjaldt om at få afdelingen til at vækste, og det gjaldt om at have det sjovt når man var på arbejde. 

Hjælpe hinanden og sparke noget mås - få nogle mennesker afsted og tjene nogle penge og.. og de her ting. 
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Men det som det var blevet til, altså der har jo været forskellige organisationsændringer, ny chefgruppe, ny 

direktør og alle mulige ting og det havde gjort, at det var blevet mere albue og folk turde ikke sige hvad de 

tænkte og gik og hviskede i krogene, i stedet for at sige hvad man synes" (Bilag 3, Interview A: s. 76) 

"Jamen nu havde vi knoklet for det her og vi havde stået sammen, og pludselig blev det hele taget fra os 

med et fingerknips, og så følte man sig endnu mere som en brik i et stort puslespil. Selvom vi havde 

virksomheden i hjertet, så kunne vi jo godt lige pludselig se, at vi ikke var i hjertet på den. At vi faktisk bare 

var brikker. Det gjorde faktisk også, at efter den her nedskæring, så var der store opsigelser i salg og 

kundeservice" (Bilag 3, Interview E: s. 118) 

Respondent E beretter om hvordan hun pludselig følte sig som en brik i et puslespil, hvor hun før beskrev 

virksomheden, som en familie. At der er store opsigelser, er en naturlig reaktion på diskrepansen eftersom 

medarbejdere der oplever dette, enten kan benytte sig af "approach" eller "avoidance"-strategien. I dette 

tilfælde hvor medarbejderne forlader virksomheden, er det "avoidance"-strategien der har gjort sig 

gældende, idet den medfører en mental frigørelse fra virksomheden, hvor intentionen om at forlade 

virksomheden er reel. En anden respondent har gjort brug af "approach" strategien, som er kendetegnet 

ved, at medarbejderen forsøger at fjerne eller formindske den stressor som vedkommende er udsat for. I 

hans tilfælde må han nødvendigvis være kommet frem til, at reetablering af den psykologiske kontrakt ikke 

var mulig, eftersom følgende citat er et tegn på dissolution. Dissolution kan kendes ved, at medarbejderen 

ikke føler en forpligtelse over for virksomheden, og udelukkende yder dét, der minimalt kræves: "Jeg 

besluttede mig for, at jeg arbejdede fra 8-17 og gik ikke på mail i min fritid. Det skulle jeg nok have gjort før, 

men folk begyndte også at sende mails på alle tidspunkter af døgnet, og jeg gad simpelthen ikke at læse 

dem til sidst. Det stressede mig og der blev ikke leveret noget ekstra. (Min arbejdstid).. gik fra 24/7 til 8-16, 

fordi jeg blev fuldstændig ligeglad. Der var jo ingen der lagde mærke til hvad jeg lavede, sådan lidt groft 

sagt" (Bilag 3, Interview F: s. 140). 

Som min empiri viser, er brud på den psykologiske kontrakt meget uhensigtsmæssig for en virksomhed i 

forandring, der nedjusterer sine ressourcer, for at opnå en økonomisk gevinst. Der er en stor risiko for, at 

medarbejdere med en brudt kontrakt ikke performer optimalt, og i værste fald vælger at forlade 

virksomheden, med værdifuld viden. Litteraturen om survivour syndrome peger af samme årsag på, at 

netop et ledelsesmæssigt fokus på reetablering af den psykologiske kontrakt for de medarbejdere der 

oplever et skift i arbejdets vilkår, er af afgørende betydning, hvilket ovenstående bekræfter.  

Sammenfattende kan man sige, at min empiri bekræfter at en virksomheds historiske kontekst har 

betydning for om de tilbageblevne medarbejdere oplever et brud på deres psykologiske kontakter. Dermed 
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øges risikoen for udvikling af survivour syndrome, for den gruppe af respondenter, der har oplevet 

kontraktbrud.  

 

7.2. Nedskæringsstrategi  
"Valget af nedskæringsstrategi, har betydning for, om de tilbageværende medarbejdere udvikler survivour 

syndrome" 

I følgende afsnit vil jeg koble Camerons nedskæringsstrategier med min indsamlede empiri. Ifølge teorien, 

er der 3 idealtypiske nedskæringsstrategier der bliver benyttede når der skal skæres ned i organisationer. 

Disse strategier vil i den organisatoriske virkelighed dog sjældent findes i ren form, og jeg vil derfor 

fokusere på, hvilke elementer der har været tilstede i de oplevelser respondenterne beretter om.  Den 

første strategi er workforce reduction og det vil nedenfor undersøges om mine respondenter har oplevet 

nedskæringer med elementer, der er kendetegnende for netop denne strategi.   

7.2.1. Brug af workforce-reduction strategien 

Workforce reduction har et kortsigtet fokus, med det formål at genere hurtige resultater på bundlinjen. Her 

er det udelukkende medarbejdere der skæres fra og typisk vil valget af de medarbejdere der skal fyres, 

baseres på et mindre velovervejet grundlag og afskedigelseskriterierne er derfor uigennemsigtige for de 

tilbageblevne. Ydermere vil nedskæringerne ofte komme som et chok for de fleste andre end ledelsen, og 

de opgaver der er blevet udført af de fyrede medarbejdere, fordeles blot ud på de tilbageværende, som i 

mange tilfælde overbelastes efterfølgende. Der peges derfor på, at denne nedskæringsstrategi er 

uhensigtsmæssig at benytte, omend det lader til, at den ofte bliver brugt.  

Ud fra min indsamlede empiri fremgår det af skemaet i afsnit 5.3., at 7 ud af 9 respondenter har oplevet 

elementer af workforce reduction strategien i de nedskæringsprocesser, som de har været en del af. 

Teorien bliver i dette speciale derfor bekræftet i, at elementer af denne strategi ofte benyttes. De eneste 

tilfælde hvor jeg ikke mener med rette at kunne identificere elementer der kobler sig direkte til workforce 

reduction strategien, er i interview E og i interview I. I interview E blev det besluttet at flytte virksomhedens 

produktion og lager til Sverige, og det er derfor først relevant at tale om dette eksempel i forbindelse med 

work redesign strategien. Interview I er et eksempel på systemtic strategien. I alle de øvrige tilfælde har der 

været gennemført deciderede fyringsrunder, hvor et varierende antal medarbejdere er blevet fyrede. Der 

er efter mine respondenters udsagn stor forskellighed i hvordan disse fyringsrunder bliver håndterede rent 

praktisk. Dette vil jeg vende tilbage til i besvarelsen af påstand 4, hvor procesretfærdighed er et centralt 
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begreb. Dog er det værd at nævne allerede her, at netop håndtering af processen er af stor vigtighed for 

respondenternes oplevelse af nedskæringerne samt deres efterfølgende trivsel. 

 I 6 ud af de 7 tilfælde hvor workforce reduction bliver brugt, er arbejdsbyrden blevet større som følge af 

nedskæringerne. Respondent G (Bilag 3, Interview G: s. 154) fortæller at hans arbejdsbyrde blev cirka 

dobbelt så stor i forbindelse med fyringerne, hvilket han var så påvirket af, at han blev nødsaget til at gå to 

timer før hver dag, fordi han ikke kunne overskue at være på arbejde (Bilag 3, Interview G: s. 153). Den 

øgede arbejdsbyrde gør sig også gældende for respondent H, der fortæller at: "før var vi to mennesker med 

rigtig meget at lave begge to og så skal jeg nu fylde to menneskers stilling. Han havde siddet med nogle 

projekter som jeg ikke har været involveret i og de røg jo så bare ned over hovedet på mig" (Bilag 3, 

Interview H: s. 161). Den øgede arbejdsmængde er altså en belastningsfaktor, som potentielt kan have 

indflydelse på faktorer såsom performance, engagement, frustrationsniveau, oplevelsen af retfærdig 

behandling mv. Alle er disse faktorer som har indflydelse på udviklingen af survivour syndrome.  

I 5 ud af 7 tilfælde hvor der har været gjort brug af workforce reduction strategien, har der ikke været 

gennemsigtighed i afskedigelseskriterierne for de fyrede medarbejdere. Til spørgsmålet om hvorvidt det var 

kendt, hvilke parametre der blev skåret ned på baggrund af, svarede respondent G: "Nej det fortalte de 

ikke. Vi vidste ikke om de automatisk ville tage alle dem der var gamle og skulle til at stoppe, og tilbyde dem 

at få eksempelvis 9 måneders fritstilling og så 6 måneders løn eller noget. Intet - vi vidste ikke hvordan og 

hvorledes..." (Bilag 3, Interview G: s. 149). I følge litteraturen om survivour syndrome har netop dette, reel 

indflydelse på udvikling af symptomer på survivour syndrome. Årsagen til det skal findes i 

retfærdighedsteorien, som peger på, at der skal være en overensstemmelse mellem input og output i 

medarbejderstaben, for at der er en oplevelse af retfærdighed. Input kan som nævnt i teoriafsnittet være 

arbejdsindsats, performance, engagement mv. og output vil i denne sammenhæng være, om man bliver 

fyret eller ej. Når tilbageværende medarbejdere ikke har et klart defineret grundlag, der giver svar på 

hvorfor bestemte kollegaer skulle fyres, skaber det usikkerhed. Usikkerheden kommer idet de vil forsøge at 

vurdere om de afskedigede kollegaers input stemmer overens med outputtet. Hvis de oplever at dygtige 

performere eller medarbejdere der har leveret en stor arbejdsindsats bliver afskediget, vil det ikke give 

mening, og det vil derfor skabe usikkerhed i forhold til om man selv bliver den næste. Respondent H udtaler 

i denne forbindelse at "(...) mange af de mennesker som faktisk blev fyrede havde stort set alle lang 

anciennitet og nogle som man ryster lidt på hovedet og tænker "hvorfor?" (Bilag 3, Interview H: s.160). Det 

er derfor oplagt at antage, at jobusikkerhed er en eftervirkning, som flere af respondenterne har oplevet. 

Dette bekræftes også af flere respondenter. 
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Foruden de allerede nævnte elementer af workforce reduction, så kommer nedskæringerne ofte også som 

et chok for medarbejderne, hvilket hindrer dem i effektivt at cope med situationen. Ydermere vil 

medarbejderne have en større tendens til at føle sig uretfærdigt behandlede, og tilliden til ledelsen kan 

falde. Sidst men ikke mindst peges der på, at jo større et chok nedskæringerne medfører, jo stærkere vil 

den negative reaktion være. Respondent D udtaler i interviewet, at hun føler sig uretfærdigt behandlet 

under og efter nedskæringerne samt flere gange har forsøgt at finde et andet job, dog uden held. Hun har 

oplevet fyringsrunder af flere omgange, og har altid oplevet at ledelsen har holdt kortene tæt ind til 

kroppen. Hun siger således: "Der var så meget hemmelighedskræmmeri op til og så var der 

informationoverload på få dage. Der har jeg forsøgt at kæmpe mig til at få dem til at sige fra start "nu 

kommer der tre usikre måneder, og vi ved ikke hvad det ender med. Det kan meget muligt være en 

fyringsrunde" - altså give folk en jordisk chance for i øvrigt selv at søge videre hvis de vil det. Så slipper man 

sgu da for nogle medarbejdere på den måde. Der er så meget hemmelighedskræmmeri og det har jeg 

virkelig prøvet at diskutere med dem, fordi jeg forstår faktisk ikke logikken i det. Hvorfor skal det være 

hemmeligt, fordi det gør jo at folk på meget få dage skal forstå "hvad sker der her" (Bilag 3, Interview D: s. 

108). Som det fremgår af citatet, er der her et ønske om at få informationen før, idet man som 

medarbejder således får mulighed for at cope med situationen og selv være i stand til at tage konsekvensen 

og søge væk, hvis man ønsker det. Det skal nævnes at respondent D blev sygemeldt grundet stress, og 

efterfølgende blev fyret på grund af langvarig sygdom.  

Respondent G har oplevet en lignende situation, og oplevede i høj grad at nedskæringerne påvirkede hans 

trivsel, hvilket han selv beskriver som begyndende stress. Til spørgsmålet om hvorvidt nedskæringerne kom 

som et chok svarer han: "Ja fordi vi vidste ikke andet end at vi blev indkaldt til et møde hvor emnet bare var 

"status" og det var jo dét. Nogen har nok vidst noget, og jeg ved at HR har vidst noget fordi der var nogle 

ting jeg diskuterede med dem op til og som jeg ikke helt kunne forstå at de stejlede sådan over, men det 

kunne jeg jo så se hvorfor. Så for nogen er det nok ikke kommet som et chok, men for størstedelen af 

firmaet har det nok været "What the fuck, vi har klaret den før hvor vi har fået at vide det var gået dårligt, 

så hvorfor nu det". Så det var sådan lidt... et chok for størstedelen af firmaet tror jeg" (Bilag 3, Interview G: 

s. 152). 

 

Af min indsamlede empiri fremgår det, at 7 ud af 9 respondenter har oplevet nedskæringsprocesser hvor et 

eller flere af ovenstående elementer har været tilstedeværende. Det kan derfor bekræftes, at der ofte 

udføres nedskæringsprocesser hvor elementer fra workforce reduction strategien benyttes. 

Opsummerende kan man sige, at hovedparten af mine respondenter har oplevet at arbejdsbyrden blev 

større i forbindelse med nedskæringen, hvilket oplevedes som en belastning. I denne forbindelse er der 
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også flere af respondenterne der selv italesætter, at de har følt sig stressede som følge af den større 

belastning. Sammenholdt med en undersøgelse af om, og hvilke respondenter der har symptomer på 

survivour syndrome, kan dette potentielt være med til at give en forklaring på hvilke elementer af 

nedskæringsprocessen der har indflydelse på udviklingen af survivour syndrome.  

7.2.2. Brug af work-redesign strategien 

Work redesign strategien er kendetegnet ved at arbejdets betingelser eller opgaver bliver reduceret i 

overensstemmelse med nedskæringerne. På denne baggrund vil der altså ikke være et overskud af 

arbejdsopgaver som blot omfordeles på de øvrige medarbejdere, hvilket i teorien burde skabe en mindre 

belastning for de tilbageblevne medarbejdere. Denne form for nedskæringsstrategi bør derfor være mere 

hensigtsmæssig end workforce reduction strategien. Det interessante i koblingen med empirien er her at 

se, om de respondenter der har været udsat for nedskæringer med denne strategi har færre symptomer på 

survivour syndrome. Disse medarbejdere har stadig oplevet at være ”overlevende” efter at have mistet 

gode kollegaer.  

Når jeg kigger ind i min empiri, kan jeg se at kun to af mine respondenter har oplevet en nedskæringsproces 

hvor elementer af redesign strategien har været benyttet. Respondent D fortæller, at ledelsen ønskede at 

redesigne organisationen ved at nedlægge forskellige typer stillinger og derefter oprette nye med det 

formål at ændre arbejdets indhold eller betingelser. De medarbejdere der bestred de nedlagte stillinger, 

var efterfølgende velkomne til at søge en af de nyoprettede. I dette tilfælde bliver det tydeligt at 

nedskæringerne har en anden karaktér end dem der er præsenterede i forrige afsnit. Her er der 

formodentlig på et velovervejet grundlag truffet beslutning om, at der har været et behov for nye 

kompetencer og dermed en ny stillingsstruktur. Det er altså deciderede funktioner der er blevet skåret fra. 

Respondent D beretter om gentagne nedskæringer i hendes forløb, hvor work reduction strategien har 

været benyttet. 

Foruden respondent D, har respondent E også oplevet det jeg vil karakterisere som værende en work 

redesign nedskæringsproces. I dette tilfælde var hele virksomheden oprindeligt lokaliseret i Danmark, men 

det blev besluttet, at lager og produktionen skulle flytte til Sverige og der skete således et redesign af 

virksomheden. En anden årsag til at denne nedskæring kan defineres på denne måde er, at der ikke har 

været et kortsigtet fokus på headcounts samt at de tilbageværende medarbejdere ikke har skulle påtage sig 

de afskedigedes opgaver. De er således ikke blevet pålagt mere arbejde permanent, selvom respondenten 

peger på, at arbejdsbyrden blev betragteligt forhøjet i forbindelse med flytningen.  
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7.2.3. Brug af systemtic strategien 

Cameron (1994) peger på, at denne strategi er den mest optimale strategi at benytte når organisationen 

skal tilpasses til nye krav, men også den som færrest organisationer benytter sig af. Årsagen til, at den er 

mest hensigtsmæssig at benytte er, at medarbejderne anser nedskæringer som et præmis i organisationens 

liv og man er således inde og operere med virksomhedens kultur og medarbejdernes værdier. 

Nedskæringerne sker som regel andre steder end i medarbejderstaben og medarbejderne holdes ansvarlige 

for eksempelvis at komme med forslag til, hvor udgifter kan reduceres eller arbejdsgange optimeres.   

Kun én af mine respondenter fortæller om, at han har oplevet denne strategi i praksis. Han fortæller om 

virksomheden at den: "Indadtil er meget dynamisk og forandring er normen. Det er sådan, at man forventer 

faktisk, at den første januar, der vil komme nogle organisationsændringer (...). Så det er egentlig sådan 

kulturen er" (Bilag 3, Interview I: s. 168). Ydermere fortæller han, at han i starten af hans ansættelse 

oplevede store frustrationer i forbindelse med de mange forandringer: "De første par gange man oplevede 

at der var den der.. man kunne godt mærke på organisationen at der skulle til at ske noget omkring jul og 

nytår, og som ny i virksomheden og når man kommer fra en stabil organisation, så oplever man det som en 

frustration fordi at det ikke er det man er vant til". Han fortsætter således: "Man kunne se på sine kollegaer 

der kommer fra Classic og som er dem der har været der i mange år - de var sådan meget mere stille og 

rolige. Det var egentligt underligt at se, at den man sad ved siden af tog det fuldstændigt koldt, og jeg var 

ved at gå i panik over at der nu skulle ske alle de her forandringer" (Bilag 3, Interview I: s. 169). Ud fra 

respondentens udtalelser bliver det hurtigt klart, at organisationen er kendetegnet ved kontinuerlig 

forandring, samt at det er accepteret som et præmis af de medarbejdere der kender organisationen. 

Fordelen ved dette er, at der eksisterer en normativ kontrakt, som er bredt accepteret blandt 

medarbejderne. Dette gør, at den psykologiske kontrakt ikke bliver brudt ved forandringerne, eftersom det 

er en del af kontraktens vilkår og på denne måde undgår man de negative følgevirkninger der kan opstå 

som følge af kontraktbrud. 

Endnu en pointe fra interviewet der er med til at understøtte argumentet om, at dette er et eksempel på 

systemtic strategien er følgende: "Når det så ikke går så godt og man ikke performer, så bliver man bedt om 

at skære. Og der hvor man er bedst til at skære, det er på omkostninger" (Bilag 3, Interview I: s. 173). Det er 

således ikke i medarbejderstaben der skæres og det bliver klart at nedskæringerne primært sker i form af 

det der kaldes for travelling, hiring and expense freeze. Respondent I fortæller at: "(...) i virkeligheden har 

det været en lang overlevelse for virksomheden hvor man prøvede at undgå de der fyringsrunder og derfor 

har lavet expense, travelling og hiring freeze" (Bilag 3, Interview I: s. 175). I forbindelse med italesættelsen 

af expense, travelling og hiring freeze, bliver det klart at denne form for nedskæring mod forventning har 
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påvirket respondenten meget: "Der hvor det nok har påvirket mig mest er de der fuldstændigt årligt 

tilbagevendende expense, travel og hiring freezes fordi de har stået på i alle de år jeg har været der" (Bilag 

3, Interview I: s.174). 

Fælles for alle tre strategier er, at respondenterne har oplevet at deres trivsel generelt er faldet, uanset 

hvilken strategi man har benyttet. Dog lader det til, at der er forskel på om respondenterne udviser tegn på 

survivour syndrome. Ud fra nedenstående skema, kan man ikke umiddelbart sige at der er en 

sammenhæng mellem nedskæringsstrategi og survivour syndrome. Både respondent A og respondent H 

har oplevet nedskæringsprocesser der var karakteriserede ved workforce reduction, men ingen af dem har 

survivour syndrome. Af denne årsag kan jeg ikke direkte bekræfte min påstand om at valget af 

nedskæringsstrategi har betydning for om de tilbageværende medarbejdere udvikler survivour syndrome. 

Dog mener jeg godt at kunne argumentere for at strategien potentielt kan være en bidragende faktor for at 

nogle medarbejdere udvikler syndromet. Dette vil jeg komme tilbage til senere i analysen.  

 

7.3. Fokus på afskedigede medarbejdere 
"Under nedskæringsprocesser vil der i højere grad være et større fokus på de medarbejdere der skal forlade 

virksomheden end de medarbejdere der skal blive" 

Outplacement er efterhånden blevet en fast del af den organisatoriske begrebsverden, og har etableret sig i 

håndteringen og implementeringen af nedskæringer i mange virksomheder. Outplacement er en 

konsulentydelse, der ofte tilbydes som en del af den afskedigelsesordning, som medarbejdere bliver en del 

af, når de mister deres job som følge af fyringsrunder og lignende. I mange af mine interviews fortæller 

respondenterne om, at deres fyrede kollegaer blev tilbudt denne slags forløb: "(...) man har taget hånd om 

medarbejderne, og man har tilbudt dem et outplacement forløb. Man har givet dem, selvfølgelig udover at 

de har fået det de har krav på i forhold til funktionærloven, så har de fået en måned ekstra plus en 

fratrædelsesgodtgørelse. Så de har fået en pæn pakke og det synes jeg jo er fint nok, så man stiller 

medarbejderne pænt " (Bilag 3, Interview I: s. 171). Med outplacement er der blevet skabt en tendens til at 

der er et fokus ud af organisationen, idet der bruges mange ressourcer på dem der ikke længere skal være 

der.  

Med udgangspunkt i psykologien er det blevet almindeligt kendt, at en afskedigelse rangerer i toppen af 

stressfremkaldende erfaringer på lige fod med store traumatiske oplevelser som eksempelvis skilsmisse, 

hvilket ikke er anerkendt for de medarbejdere der fortsat har sit arbejde. Denne antagelse udfordres dog af 

visse undersøgelser, der peger på, at tilbageblevne medarbejderes trivsel i højere grad end de 
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afskedigedes, påvirkes negativt (Kivimakki et al., 2003). Respondent G udfordrer ligeledes den almindelige 

antagelse, da han udtaler at: "Man koncentrerede sig så meget om dem der var blevet sagt op. Men jeg 

følte at man glemte at kigge på os der var tilbage fordi det er en stresset situation. Det kan sidestilles med 

flytning, skilsmisse og depression" (Bilag 3, Interview G: s. 147). Dette er uheldigt, eftersom det netop er 

disse medarbejdere, der skal bære organisationen videre. Det er endvidere påfaldende, at meget forskning 

konkluderer, at de medarbejdere der er tilbage efter en nedskæringsproces ikke bliver prioriteret og får 

den ledelsesmæssige opmærksomhed, som der synes at være behov for efterfølgende. Respondent I har i 

en årrække arbejdet som mellemleder og han udtaler at: " Jeg mindes faktisk ikke at der blev gjort noget 

som helst. Jeg mindes ikke at mellemlederlaget overhovedet var klædt på til at tage nogen som helst snak 

med deres medarbejdere. Det var bare sådan det var og nu kører vi videre" (Bilag 3, Interview I: s. 172). 

Nedskæringer har en række utilsigtede konsekvenser for de tilbageværende medarbejdere, og kan i værste 

fald føre til survivour syndrome og dermed tab i virksomhedens overordnede performance. Af denne årsag 

skal der derfor satses bevidst og fokuseret på at skabe så god en proces i tiden under og efter sådan en 

periode, hvilket kræver aktiv handling. Ud fra forskningen på området samt den indsamlede empiri, kan det 

derfor bekræftes at den aktive handling i mange tilfælde udebliver.  

På baggrund af nedenstående skema kan man bekræfte at der er et stort fokus på de medarbejdere der 

skal forlade virksomheden og et manglende fokus på de medarbejdere der er tilbage. 

Undersøgelsespåstanden kan derfor bekræftes.  

 

7. 4. Fokus på tilbageblevne medarbejdere 
"Tydelig kommunikation, involvering, fokus på den enkelte samt procesretfærdighed under og efter 

nedskæringsprocessen spiller en afgørende rolle i forhold til, om de tilbageblevne medarbejdere udvikler 

survivour syndrome" 

7. 4. 1. Tydelig kommunikation 

Den ledelsesmæssige håndtering af både medarbejdere og processen i nedskæringstider, har ifølge teorien 

stor betydning for, hvorledes organisationen kommer godt eller skidt ud på den anden side. Der er et behov 

for, at der bliver taget hånd om dem der skal føre organisationen videre, og opmærksomhed fra top- og 

mellemledernes side, skal tænkes ind i hele processen. I denne forbindelse bliver det klart, at tydelig 

kommunikation igennem hele perioden er vigtig, og her er det især afgørende, at ledelsens 

mellemregninger bliver klare og synlige. Medarbejderne skal således ikke være i tvivl om hvorfor 

nedskæringerne er nødvendige, samt hvilke konkrete løsningsmuligheder der som alternativ har været i 

spil. Hvad der ikke er hensigtsmæssigt, er altså at folk sidder tilbage med en tvivl og en manglende 
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forståelse for beslutningen, hvilket dette er et eksempel på: "(...) for nogen er det nok ikke kommet som et 

chok, men for størstedelen af firmaet har det nok været "What the fuck, vi har klaret den før hvor vi har fået 

at vide det var gået dårligt, så hvorfor nu det"" (Bilag 3, Interview G: s. 152).  

Foruden hvorfor, er der et behov for at kommunikere hvordan og hvornår nedskæringerne finder sted. Den 

konkrete plan skal kommunikeres så klart og præcist, som overhovedet muligt. Ved at sikre konsistensen i 

denne kommunikation, mindsker man risikoen for rygtedannelse og usikkerhed. Der er brug for, at 

planlægge kommunikationen på både individ-, gruppe, ledelses- og organisationsniveau. På 

ledelsesniveauet gælder det både før, under og efter processen og på individ, gruppe og 

organisationsniveau gælder det under og efter processen 

 

7. 4. 2. Involvering 

I forbindelse med nedskæringer ses det ofte, at der sker en form for omstrukturering som dog kan variere i 

graden. På organisatorisk niveau kan der formes nye strukturer i afdelingerne, men også på individniveau 

kan man argumentere for, at der sker omstruktureringer eftersom arbejdsrutiner ændres når fyrede 

medarbejderes opgaver, omfordeles på de tilbageværende medarbejdere. Dette blev bekræftet i afsnittet 

der omhandler nedskæringsstrategier, hvor det af analysen kunne udledes at arbejdspresset i mange 

tilfælde blev større, som følge af nedskæringerne. Ved at involvere medarbejderne i denne henseende kan 

de psykologiske belastninger, der kan forekomme som følge heraf, undgås. Ved at inddrage de 

tilbageværende medarbejdere i denne proces, vil der skabes et større ejerskab til den fremtidige 

organisering. 

Teorien peger på, at en tilpas involvering af medarbejderne i forhold til beslutninger om hvordan 

nedskæringsprocessen skal foregå, er hensigtsmæssig. Der er flere årsager til dette, men som primær årsag 

kan man sige, at man ved at invitere medarbejderne med på råd i højere grad forebygger en følelse af 

afmagt og frustration i gruppen. Af min empiri fremgår det, at der i flere tilfælde vælges 

medarbejderrepræsentanter, der skal tale medarbejdernes sag over for ledelsen. Heraf fremgår det også at 

der i nogle tilfælde er kommet fordelagtige aftaler på plads, vedrørende afskedigelsespakker til de 

medarbejdere som mister deres job: "man er gået ind og forhandlet med ledelsen og har fundet frem til 

pakkerne og der kan man så sige at, hvor negativt det end er for der er jo mange der er kede af det, men det 

man så har fået ud af det, har tit været et okay plaster på såret og der er tit røget færre end nødvendigt. 

Plus at man får meget hjælp blandt andet via AS3 til at finde et andet job" (Bilag 3, Interview D: s. 104). At 

de medarbejdere der mister deres job, sendes videre med "et okay plaster på såret" har meget at sige i 
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forhold til de tilbageværende medarbejderes oplevelse af procesretfærdighed. Som det i teoriafsnittet er 

skitseret er det vigtigt for forebyggelsen af survivour syndrome, at der netop er denne oplevelse. Dog er 

man nødsaget til at tage skridtet videre, idet dette igen er et fokus rettet mod de afskedigede, og ikke de 

tilbageværende. 

Tilpas involvering handler også om hvordan ledelsen kan involvere medarbejderne i udformningen af 

processen og dermed sikre ejerskab heraf. Herunder tænkes der både under og efter nedskæringerne. 

Under nedskæringerne sidder medarbejdere og mellemledere ofte inde med værdifulde idéer til hvordan 

processen og omstruktureringen kan gennemføres. "At man bare føler sig hørt gør en verden til forskel i 

forhold til engagement og alle de her ting og ja i forhold til nedskæringer, så kan man finde frem til at skære 

de rigtige steder" (Bilag 3, Interview D: s. 112). Derud over, er de eksperter i hvad de netop har brug for, i 

den efterfølgende fase. Respondent G påpeger, at han med glæde havde taget imod det hvis han var blevet 

tilbudt én til én samtaler, med fokus på oplevelsen af nedskæringerne, og her bliver det tydeligt at ledelsen 

i højere grad havde været i stand til at imødekomme hans behov og forebygge survivour syndrome, hvis der 

var blevet spurgt om hvad behovet reelt var. Han fortæller yderligere, at ledelsen gjorde mere ud af at 

kommunikere, at det nu være tid til at se fremad (Bilag 3, Interview G: s. 148). En vigtig pointe er her, at der 

i disse situationer ofte er brug for at holde stormvejret ud og arbejde konstruktivt med de følelser 

nedskæringerne har medført, frem for at haste videre. 

En faldgrube der er nødvendig at være opmærksom på er, når ledelsen inviterer medarbejderne med på 

råd, men ikke er tydelige omkring, hvordan deres input bruges. Kommunikationen er her især en vigtig 

bestanddel og der må ikke opstå uklarhed herom. Respondent G fortæller, at ledelsen i hans virksomhed 

opfordrede medarbejderne til at komme med forslag til processens design og svarer til spørgsmålet om 

hvorvidt forslagene blev taget til efterretning at: "Jeg ved det faktisk ikke fordi dem der sendte forslag ind 

fik bare at vide "dine forslag er modtaget" (Bilag 3, Interview G: s. 145). Under disse omstændigheder giver 

involveringen sig mere til udtryk i signalværdi end i brugbar værdi, der understøtter forebyggelsen af 

survivour syndrome. 

 

7. 4. 3. Fokus på den enkelte  

Som der tidligere er argumenteret for, findes der i perioder med nedskæringer mange ligheder med 

deciderede forandringssituationer, og af denne årsag kan elementer fra god forandringsledelse med fordel 

benyttes. Her er det især vigtigt, at yde individuel opmærksomhed til de tilbageværende medarbejdere der 

kan stå i vidt forskellige situationer og er vidt forskellige individer med forskellige behov. Nogle 
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medarbejdere vil have et stort behov for ekstra støtte, hvorimod andre ikke har brug for det. At navigere i 

dette er en ledelsesopgave, som alt for få mellemledere ifølge litteraturen er rustede til at håndtere, men 

det er lige netop her det lader til, at der kan gøres en stor forskel.  

Håndtering af perioden efter nedskæringerne er afgørende for, om virksomheden genvinder fodfæste og 

dette kræver en øget ledelsesmæssig indsats over for det enkelte individ. Dette skyldes at der i de fleste 

situationer er mange forandringer, som de tilbageværende medarbejdere skal forholde sig til og som kan 

opleves som værende svære at håndtere for nogle. Respondent G fortæller, at de tre første måneder var 

svære at komme igennem: "Ja den var ekstra hård. Både på grund af dobbelt op på arbejdsbyrde men også 

at du var endnu mere usikker på hvad der skulle ske og hvordan det hele skulle foregå. Så i det store hele 

var det en meget usikker periode og de tre første måneder var absolut de værste" (Bilag 3, Interview G: s. 

154). Han fortæller desuden at hans trivsel blev påvirket af nedskæringerne: "I perioden efter, der var 

svært. Meget svært hver dag fordi der skete så mange ting og folk bare stoppede på kryds og tværs omkring 

én, og at det stille og roligt gik op for én hvor mange det egentlig var. Man får et tal at vide og det er hvad 

det er, men når man så reelt ser at der altså er en del flere parkeringspladser fri hver dag og nede i kantinen 

er der færre mennesker. Det påvirker rigtig meget og det tror jeg også var det der gjorde, at jeg fik 

begyndende stress i december måned og måtte køre hjem før hver dag" (Bilag 3, Interview G: s. 153). Disse 

udsagn vidner om, at der her er en medarbejder, der har haft behov for øget støtte, for at komme igennem 

perioden. I dette tilfælde var der ikke rammetsat nogle samtaler eller andet med fokus på at hjælpe 

medarbejderne igennem processen, hvilket øger sandsynligheden for survivour syndrome markant. Også 

respondent C fortæller at perioden efter fyringerne var svær, og hun påpeger, at der var stor uro i hendes 

afdeling efterfølgende, idet hendes leder blev fyret under nedskæringerne. Først flere måneder efter 

nedskæringerne blev der ansat en ny leder for teamet, som tog hånd om de problemer der var opstået i 

kølvandet på omstændighederne: "Der var vi nogle medarbejdere der var så nedbrudte af det, at der var en 

der nærmest havde sygemeldt sig med stress og alt muligt" (Bilag 3, Interview C: s. 91). Hun tilføjer "Men 

det var først hende der tog hånd om det, organisatorisk skete der intet og der blev vi bare efterladt" (Ibid.). 

Respondenten afslutter således: "Det mest ubehagelige var jo den der nonhåndtering af alle dem der bare 

skulle fortætte med deres arbejde" (Bilag 3, Interview C: s. 92).  

Der er en klar overvægt af respondenter der har reageret negativt på nedskæringerne, og som havde behov 

for et øget ledelsesmæssigt fokus med henblik på, at sikre deres trivsel. Dog er der også et eksempel på en 

respondent, som ikke lader til at være påvirket af de fyringsrunder han har oplevet. Respondent I fortæller 

at han ikke var påvirket af at miste kollegaer, og her er det interessant, at han som den eneste var ansat i 
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en virksomhed som benyttede sig af systemtic nedskæringsstrategien. Dog påpeger han også, at han er 

meget resultatorienteret som person, hvilket kan have betydning.  

Disse eksempler fra empirien, vidner om at der både er teoretisk og empirisk belæg for at sikre et større 

ledelsesmæssigt fokus på de tilbageværende medarbejdere i perioden efter nedskæringerne. Jeg 

bemærker desuden, at flere respondenter udtrykte den belastning de oplevede, som værende stress 

symptomer. I denne forbindelse er det relevant at nævne, at stress såvel som survivour syndrome opstår 

som en reaktion på en belastning og har mange ligheder med hinanden. Af denne årsag kan det være svært 

at vurdere præcist, hvilken tilstand der er tale om. Dette forstærkes yderligere af, at der ikke findes nogen 

decideret definition på survivour syndrome, som heller ikke er en egentlig diagnose der kan stilles.  

 

7. 4. 4. Procesretfærdighed 

En nedskæringsproces kan håndteres på mange forskellige måder, som skaber en variation i graden af 

oplevet retfærdighed. I korte træk handler procesretfærdighed om, at måden ting foregår på, har 

betydning for, om man kan acceptere hvad der sker. Procesretfærdighed kan fungere som en moderator i 

forhold til flere forskellige negative reaktionsmønstre, der opstår i sammenhæng med nedskæringer og det 

er fra ledelsens side, derfor værd at være opmærksom på denne del i designet af processen. 

Procesretfærdighed hænger tæt sammen med involvering eftersom en justering af processen på baggrund 

af input fra organisationen, vil påvirke oplevelsen af procesretfærdighed i positiv retning. 

Procesretfærdighed handler desuden både om hvordan processen håndteres for de afskedigede og de 

tilbageblevne. 

Af min empiri fremgår det, at flere respondenter har oplevet selve eksekveringen af fyringerne som 

værende meget hård, og oplevelsen af procesretfærdighed daler af denne årsag. Et eksempel på en 

nedskæring der bar præg af en lav grad af procesretfærdighed kan findes i interview F. Respondenten 

fortæller således: "Man havde besluttet sig for, at alle opsigelser skulle ske i huset der ligger på den anden 

side af parkeringspladsen. Det vil sige, at når man har nogle meget nysgerrige kollegaer, så blev det 

nærmest sådan et tilløbsstykke af folk der besøgte IT fordi de havde vinduer ned mod huset, og der stod 

mange mennesker der hele dagen, og kunne se hvem der gik over gården og de vidste så hvem der blev 

fyret. Det var nærmest et slagteri og det var så dårligt organiseret. Selvfølgelig var der ikke noget at lægge 

skjul på, men det var måden det blev gjort på, og der var også en masse efterspørgsmål som skulle 

klarlægges fordi så havde man ikke undersøgt det ene og det andet." (Bilag 3, Interview F: s. 132). Som det 

fremgår af eksemplet, udtrykkes det at eksekveringen er dårligt organiseret, og at dømme ud fra 
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stemmeføring med videre, blev det under interviewet tydeligt, at respondenten var meget påvirket af 

situationen. Hvis man tager et kig på skemaet i afsnit 5.1., fremgår det desuden at netop denne respondent 

udviser 8 ud af 8 tegn på survivour syndrome og på denne baggrund kan man argumentere for at der 

potentielt er et nedskæringsforløb der sammen med andre faktorer vil kunne have haft gavn af et større 

fokus på procesretfærdighed.  

Foruden respondent F, har Respondent A også oplevet en nedskæring som påvirkede hende meget, blandt 

andet fordi, at måden fyringerne blev håndteret på i følge hende, var dårligt tilrettelagt. Hun fortæller at: 

"Vi sad i det her mødelokale, øhm, 12 mennesker fra afdelingen, og så sidder han og tager sin pegefinger og 

så siger han "Det her, det har konsekvenser for dig, dig, dig, og så pegede han rundt. Og vi sad sådan og 

tænkte, okay, hvem peger han på og hvad er det for nogle konsekvenser?" Hvad snakker manden om og vi 

var helt forvirrede og så sagde han "Jamen det er fordi at halvdelen af jer skal fyres NU og dem der skal 

afsted det er dut dut dut" og så sagde han navnene og at "jer jeg ikke har nævnt må gerne lige forlade 

lokalet"" (Bilag 3, Interview A: s. 69). Respondent A fortsætter yderligere med at fortælle, at hun 

efterfølgende græd samt at nedskæringen kom som et stort chok for hende. Dette peger på, at 

kommunikationen i processen også har været mangelfuld. Ud fra flere interviews, kan man se, at 

kommunikationen generelt er mangelfuld i flere tilfælde. Dog er det interessant, at flere af respondenterne 

påpeger, at de forinden har fornemmet at noget skulle ske, hvilket respondent F her forklarer: "Det var som 

om at der begyndte at ske noget og så hen mod sommeren i 2017, der kunne man godt fornemme at der 

blev der arbejdet i kulisserne. Det var så tydeligt at se, men ingen sagde noget. Selvom man sad i HR 

afdelingen, så blev der lagt låg på det hele, men det var så tydeligt" (Bilag 3, Interview F: s. 128). Dette er 

meget uhensigtsmæssigt og kan medvirke til, at virksomhedens resultatskabelse i en lang periode op til den 

første kommunikation forringes, hvilket italesættes af respondent D: ”Der er så meget 

hemmelighedskræmmeri og det har jeg virkelig prøvet at diskutere med dem fordi jeg forstår faktisk ikke 

logikken i det. Hvorfor skal det være hemmeligt, fordi det gør jo at folk på meget få dage skal forstå "hvad 

sker der her". Og så kan arbejdet i øvrigt ikke fortsætte i de dage. Så hellere vide det upfront fordi jeg tror, 

at det de ikke forstår det er, at motivationen daler i alle de måneder op til og jeg tror det er den skade der 

sker på virksomheden frem for hvis de bare spillede med åbne kort (Bilag 3, Interview D: s. 108).  

I denne forbindelse kan man diskutere processens varighed, fordi dette også er et element der bidrager til 

oplevelsen af procesretfærdighed. Som det her fremgår, er der stor frustration over ikke at få 

informationer om nedskæringerne tidligere i processen. Dog er der også et eksempel i den indsamlede 

empiri der påpeger, at processen var for lang. Det drejer sig om interview C, hvor respondenten 

sammenligner to oplevelser med fyringsrunder. Hun udtaler at: ”Tidshorisonten var måske 2-3 uger. Altså 
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meget kort og det var egentlig godt tror jeg. Der var et godt informationsflow samtidig med, at man hurtigt 

fik afklaret hvem i alverden det var. I stedet for på (arbejdspladsen navn) der var det sådan.. der var det jo 

2,5 måned det stod på, hvor man bare gik rundt i det” (Bilag 3, Interview C: s. 94). Ud fra min empiri, lader 

det til at en nøje planlagt balancering af tidshorisonten er vigtig. Dette vil jeg komme tilbage til i næste 

afsnit.  

På baggrund af dette afsnit kan man udlede at fokus på de tilbageværende medarbejdere under og efter en 

nedskæringsproces er af afgørende betydning for deres trivsel, men også for udviklingen af survivour 

syndrome. Ledelsen bør altså have for øje at kommunikationen skal være nøje tilrettelagt, at 

medarbejderne involveres der hvor der er mulighed for det og rimelighed i det, at der er et skarpt blik for 

hvilke medarbejdere der har behov for ekstra støtte i perioden samt at processen planlægges på en måde 

som medarbejderne vil opfatte som værende retfærdig. 

 

7.5. Inplacement og samtidig forskellighed 
Som man kan læse af teoriafsnittets sidste afsnit, er begrebet inplacement godt i forhold til at forklare, 

hvilke elementer der er vigtige at have fokus på under en nedskæring. Inplacementbegrebet er desuden 

også fordelagtigt at bruge i tydeliggørelsen af hvad der er uhensigtsmæssigt ikke at gøre i processen og i 

dette afsnit vil jeg således forsøge at samle trådende med eksempler på hvordan den historiske kontekst, 

den psykologisk kontrakt, valget af nedskæringsstrategi, det ledelsesmæssige fokus på outplacement og 

inplacement, kan forebygge eller bidrage til skabelsen af survivour syndrome. Samtidig forskellighed 

bidrager desuden også i høj grad til forståelsen af, hvad der kan trigge udviklingen af survivour syndrome. 

Som en af forfatterne til bogen ”Ledelse under fyringer” (2018) siger: ”Det er jo også det vi forsøger at 

indkredse med begrebet "Samtidig forskellighed", som var noget af det jeg sagde lidt om til receptionen, 

fordi vi tænker at der netop er en stor forskellighed i reaktionerne og i måder at have det på. Så man kan 

ikke bare sige at det er sådan og sådan, fordi der vil være nogen som overhovedet ikke er ramt eller føler sig 

frustrerede over det som er sket, men som bare tænker "lad os nu komme videre, ikke". Så det er jo den 

ledelsesmæssige evne til at håndtere den forskellighed og få fundet ud af, hvordan giver man også plads til 

dem som bliver ramt og som udvikler survivour syndrome. At deres følelser også bliver legitimeret og 

oplever at der rent faktisk er et rum til at tale om det og så kan komme godt videre sammen” (Bilag 3, 

Interview J: s. 177). 

I min empiri er der gode eksempler på samtidig forskellighed. Respondent A som kun udviser 1 ud af 8 tegn 

på survivour syndrome tilkendegiver at det var retfærdigt at skære ned i medarbejderstaben eftersom: 

”Der var plads til at man arbejdede lidt hårdere. Der var rigtig mange der lullede mås for at sige det på 
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dansk, ik’. Det gjorde de og det var ikke en effektiv biks overhovedet” (Bilag 3, Interview A: s. 70). Denne 

respondent fortæller desuden, at hun altid har været dygtig til sit job og derfor ikke følte sig udsat. 

Ydermere havde hun et godt forhold til hendes leder, som havde fokus på støtte i perioden under og efter. 

Hun tilføjede i denne forbindelse, at lederen i det daglige var god til at udvise empati, give et kram og skabe 

luft i forhold til at snakke om det (Bilag 3, Interview A: s. 71). Hendes kompetenceniveau samt støtten fra 

hendes leder kan derfor have medvirket til en mindre voldsom reaktion, end andre af hendes kollegaer. I 

slutningen af interviewet påpeger hun også, at der var mange forskellige reaktioner i medarbejdergruppen, 

og at en del af hendes kollegaer selv valgte at søge væk efterfølgende (Bilag 3, Interview A: s. 77). En 

tolkning på dette kan være at de med baggrund i deres individualitet og faktorer som livssituation, 

personlighedsfaktorer mv. samt et muligt brud på deres psykologiske kontrakter har oplevet dissolution og 

dermed vælger at forlade virksomheden frivilligt, som en følgevirkning af nedskæringerne.  

I den anden ende af skalaen finder vi respondent F der udviste 8/8 tegn på survivour syndrome. Denne 

respondent kan man med rette sige udviklede survivour syndrome, som følge af nedskæringerne. 

Respondenten havde været i virksomheden i 39 år, og han italesætter at den virksomhed han startede i, var 

en meget stabil familievirksomhed, hvor anden generation af ejere varetog ledelsen. En årrække senere 

overtog tredje generation ledelsen og der begyndte at ske flere forandringer: ”Man kunne mærke at de 

gamle prøvede at holde lidt fast, men de nye ville gerne forandre” (Bilag 3, respondent F: s. 124). Dette 

toppede da virksomheden blev solgt til en kapitalfond: ”Man kan føle det sådan at man under familiens 

ledelse vidste hvad der blev forventet af én, man vidste også at der blev holdt øje med en og man fik også ris 

eller ros for det man gjorde. Der var en dialog om ens arbejde hvorimod at under kapitalfonden, der blev 

man ligesom lagt i små kasser og du havde bare at holde dig inden for den kasse og skulle ikke koncentrere 

dig om hvad der var uden for de her kasser. Ledelsesstilen fra ens nærmeste leder blev også ændret til at det 

bare skulle gøres færdigt, der var ingen hjerte eller følelse med i jobbet mere men var bare en opgave der 

skulle gøres færdigt. Skidt med om den lykkedes, for du har gjort det og så er det fint og vi vinger af. Det kan 

godt gøre ondt i en fordi når, som der oftest har været i mine opgaver i hvert fald, er følelse med i 

opgaverne, og man har følelsen af at have gjort et godt stykke arbejde og få en fed feedback på det, så gør 

det jo at der er ekstra motivation. Men den følte jeg ikke var eksisterende dér” (Bilag 3, respondent F: s. 

123). Respondenten har i høj grad oplevet skiftet fra stabilitetsparadigmet til forandringsparadigmet og er 

en medarbejder der har været ansat i rigtig mange år. Allerede her, kan man sige at han er i farezonen for 

at udvikle negative følgevirkninger. Foruden dette, skete den første nedskæringsproces i virksomhedens 

historie, da tredje generation kom til. Dette var ikke noget man var vant til i virksomheden og dette har 

således skabt et brud på virksomhedens normative kontrakt.  Dette gælder også for hans individuelle 

psykologiske kontrakt, da tryghed og stabilitet var en del af de oprindelige kontraktvilkår. Som det fremgår 
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af citatet, skete der endnu flere forandringer i kontraktens vilkår, da kapitalfonden overtog virksomheden. 

Respondenten valgte på trods af dette, at blive i virksomheden og må på denne baggrund have forsøgt at 

reetablere den psykologiske kontrakt. Han tilkendegiver i løbet af interviewet, at: ”Jeg besluttede mig for at 

jeg arbejdede fra 8-17 og gik ikke på mail i min fritid. Det skulle jeg nok have gjort før, men folk begyndte 

også at sende mails på alle tidspunkter af døgnet, og jeg gad simpelthen ikke at læse dem til sidst” (Bilag 3, 

respondent F: s.138). Han tilføjer at han forsøgte at kæmpe et stykke hen ad vejen men til sidst gav op. 

Dette er et tydeligt tegn på, at respondenten startede en selvregulerende proces hvor han forsøgte at 

reetablere den psykologiske kontrakt efter bruddet. Reetableringen lykkedes ikke, og derfor opstod der en 

tilstand af dissolution, hvilket respondenten indkorporerede med tiden og der eksisterede dermed ikke 

længere en gyldig psykologisk kontrakt til at guide arbejdet. Dette gjorde at han ikke leverede noget 

”ekstra” som han italesætter det, og at han til sidst blev ligeglad med arbejdet (Bilag 3, Interview F: s.139). 

Nedskæringsprocessen blev ifølge respondenten håndteret dårligt. Hvis man kigger på de elementer der 

udgjorde processen, bliver det klart, at workforce reduction strategien har været anvendt. Det var en 

decideret fyringsrunde, hvor der var fokus på at skære i medarbejderstaben, for at reducere de økonomiske 

omkostninger. Selve processen forløb på den måde, at alle medarbejdere havde fået at vide, at på en 

bestemt dag ville de fyrede medarbejdere få besked om at møde op i en bygning der lå på den anden side 

af vejen hvor de ville blive opsagt. Respondenten udtaler: ”Det var nærmest et slagteri og det var så dårligt 

organiseret” (Bilag 3, Interview A: s. 132). Årsagen til denne oplevelse er, at nysgerrige kollegaer fra 

vinduerne kunne holde øje med hvem der gik over vejen og dermed ville blive fyrede. Ydermere var der 

mange efterspørgsmål som skulle klarlægges, da de ikke var blevet undersøgt på forhånd. Sidst men ikke 

mindst blev ingen af de fyrede fritstillede, men fik dog tilbudt outplacement forløb og psykologhjælp. 

Denne proces har gjort at respondenten ikke oplevede procesretfærdighed for de fyrede medarbejdere og 

han fortæller endvidere, at der intet blev gjort for de tilbageblevne medarbejdere (Bilag 3, Interview F: s. 

133). Opsummerende kan det derfor udledes, at der trods en dårligt organiseret proces, har været et vist 

fokus på de afskedigede medarbejdere og dermed et fokus på outplacement. Inplacement som omfatter 

tydelig kommunikation, involvering, fokus på den enkelte og procesretfærdighed er altså fraværende. Alle 

disse elementer kan have haft indflydelse på, at respondenten oplevede alle tegn på survivour syndrome. 

Hertil kommer hans individualitet såsom personlighed mv., men jeg mener ikke at man skal underkende at 

den historiske kontekst, bruddet på de psykologiske kontrakter, nedskæringsstrategien, fokusset på 

outplacement samt fraværet af inplacement, må have en betydning i dette tilfælde.  
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8. Diskussion 
I dette afsnit vil jeg diskutere analysens resultater og fremkomme med anbefalinger til hvor man som 

virksomhed bør lægge sine kræfter under en nedskæringsproces. 

8.1. Historisk kontekst og kontraktbrud  
Som det fremgår af analysens første del, har den historiske kontekst som respondenterne indgår i, en 

betydning for hvorvidt de oplever et brud på deres psykologiske kontrakter. Dette gør sig gældende både 

på individuelt niveau men også på gruppe niveau, hvor normative kontrakter har været en del af 

arbejdslivets præmisser i de enkelte virksomheder. Respondenterne oplever at der er begyndt at ske flere 

og større forandringer, hvilket de ikke har været vant til, og som argumenteret for tidligere, kan dette 

skabe et brud på deres psykologiske kontrakter.  

I denne forbindelse er det vigtigt at have for øje, at medarbejdere kan benytte sig af to slags strategier som 

det er beskrevet i teoriafsnittet. Disse er henholdsvis avoidance strategien og approach strategien. Når en 

medarbejder benytter sig af approach strategien, så har medarbejderen stadig et ønske om at genetablere 

stabilitet og forsøger derfor igennem en selvregulerende proces at reetablere en ny psykologisk kontrakt. I 

dette tilfælde er det af afgørende betydning at medarbejderens leder er klædt på til denne opgave og 

håndterer den på en hensigtsmæssig måde. Lederen bør altså især være opmærksom, hvis der er sket et 

skift i arbejdslivets vilkår, således at stabilitet er blevet erstattet af forandring og især hvis medarbejderen 

har været ansat i mange år. Ydermere bør der været et fokus på, at få genforhandlet vilkårene i de 

psykologiske kontrakter, således at resolution kan opnås. Foruden dette vil dissolution ske, og parterne har 

ikke længere nogen gyldig kontrakt, hvilket er skadeligt for både trivsel og resultatskabelse.  

Helt lavpraktisk kan den psykologiske kontrakt genforhandles på normativt niveau, ved at 

kommunikationen i organisationen er klar og konsistent i sin fortælling om virksomhedens nye vilkår. 

Ydermere er det fordelagtigt, hvis der er et budskab om at virksomheden er villig til at tilbyde sine 

medarbejdere noget andet end tryghed, nemlig employability. Employability kan opnås ved at 

virksomheden støtter medarbejderen i sin faglige og personlige udvikling, således at denne er godt rustet til 

næste skridt i sin karriere såfremt vedkommendes kompetencer ikke længere passer ind i virksomhedens 

rejse, hvor der konstant i fremtiden vil være nye behov at imødekomme. På individuelt plan kan det 

desuden være godt, at den enkelte leder tager en eller flere samtaler med medarbejderen, hvor der skabes 

rum for at tale om dette skift. På denne måde anerkender man et potentielt brud og får muligheden for at 

arbejde med en løsning.  
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8.2. Valg af nedskæringsstrategi 

Analysen viser desuden, at valget af nedskæringsstrategi også har betydning for om tilbageblevne 

medarbejdere oplever procesretfærdighed. Oplevelsen af procesretfærdighed hænger tæt sammen med 

udvikling af survivour syndrome og derfor er det værd at gøre sig umage for at vælge den 

nedskæringsstrategi, som i størst muligt omfang bidrager positivt til opfattelsen af procesretfærdighed. 

Procesretfærdighed fungerer som en moderator for mange af de negative følgevirkninger der er ved 

nedskæringer.  

Det viser sig, at langt størstedelen af virksomhederne i min undersøgelse udelukkende har benyttet sig af 

work reduction strategien. Det betyder, at medarbejderne oplever en eller flere fyringsrunder med 

uigennemsigtige afskedigelseskriterier, hvilket kan skabe stor usikkerhed blandt de tilbageværende 

medarbejdere. Foruden usikkerheden, kan det også skabe skyldfølelse eftersom man ikke er helt klar over 

hvorfor det blev ens kollega der blev fyret, når man selv fik lov til at overleve, så at sige. Tilbageværende 

medarbejdere skal også forholde sig til tabet af gode kollegaer samt en stigning i arbejdsbyrden når 

workforce reduction bruges. Alt dette er omstændigheder der bidrager til udvikling af survivour syndrome. 

Selvom det i de fleste tilfælde vil være en umulighed at skabe ”en god nedskæring”, er det dog muligt at 

skabe nogle omstændigheder der gør oplevelsen mindre dårlig for alle parter. Systemtic strategien er et 

bud på, hvorledes dette kan lade sig gøre. Her er det i første omgang ikke medarbejderstaben der skæres 

ned i, men disse anses i stedet for at være en ressource der kan bidrage til at finde de logiske nedskæringer 

i processer, arbejdsgange med videre. Såfremt dette ikke er nok, kan der skæres i medarbejderstaben, men 

eftersom man i høj grad har prøvet at undgå dette vil der typisk være en større forståelse for beslutningen. 

Her er det afgørende, at ledelsen tydeligt kommunikerer alle mellemregninger og desuden forsøger at 

involvere medarbejderne i beslutningsfasen vedrørende procesdelen, på et tidligt stadie. Flere 

respondenter påpeger også varigheden af nedskæringsprocessen, som et afgørende element for en positiv 

eller negativ oplevelse, og af denne årsag vil man gøre klogt i at tage medarbejderne med på råd i denne 

henseende. Ud fra den indsamlede empiri, vil en proces på cirka 2 uger fra udmelding til eksekvering dog 

være at foretrække. Årsagen er, at en for kort periode gør at medarbejderne på meget kort tid skal 

forholde sig til mange informationer og at nedskæringerne kommer som et chok, men en for lang periode 

vil trække pinen i langdrag, hvilket er uhensigtsmæssigt set fra et menneskeligt perspektiv, men også fra et 

performance perspektiv.  

En anden anbefaling der ifølge flere respondenter er værd at have med er, at de fyrede medarbejdere bør 

fritstilles. Man får ikke meget valuta for pengene som respondent A siger, ved fortsat at have dem i 

virksomheden. Deres tilstedeværelse kan skabe en ”os og dem” mentalitet hvilket italesættes i interview E. 
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Ydermere kan det bidrage til en større skyldfølelse hos de tilbageblevne medarbejdere og skabe en dårlig 

stemning i perioden. Motivation og engagementet hos de fyrede må også forventes at være på et meget 

lavt niveau.  

 

8.3. Fokus på afskedigede og tilbageværende medarbejdere 

Analysen viser, at næsten alle respondenter mener, at der er et stort fokus på de medarbejdere der skal 

forlade virksomheden. I en del af interviewene kommer det frem at de afskedigede får nogle pæne 

afskedigelsespakker og nogle af respondenterne påpeger, at det er på sin plads at virksomheden stiller dem 

pænt. Dette bidrager positivt til de tilbageværendes oplevelse af procesretfærdighed og det er derfor en 

god idé at have dette med som et element i en nedskæringsproces. Hvad der dog er værd at bemærke er, 

at dette fokus ud af virksomheden ikke må overskygge blikket ind i virksomheden på de medarbejdere der 

fortsat skal løfte opgaverne på daglig basis. Dette er der flere respondenter der påpeger, og flere føler sig 

efterladt og overset.  

På denne baggrund giver begrebet inplacement mening. Inplacement handler om at vende blikket ind i 

virksomheden på de tilbageblevne medarbejdere, og modellen omfatter elementerne tydelig 

kommunikation, involvering, fokus på den enkelte samt opmærksomhed på procesretfærdighed. Alle de 

samme elementer som altså særskilt udpeges som værende vigtige i den internationale forskning. 

Inplacement skal således ikke erstatte outplacement, men fungere som et supplement hertil. Når man 

vender blikket indad handler det i høj grad om nærværende ledelse over for de tilbageværende 

medarbejdere. Her er det essentielt at klæde lederne godt på til at kunne holde uroen ud samt være i stand 

til at håndtere medarbejdernes reaktioner på en hensigtsmæssig måde. I denne forbindelse er nogle af de 

vigtigste elementer at ledelsen kan balancere opretholdelse af driften men især også at kunne rammesætte 

forskellige samtaler, møder og processer. Under og efter en nedskæringsproces må det anerkendes, at der 

er specielle behov der skal imødeses for at virksomheden efterfølgende kan genvinde sit fodfæste og netop 

derfor, er det vigtigt at især topledelsen, er opmærksom på, hvilke signaler der sendes ud i virksomheden. 

Den øvrige ledelse skal være opmærksom på, at medarbejdere er forskellige individer med forskellige 

behov og det nytter derfor ikke blot at applikere samme ledelsesmæssige støtte til alle medarbejdere. Her 

ligger der en ledelsesmæssig opgave i at være opmærksom på dét der i en inplacement optik kaldes for 

samtidig forskellighed. Samtidig forskellighed begrebsliggør at forskellige medarbejdere har forskellige 

reaktioner og dermed behov, alt efter deres situation. De faktorer der kan have indflydelse på 

medarbejdernes reaktioner omfatter deres livssituation, deres faglighed og kompetenceniveau, 
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personlighedsfaktorer samt det sociale samspil i virksomheden (Moltke et al., 2018: 68-69). Med 

udgangspunkt i dette, kan man med rette sige, at kompleksitetsniveauet er stort, og det kræver derfor en 

målrettet indsats at arbejde med dette som leder. I en afdeling kan der derfor både være medarbejdere der 

synes at det var rimeligt at visse kollegaer blev fyrede, nogle der ser spændende muligheder i 

forandringerne samt nogle der er meget tyngede over situationen og som føler sorg og frustration. Den 

sidste gruppe er de medarbejdere der er i risikozonen for at udvikle survivour syndrome, og det er særligt 

her det ledelsesmæssige fokus skal rettes.  

Måden hvorpå ledelsen kan gøre en indsats for denne gruppe medarbejdere, er ved at skabe rum for samt 

legitimere at tale om det der opleves som svært. Her er det vigtigt at tale om samt adskille, det 

fortidsrettede, nutidsrettede og det fremtidsrettede (Moltke et al., 2018: 77).  

Det fortidsrettede handler om, at tale om hvorfor det gik, som det gik. Hvilken viden havde ledelsen som 

baggrund for at træffe beslutningerne og hvad var mellemregningerne? Det nutidrettede handler om at få 

italesat hvad de beslutninger der er truffet om nedskæringer mv. får af konsekvenser for den enkelte 

afdeling og det fremtidsrettede handler om at se ud i fremtiden. Hvilke initiativer er igangsat af 

topledelsen, hvad er budgettet for næste år, hvilke performance mål er der opsat mv. (Ibid.).  

Foruden dette er det en god idé at få identificeret, hvilke medarbejdere der synes det er svært. Derefter vil 

det være godt, at den enkelte leder inviterer til et møde hvor det der opleves som et problem eller en 

frustration i afdelingen, er på dagsordenen (Moltke et al., 2018: 74). Formålet med mødet skal ikke være at 

nå til enighed eller at træffe beslutninger, men blot at skabe legitimitet og rum for at tale om de svære ting. 

Lederen vil i højere grad kunne lytte, når han eller hun i den aktuelle situation fralægger sig ansvaret for at 

forsvare og begrunde rammer og beslutninger. Ofte handler kritik og frustration om at medarbejderne ikke 

føler sig hørt, og her vil afholdelsen af mødet i sig selv bidrage positivt. Nogle gange, er der dog også ting 

der skal handles på, og i det tilfælde må man efterfølgende etablere en ramme for at dette kan ske (ibid.).  

På denne måde vil de tilbageværende medarbejdere i højere grad føle ledelsen som nærværende samt føle 

sig set og hørt. Dette vil bidrage til forebyggelsen af survivour syndrome.  

9. Konklusion 

"Hvilke elementer af nedskæringerne har haft betydning for, om specialets respondenter har udviklet 

survivour syndrome?" 
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Igennem specialet har den historiske kontekst, den psykologiske kontrakt og brud på denne, brug af 

nedskæringsstrategier samt fokus på afskedigede og tilbageværende medarbejdere været genstand for 

undersøgelse. 

 

I analysens første del, blev det illustreret hvordan den historiske kontekst hænger sammen med 

medarbejdernes psykologiske kontrakter samt brud på disse. Dette viste sig ved, at medarbejdere der ved 

ansættelsens start havde indvilliget i visse vilkår for arbejdsforholdet, oplevede negative følgevirkninger når 

disse vilkår ændrede sig under nedskæringerne, og diskrepans opstod. De negative følgevirkninger var især 

tilstedeværende i de tilfælde, hvor respondenterne selv søgte at reetablere den psykologiske kontrakt, men 

uden held. Kontraktbrud ses ofte som en medvirkende faktor til udvikling af survivour syndrome og 

eftersom mange af mine respondenter har oplevet dette brud, kan dette potentielt have haft betydning for 

de respondenter der oplevede survivour syndrome. Det kan derfor bekræftes at den historiske kontekst har 

betydning for om tilbageblevne medarbejdere oplever brud på deres psykologiske kontrakter. Hvad jeg dog 

ikke kan bekræfte på baggrund af den indsamlede empiri er, at der er en sammenhæng mellem 

kontraktbrud og symptomer på samt udvikling af survivour syndrome. Baseret på en sammenholdning af 

hvilke respondenter der oplevede kontraktbrud med hvor mange af disse der udviste survivour syndrome 

er der ikke en klar sammenhæng.  

 

I analysens anden del undersøgte jeg om der kunne ses en sammenhæng mellem valget af 

nedskæringsstrategi og survivour syndrome hos respondenterne. Her blev teorien bekræftet i at workforce 

reduction strategien er den strategi der som oftest bruges i nedskæringsprocesser på trods af, at det er den 

strategi, der siges at medføre det største antal negative følgevirkninger. Årsagen er at medarbejderne 

grundlæggende føler sig uretfærdigt behandlede, hvilket danner baggrund for frustrationer samt at 

jobusikkerheden stiger og engagementet falder. Dette har en uheldig indvirkning på resultatskabelsen. De 

respondenter der har oplevet nedskæringer med udgangspunkt i workforce reduction har alle i højere eller 

lavere grad haft en dårlig oplevelse. Dette gør sig dog også gældende for den respondent der oplevede 

work redesign, men ikke for respondenten der oplevede systemtic strategien. At drage en konklusion på 

baggrund af én respondent er ikke overvejende repræsentativt, men det kunne dog være interessant at 

undersøge tendensen nærmere. Ifølge teorien er det netop medarbejdere der oplever systemtic strategien 

der får de færreste negative følgevirkninger, hvilket min undersøgelse også peger i retning af. Det kan ikke 

konkluderes, at der er en direkte sammenhæng mellem valget af nedskæringsstrategi og symptomer på 

survivour syndrome, eftersom flere respondenter der oplevede nedskæringer udført på baggrund af 

workforce reduction strategien, ikke udviser overbevisende tegn på survivour syndrome.  
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Tredje og fjerde del af analysen undersøgte om der under nedskæringsprocesser i en dansk kontekst var et 

større fokus på at sende de afskedigede medarbejdere godt videre end på at støtte de tilbageværende 

under processen og efter eksekveringen. I denne henseende var resultatet meget overbevisende eftersom 

8 ud af 9 respondenter tilkendegav at der var et stort fokus på de afskedigede medarbejdere, og kun 1 ud 

af 9 tilkendegav at der var fokus på de tilbageblevne. Det må derfor bekræftes at der under 

nedskæringsprocesser er et større fokus på de afskedigede end de tilbageblevne. I teorien peges der på, at 

dette også medvirker til udviklingen af survivour syndrome, da de tilbageværende medarbejdere har behov 

for et ekstra stort ledelsesmæssigt fokus under og efter nedskæringerne.  

 

I sidste del af analysen inddrages perspektivet om respondent F’s individualitet under betegnelsen samtidig 

forskellighed og først her går tingene op i en højere enhed. På baggrund af analysens fire første afsnit, er 

det ikke muligt at besvare spørgsmålet om hvilke elementer af nedskæringerne der har haft betydning for, 

om specialets respondenter har udviklet survivour syndrome. Årsagen er, at der ikke ses en klar og tydelig 

sammenhæng mellem den historiske kontekst, den psykologiske kontrakt og brud på denne, valget af 

nedskæringsstrategi samt den ledelsesmæssige håndtering, og udviklingen af survivour syndrome. Under 

empiriindsamlingen gik det op for mig, at der var noget jeg ikke havde været opmærksom på fra starten, 

nemlig individernes individualitet. Dette skulle dog vise sig at være den sidste brik i puslespillet, hvilket i høj 

grad gav mening, da jeg stødte på begrebet ”samtidig forskellighed”. Med dette begreb bliver det tydeligt 

hvorfor der ikke kan findes en sammenhæng mellem elementerne og udviklingen af survivour syndrome. 

Samtidig forskellighed understreger, at der ikke findes en facitliste for hvem der reagerer på en bestemt 

måde på et bestemt tidspunkt, men at individets egen livsverden herunder personlighedsfaktorer, 

livssituation, kompetenceniveau mv. har afgørende indvirkning på, om det er disponeret for at udvikle 

survivour syndrome. På denne baggrund er det blevet muligt at identificere hvordan nedskæringerne har 

haft betydning for om respondenterne har fået survivour syndrome. Det kan derfor konkluderes at den 

historiske kontekst, den psykologiske kontrakt og kontraktbrud, valget af nedskæringsstrategi samt den 

ledelsesmæssige håndtering udelukkende trigger udviklingen af survivour syndrome, såfremt respondenten 

er disponeret for det i kraft af dennes individualitet. De respondenter der i specialet er defineret ved at 

have fået survivour syndrome som følge af nedskæringerne er respondent B, C, D, E, F og G. Disse 

respondenter har som det eneste, dét til fælles at der i processen var fokus på de afskedigede 

medarbejdere, men intet fokus på dem som tilbageværende jf. skemaet i afsnit 5.4. Netop denne faktor, 

koblet med at respondenterne har været disponerede for syndromet, kan således have haft afgørende 

betydning for, at netop disse respondenter har fået survivour syndrome. Det kan hermed konkluderes at 
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det manglende ledelsesmæssige fokus på respondenterne potentielt er et element der har medvirket til at 

de har fået survivour syndrome som følge af deres oplevede nedskæringsprocesser. 

 

Da jeg startede empiriindsamlingen var jeg overbevist om, at nedskæringer ledte til survivour syndrome 

eftersom dette var tilfældet, da jeg skrev min praktikrapport om samme emne. I mødet med 

respondenterne opdagede jeg dog, at dette ikke var korrekt samt at deres individualitet har den største 

indflydelse på, om de udvikler survivour syndrome. Dette er et tydligt eksempel på 

horisontsammensmeltning og min undersøgelse er dermed blevet mere empirisk forankret end først 

antaget.  
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Bilag 

Bilag 1: Interviewguide 

Introduktion til interview 

Det er vigtigt at vi holder os til sagen og fokuserer på de spørgsmål jeg stiller dig. Hvis vi kommer ud på et 

sidespor vil jeg forsøge at holde spore samtalen ind igen, så skulle du opleve at jeg forsøger at dreje 

samtalen, så er det ikke fordi jeg ikke finder det du siger interessant, men fordi at det ikke er relevant for 

rapporten og giver mig en masse ekstra arbejde. Jeg vil komme til at stille nogle spørgsmål som måske 

virker irrelevante fordi "det kan man da tænke sig til", men det er for mig, vigtigt at have konkrete data på 

selvfølgelige spørgsmål, da jeg ikke blot må antage ting. Derudover kan der være spørgsmål der minder om 

hinanden, men som alligevel adskiller sig fra hinanden på forskellige områder inden for teorien. Jeg 

forventer ikke at det bliver aktuelt, men skulle der være nogle spørgsmål som du ikke har lyst til at besvare 

er det naturligvis okay. Du vil som aftalt være anonym, og hverken dit eller virksomhedens navn vil fremgå 

nogen steder i rapporten. Der er ingen svar der er rigtige eller forkerte, da jeg tager udgangspunkt i din 

oplevelse. 

 

1. Baggrundsinformationer 

 a. Hvad var din stillingsbetegnelse i virksomheden hvor du oplevede nedskæringerne? 

 b. Hvor længe var du/har du været ansat i virksomheden? 

 

2. Historisk kontekst (Stabilitetsparadigmet vs. forandringsparadigmet) 

 a. Kan du fortælle mig lidt om virksomhedens historie? Stor, lille, familieejet, privat, 

 offentlig? 

 b. Ved du om der i virksomheden har været mange forandringer herunder nedskæringer, 

 eller har virksomheden en historie med stabilitet og lang annicienitet hos medarbejderne? 

 c. Skete der nogle større ting der påvirkede virksomheden og som igangsatte 

 nedskæringerne? Lederskifte, organisationsændringer el.lign? 
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3. Processen (Nedskæringsstrategi) 

 a. Kan du sætte nogle ord på hvordan processen blev udført rent praktisk? Hvordan fik I det 

 at vide, gik der lang tid fra den første kommunikation til afskedigelserne blev gennemført? 

 b. Var det én stor fyringsrunde eller var der flere?  

 c. Kom nedskæringerne pludseligt eller var I blevet informerede om at der muligvis ville blive 

 behov for at skære ned i medarbejderstaben? 

 d. Var det klart for alle hvilke parametre man kiggede på for at beslutte hvem  

 der skulle afskediges? 

 

4. Ledelsesmæssig håndtering (Outplacement vs. inplacement samt følelsesmæssig støtte) 

 a. Oplevede du at din nærmeste leder var opmærksom på, at det kunne være  

 svært at være en af de tilbageblevne efter nedskæringerne? 

 b. Oplevede du at der blev gjort en større indsats fra din nærmeste leder for at  

 du og dine kollegaer igen kunne finde fodfæste? 

 c. Blev der afholdt samtaler med fokus på nedskæringerne? Herunder hvorfor  

 var det nødvendigt at skære ned? Hvad bliver konsekvenserne for os - større  

 arbejdspres mv.? 

 d. Var kommunikationen fyldestgørende eller følte du at du manglede   

 informationer om hvorfor der skulle afskediges medarbejdere? 

 e. Blev I på nogen måde inddragede i processen? 

5. Retfærdighed (Procesretfærdighed) 

 a. Oplevede du at organisationen håndterede processen på en retfærdig måde? 

 b. Følte du dig retfærdigt behandlet? 

  - Hvis nej, hvilken indvirkning havde det på dig? 

  - Hvis ja, hvad tror du det betød for dig at du trods alt blev  

  retfærdigt behandlet? 

6. Survivour syndrome 

 a. Kan du sætte nogle ord på din umiddelbare reaktion på nedskæringerne? 

 b. Var du glad for at du ikke blev afskediget eller ville du egentlig gerne væk?  

 c. Følte du skyld over ikke at være blevet afskediget? 
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 d. Symptomer på survivour syndrome: 

 Jobusikkerhed 

 -  Oplevede du at føle dig usikker på, om du også blev afskediget? 

 - Kan du sætte nogle ord på hvordan usikkerheden påvirkede dig? Både fysisk  

 og psykisk  

 - I perioden hvor du følte dig usikker, havde det da indvirkning på   

 tilfredsheden med dit job? 

 - Da du mærkede jobusikkerheden, følte du så at du var nødt til at arbejde  

 endnu hårdere for at gøre et forsøg på at beholde dit job eller følte du at det  

 var meningsløst at give den en ekstra skalle? 

Engagement 

 - Påvirkede nedskæringerne dit engagement i dit arbejde?  

Fravær 

 - Havde du mere fravær som følge af nedskæringerne? Hvorfor?  

Opfattet organisatorisk støtte 

 - Oplevede du at organisationen og din nærmeste leder støttede dig i processen? Hvordan?  

 - Oplevede du at organisationen og din nærmeste leder støttede de medarbejdere der skulle 

 forlade virksomheden? Hvordan? 

Intention om fratrædelse 

 - Overvejede du at forlade virksomheden? Gjorde du det? 

Jobtilfredshed 

 - Hvor tilfreds var du med dit arbejde i perioden op til, under og efter nedskæringerne?  

Performance 

 - Oplevede du at din performance blev påvirket af nedskæringerne?  

  

7. Ny virkelighed - forandringer 

 a. Blev det eksplicit nævnt at virkeligheden i virksomheden var fuld af forandringer og at det 

 handlede om at udvikle sig sammen med virksomheden? 

 b. Blev det nævnt at man selv har ansvar for egen karriere? 
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 c. Blev der sat fokus på kompetenceudvikling?  

  

8. Kunne man i dine øjne have gjort noget anderledes for at minimere de negative følger af 

nedskæringerne? 

 

Bilag 2: Interviewguide - Ekspertinterview 
Ledelse efter fyringer 

Hvad var baggrunden for at skrive bogen? Hvad opdagede i? 

Hvad er de tre vigtigste ting du opdagede, da du arbejdede med temaet ude i organisationerne? 

Kan du præsentere og præcisere begrebet inplacement? 

Hvorfor tror du at der ikke har været fokus på inplacement før? 

 

Survivour syndrome 

Hvordan vil du definere survivour syndrome? 

Hvordan oplevede du konkret tilstedeværelsen af syndromet ude i organisationerne? 

Oplevede du at nedskæringer er lig med survivour syndrome? 

Tror du virksomhedens karakteristika har betydning for udviklingen af survivour syndrome? Stabil vs. 

dynamisk, lille vs. stor, privat vs. offentlig 

Hvad tror du er det vigtigste at holde fokus på under en nedskæringsproces hvis man gerne vil undgå 

survivour syndrome? 

Jeg har været ude og interviewe ca. 10 personer som alle har oplevet nedskæringer. De har reageret meget 

forskelligt hvor flere udviser klare tegn på survivour syndrome, men hvor andre ikke lader til at være 

specielt påvirkede. Hvad tror du det skyldes?  

 

Psykologisk kontrakt 
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En stor del af litteraturen på området peger på at der er behov for reforhandling af den psykologiske 

kontrakt, da det vil kunne minimere udviklingen af survivour syndrome. Hvad tænker du om det? 

 

Paradigmeskift 

Det er relativt kort tid siden at man i nogle virksomheder anså jobsikkerhed som et gældende præmis, med 

de mange forandringer er dette dog ikke gældende for de fleste længere. Tror du at survivour syndrome vil 

være mere udpræget i virksomheder hvor dette præmis har været normen i en lang årrække? Især for 

medarbejdere der har været der længe? 

Processen og ledelsesmæssig håndtering 

Tabet af tætte kollegaer og følelsen af pludselig at stå alene er meget i fokus hos mine respondenter, er det 

noget du kan genkende fra dit arbejde? 

En del af litteraturen peger på at medarbejder inddragelse allerede fra man begynder at overveje 

nedskæringer, er hensigtsmæssigt. Mener du at dette ville kunne forbedre processen? 

Mine respondenter beretter om en form for berøringsangst eller non-håndtering fra deres nærmeste 

ledere efter nedskæringerne. Hvad tror du det kan skyldes? 

Der peges også i litteraturen på at når man ikke længere som virksomhed kan tilbyde jobsikkerhed så må 

man tilbyde noget andet, som er kompetenceudvikling, så medarbejderne kan højne deres employability. 

Er det noget du har set i dit arbejde? Og mener du at det er et gyldigt koncept? 

 

Ideel håndtering af nedskæringer 

Baseret på dine erfaringer, hvordan bør en nedskæringsproces så foregå rent praktisk? Hvor lang tid skal 

den tage mv. 

Hvordan skal vi overbevise lederne ude i erhvervslivet om at inplacement er vejen frem når der skal skæres 

ned? Jeg oplever en skepsis i forhold til hvor lang tid det kan tage at komme over det 
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Bilag 3: Transskriberede interviews 
 

Interview A: 

I: Til at starte med, der vil jeg bare gerne vide lidt om, hvilken stillingsbetegnelse du havde i virksomheden? 

 

R: Øh, jeg var HR- og rekrutteringskonsulent i et vikar og rekrutteringsbureau, hvor vi hev folk ind og solgte 

dem igen kan man nærmest sige, ikke 

 

I: Og hvordan var virksomheden, er det en  stor virksomhed, en privatejet, eller en lille? 

 

R: Den er øh, stor 

 

I: En stor virksomhed? 

 

R: Ja 

 

I: Ja og var den privat eller offentlig? 

 

R: Den var privat 

 

I: Mmh, super. Kan du fortælle mig lidt om.. ved du om der har været en historie i virksomheden med 

meget stabilitet og der så pludselig  er kommet mange forandringer eller har det hele tiden været en 

virksomhed med mange forandringer? 

 

R: Ja altså jeg  har jo været der i over 10 år kan man sige, og jeg har faktisk været igennem flere 

organisationsændringer og fyringsrunder, og det er  jo en virksomhed som  er meget dynamisk 

 

I: Ja, forstået på hvilken måde? 

 

R: Der er mange ændringer, og man skal være klar på at rykke 

 

I: Og var det noget du var bevidst om da du blev ansat? 
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R: Nej. Det var jeg ikke, men det er heller ikke noget der har generet mig overhovedet, jeg synes at det 

meget fedt, fordi det også giver én nogle muligheder for selv at rykke sig og prøve nye ting og rekruttere til 

nye segmenter og nye kunder, og dermed flytte sig selv også 

 

I: Set i et større perspektiv, vil du da sige, at du har været påvirket af de nedskæringer der har været eller er 

det en bestemt nedskæring du synes har været særligt... hård? 

 

R: Øhm, jeg synes faktisk at der er to der har været særligt hårde 

 

I: Ja, kan du forsøge at fortælle mig lidt om dem? 

 

R: Ja, der var en som er særligt langt tilbage. Tilbage der i 2008-2009, hvor at man simpelthen fjernede 

næsten halvdelen af medarbejderne og lukkede rigtigt mange afdelinger. Vi gik fra 43 lokalkontorer til 12, 

så det var en rigtig barsk omgang hvor man mistede, ja halvdelen af sine skønne kollegaer. Øhm, og så er 

der sådan den sidste jeg har været med til, hvor der egentlig ikke blev fyret så mange, men måden det 

skete på var rimelig hardcore synes jeg egentlig 

 

I: Ja kan du prøve at uddybe det lidt? 

 

R: Altså hvorfor det var hardcore? 

 

I: Ja 

 

R: Det var måden det blev håndteret på 

 

I: Ja, og hvis nu du skal sætte nogle ord på hvordan det foregik rent praktisk? 

 

R: Rent timingmæssigt, så var det jo lige efter bogen. Dem der skulle opsiges de blev kaldt ind samtidigt og 

fik besked, og så fik vi andre besked sådan efter de var kaldt ind, hvis man kan sige det sådan. Så ude lokalt i 

de forskellige afdelinger hev chefen alle medarbejderne sammen og sagde "imens vi nu sidder her så sker 

der sådan og sådan og der kommer en besked på intranettet lidt senere" 
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I: Okay, så det var faktisk ikke noget I var forberedte på? 

 

R: Nej 

 

I: Okay, og det var dem der skulle afskediges måske heller ikke? 

 

R: Nej  

 

I: Så det var altså noget ledelsen havde besluttet og så blev det gjort hurtigt? 

 

R: Ja, så det var meget effektivt men rent menneskeligt var det hårdt, da en af mine nærmeste kollegaer 

blev kaldt ind og han havde ellers taget en fridag fordi hans mor skulle opereres for hjernekræft, så han var 

blevet tvunget ind alligevel. Så han havde kørt sin mor afsted, måtte tage tilbage på kontoret, blev fyret og 

tog tilbage til sin mor på opvågningen. Det var lidt barskt fordi at det var en af dem der var tæt på mig 

sådan rent menneskeligt og vi ses privat og sådan nogle ting, så det synes jeg bare at det slog altså lidt 

hårdt. Lige ham kunne man måske, ja det ved jeg ikke, måske havde taget det senere på dagen eller dagen 

før eller et eller andet 

 

I: Ja hvis man var bevidst om situationen 

 

R: Det var de jo for han havde fået fri til det, så det var sådan... Det var ikke månedens sidste dag, jeg tror 

faktisk at de gjorde det sådan fire dage før månedsluk fordi der også var nogle økonomimedarbejdere 

 

I: Okay, så det vil sige at dem der blev afskediget de gik i cirka fire dage, eller hvor lang tid gik der  før de så 

skulle være ude af virksomheden så at sige? 

 

R: Nå jamen det blev jo så individuelt aftalt med de opsagte. Der var nogen der blev hele 

opsigelsesperioden ud, der var nogle der bare overleverede, og  så var der jo også enkelte der fik det skidt 

og blev sygemeldte. Altså det tog man én til én. Der var ikke regler om at alle fritstilledes 

 

I: Nej, ved du hvad årsagerne til nedskæringerne var? 
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R: Ja, nej altså... jeg er ikke sikker på at det egentlig var nedskæringer, men egentlig også strømligning og så 

var der også, altså generelt set så var det også, "nej-hattene" der røg. De var de kritiske røster 

 

I: Ja og hvad med dengang hvor der blev afskediget rigtig mange? 

 

R: Ja der var det jo, der føltes det som om at det nærmest var en lodtrækning. Det var det jo selvfølgelig 

ikke - den enkelte afdelingsleder havde fået oplæg til hvem han eller hun ville af med i sin afdeling, fået tal 

på hvor mange der skulle væk. Øhm og så blev det sådan. Men fordi der jo var så mange afdelinger der 

skulle lukke, så røg der jo også en del afdelingsledere, så der var jo nogen der ligesom blev sorteret fra af en 

afdelingsleder der ikke var deres egen, fordi deres egen var blevet afskediget. Faktisk i den afdeling som jeg 

sad i på det tidspunkt, der øhm, den blev også lukket og der var  min egen afdelingsleder også blevet 

opsagt. Der foregik det på en helt anden måde, så hun var blevet opsagt dagen før ved fyraften, så hun var 

der slet ikke og så kom regionschefen og gav os besked om at vores afdelingsleder var blevet opsagt og at 

der var en  større ændring på trapperne, og at der nu var flere der skulle opsiges og det var, altså det var 

helt vildt sådan som det skete. Vi sad i det her mødelokale, øhm, 12 mennesker fra afdelingen, og så sidder 

han og tager sin pegefinger og så siger han "Det her, det har konsekvenser for dig, dig, dig, og så pegede 

han rundt. Og vi sad sådan og tænkte, okay, hvem peger han på og hvad er det for nogle konsekvenser?" 

Hvad snakker manden om og vi var helt forvirrede og så sagde han "Jamen det er fordi at halvdelen af jer 

skal fyres NU og dem der skal afsted det er dut dut dut" og så sagde han navnene og at "jer jeg ikke har 

nævnt må gerne lige forlade lokalet" 

 

I: Så det vil sige at der kom det også som et chok for jer? 

 

R: Der kom det som et mega chok. Altså vi vidst jo godt at det ikke gik totalt godt og at tallene havde det 

skidt og sådan nogle ting men vi vidste jo ikke at øh, der skulle ryddes så stramt op. Og så den måde altså... 

jeg begyndte bare at tude - altså jeg var jo ikke fyret, men blev jo så smidt ud af lokalet sammen med, hvad 

var vi egentlig kun, 3 andre der ikke blev fyrede lige der. Og ens nærmeste kollegaer og makkere, så det var 

en virkelig mærkelig situation og fordi det havde været startet så forvirrende med den der pegefinger 

 

I: Okay, jeg vender lige tilbage til det lidt senere. Kan man sige at den første gang hvor der var rigtig mange 

der røg, ved du om det var på grund af pressede konkurrencevilkår eller var det økonomien der gjorde det? 

 

R: Jamen det var jo kort efter krisen 
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I: Så det var af økonomiske årsager? 

 

R: Ja virkelig økonomiske årsager og vi var også en meget meget ineffektiv og dårligt ledet forretning, man 

kan sige som eksempel.. altså vi lavede jo både vikariater, projekter og rekrutteringer og da jeg startede 

i  den her business, der skulle man have 20 medarbejdere ude og arbejde og da jeg toppede, da havde jeg 

186, så der var plads til at man arbejdede lidt hårdere. Der var rigtig mange der lullede mås for at sige det 

på dansk ik'. Det gjorde de og det var ikke en effektiv biks overhovedet og enhver der kunne lægge to og to 

sammen og kunne se rød eller sort kunne jo godt regne ud, at der skulle ske et eller andet og der gik jo 

heller ikke ret lang tid før vi fik ny direktør fordi hun havde jo virkelig ikke gjort det så godt. Der var vi 

faktisk, altså os der var blevet tilbage, vi var lidt harme over at hun ikke også røg. Altså det var jo hende der 

havde sat strategien og sådan nogle ting, men hun fik så lige en måned ekstra inden de kom fra "det store" 

 

I: Okay. Efter nedskæringerne - hvis du synes der er forskel på de to så må du gerne adskille dem, men 

ellers kan du bare snakke om dem samlet. Efter nedskæringerne oplevede du da at din nærmeste leder var 

bevidst om, at det kunne være svært for de medarbejdere der sad tilbage? 

 

R: Øøh, ja altså jeg vil sige efter den første runde, der var der ikke noget... vi mærkede ikke den der omsorg 

så meget. Men det var jo også fordi, at vores egen chef var jo også blevet fyret og vi var jo blevet flyttet til 

en anden afdeling, og en anden chef og skulle ligesom integreres. Altså selvom at det er én virksomhed... så 

har lokalkontorerne jo en lokal kultur alligevel og jeg skulle rykke fra Lyngby til Hillerød og det var en anden 

kultur hvor der ikke sådan var omsorg på den måde 

 

I: Heller ikke for de andre eller? 

 

R: Nej altså det var meget sådan "det er sådan vi gør det her og det er sådan det er, og så må du indordne 

dig". Det tog tid og jeg var ikke sådan én man bare.. fik til at gøre som alle de andre, så det tog nok ekstra 

lang tid med mig, fordi jeg ville egentlig også gerne have at de rykkede lidt. I runde 2 der var der meget 

meget mere fokus, men der var jeg også tættere på min chef på det tidspunkt 

 

I: Okay og var det den samme chef du havde der? 

 

R: Ja 
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I: ..så der havde årene lige gjort at I var kommet tættere? 

 

R: Ja, lige præcis og hun vidste nu hvad jeg stod for og hvad jeg var for en, øhm, og jeg kendte jo hende 

bedre også og der var en anden forståelse for, hvad der trigger mig og derfor så også en anden empati 

 

I: Okay, blev der gjort noget konkret? Blev I kaldt ind til nogle samtaler, fik I noget træning i forhold til 

hvordan i nu kunne håndtere.. 

 

R: Nej ikke på den måde, mere de her små snakke med "går det godt" og en morgenkrammer, og "åhh nu 

har den og den sidste dag og... altså.. tager du ind forbi hovedkontoret og siger farvel?", altså bare sådan at 

der var luft til at snakke om det 

 

I: Okay. En vigtig ting i det her kommunikationen i det. Altså hvordan nedskæringerne bliver kommunikeret 

og gerne skal overkommunikeres og sådan nogle ting, men det har der jo så slet ikke været noget af i de her 

to tilfælde, har der det? 

 

R: Altså jeg synes faktisk i anden runde at de gjorde det efter bogen. Det her med at alle blev kaldt ind 

samtidigt og dem der skulle blive tilbage også blev kaldt ind nærmest samtidig.. Så bliver det lagt på 

intranettet også, så man kan læse hvordan og hvorledes efterfølgende og det synes jeg faktisk var en ret 

pæn måde at gøre det på 

 

I: Okay så du føler at kommunikationen i hvert fald for dén runde var fyldestgørende i forhold til hvad du 

havde behov for? 

 

R: Ja lige præcis. At der så bare var enkelte menneskelige ting i det, det er jo så bare et personligt 

perspektiv 

 

I: Kan du uddybe det lidt? 

 

R: Ja altså for eksempel det her med at kalde en person ind som har sin kræftsyge mor på 

operationsbordet, det synes jeg var decideret usmageligt. Og så også det her med, at man en måned 

forinden havde holdt kæmpe cocktailparty fordi der var to medarbejdere inde fra hovedkontoret der sagde 
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op - kernemedarbejdere. Så holder man kæmpe cocktailparty for chefgruppen og chefgruppen har jo godt 

vidst, hvad der var på vej, og så en måned senere så fyrer man alle de her medarbejdere, som ikke engang 

får en afskedsreception, en buket blomster eller noget som helst. Altså de får forskellige forhold, nogle skal 

arbejde  perioden ud og nogle bliver fritstillede, altså det... 

 

I: Og det var  individuelt forhandlet ikke? 

 

R: Ja det var individuelt. Hvor de i den første runde som godt nok ligger langt tilbage, der skulle alle bare 

overlevere og så fritstilles. Det var fælles for alle, for de skulle sådan nogenlunde hurtigt ekspederes videre 

 

I: Hvis nu man kigger på det fra et retfærdighedsperspektiv, følte du så at nedskæringerne var retfærdigt 

udført? Var dine kollegaer blevet retfærdigt behandlet? 

 

R: Øhm, nej det ved jeg ikke rigtig faktisk. Altså den der med pegefingeren, den synes jeg egentlig ikke var i 

orden. Øhm, men han var jo også selv lige samme morgen blevet degraderet, så han var måske ikke lige 

den rette person at sende ud til sådan en mission. Men jeg synes at det var helt fair og på sin plads at alle 

blev fritstillede når de havde overleveret. Det var et spørgsmål om ganske få dage og så kunne man ligesom 

komme videre. Det synes jeg var mere fair end at man tager den her individuelt og siger "nå men du skal 

bare ud med det samme og du skal arbejde halvanden måned". Ja så det ligesom er lige vilkår for alle. Jeg 

synes generelt at når man opsiger folk, så synes jeg også at man skal fritstille dem. Jeg synes ikke det tjener 

noget formål at have dem rendende, fordi de spreder jo negativitet og uanset hvor meget de prøver, så vil 

de jo have et eller andet småbittert der kommer ud mellem sidebenene ik'..  

 

I: Nej man kunne forestille sig at de ikke har så meget lyst til at engagere sig.. 

 

R: Altså jeg tror ikke at man får valuta for de penge man investerer i deres sidste lønninger 

 

I: Nej det tror jeg at du har ret i. Kan du sætte nogle ord på din umiddelbare reaktion efter 

nedskæringerne? 

 

R: Ja altså, den første gang der stortudede jeg jo bare, men det var jo også ligesom den der chokeffekt og 

hvordan det var sket. Øhm, den anden gang, der var jeg jo selvfølgelig også lige de her otte år ældre og lidt 
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mere inde i gamet og der.. ja, jeg synes selvfølgelig at det var ærgerligt, men jeg var også lidt mere med på 

hvorfor de havde valgt dem de havde 

 

I: Okay, så der kan man måske godt sige at det var retfærdigt i forhold til dem de så havde udvalgt? 

 

R: Ja det kan man jo sige, det kommer jo an på hvilket team man vil sætte, men jeg synes generelt at dem 

de havde valgt at opsige, det var også de kritiske røster. Jeg tror at det er sundt at have, man skal ikke have 

brokkehoveder, men man må gerne have folk der stiller spørgsmålstegn så det er den der balance, øhm. 

Men det er ikke mig der skal vurdere det for jeg er ikke chefen, men ja det  var sådan min umiddelbare 

vurdering 

 

I: Var du glad for at du ikke blev afskediget eller ville du egentlig gerne have været videre? 

 

R: Nej, jeg ville.. selvfølgelig vil man ikke fyres. Man vil jo selv gerne træffe den beslutning når man er klar til 

at komme videre 

 

I: Og gjaldt det for begge gangene? 

 

R: Ja det synes jeg 

 

I: Kan du sætte lidt ord på hvordan det påvirkede din trivsel i tiden efter? 

 

R: Altså den første gang påvirkede det jo min trivsel og min arbejdsglæde rigtig meget, men det var jo fordi 

jeg skulle integreres i en ny afdeling og det var lidt af en kamp. Der var bare en anden ånd og det skulle lige 

arbejdes på. Den anden gang der havde... jeg tænker at det lå slet ikke til at man ville opsige mig. Det havde 

jeg ikke kunne forestille mig 

 

I: Så da påvirkede det dig ikke rigtig rent følelsesmæssigt? 

 

R: Nej, der var det jo nok mere strategisk og jeg kunne godt lide at tænke lidt over hvad de mon havde 

tænkt inde i den der chefgruppe, da de havde valgt hvordan og hvorledes. Men jeg har ikke.. jeg følte mig 

aldrig i fare eller udsat 
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I: Nej? Hverken første eller anden gang? 

 

R: Jamen første gang der tænkte jeg ikke.. jeg tænkte at der skulle ske noget, men jeg tænkte ikke at det 

ville være så hårdt, så jeg havde slet ikke nået at tænke over hvem der mon skulle fyres 

 

I: Nej okay. I tiden bagefter, følte du dig da usikker på dit job og over at du også kunne blive fyret? 

 

R: Næh fordi de havde jo meldt ud at nu havde de taget alle i ét hug og.. 

 

I: Og det havde du tillid til? 

 

R: Ja, det stolede jeg på - fuldstændigt. Og der gik også en årrække før de fyrede igen. På nær lige 

direktøren, men det synes vi jo alle var fint nok. Så selvom der har været sådan lidt, så har jeg aldrig følt 

mig utryg overhovedet 

 

I: Nej fint. Hvordan i forhold til dit engagement. Blev det påvirket? 

 

I: Nej, men det er måske bare fordi at jeg er sådan en der kigger på mine egne tal og vil have at de skal se 

ud på en bestemt måde, og så er det det jeg arbejder for 

 

I: Okay. Havde du mere fravær? 

 

R: Nej 

 

I: Ok. De medarbejdere der skulle videre, oplevede du at organisationen støttede dem i processen for at de 

skulle komme godt videre?  

 

I: Der var ikke outplacement forløb eller noget som helst, og det er jo egentlig finurligt når vi nu var en 

virksomhed, der leverede outplacement også. Men det brugte man ikke, og man siger "selvfølgelig vil vi 

hjælpe alle videre så godt vi kan", men i virkeligheden så gør man ingenting. Så er det sådan meget på 

individuelt niveau, så hvis der er en kollega der kan hjælpe en af de opsagte videre så gør man det, men på 

det niveau. Der kommer ikke noget oppefra og der er ikke noget.. Du kan måske få din chef til at læse en 

ansøgning igennem hvis du selv beder om det, men der kommer ikke nogen og tilbyder dig noget som helst 



75 
 

 

I: Nej okay. Overvejede du selv at forlade virksomheden som følge af nedskæringerne? 

 

R: Det har jeg jo på sin vis gjort. Jeg har forladt virksomheden 

 

I: Ja? Som følge af nedskæringerne? 

 

R: Nej altså, det var jo en del af en samlet overvejelse, øhm, om det var et sted jeg havde lyst til at være og 

det var sådan nogle tanker jeg gik og tumlede lidt med. Så fik jeg et tilbud og så var der ligesom flere 

positive ting ved at skifte end ved at blive. Så tænkte jeg "10 år må også være nok", og den organisation 

som virksomheden vat blevet til var ikke den jeg var startet i 

 

I: Ja, uddyb. Det vil jeg gerne høre mere om 

 

R: Men altså det var jo fordi, da jeg startede, da var vi en organisation der samarbejdede og hvor det gjaldt 

om at få afdelingen til at vækste, og det gjaldt om at have det sjovt når man var på arbejde. Hjælpe 

hinanden og sparke noget mås - få nogle mennesker afsted og tjent nogle penge og.. og de her ting. Men 

det som det var blevet til, altså der har jo været forskellige organisationsændringer, ny chefgruppe, ny 

direktør og alle mulige ting og det havde gjort at det var blevet mere albue og folk turde ikke sige hvad de 

tænkte og gik og hviskede i krogene i stedet for at sige hvad man synes. Øh, og jeg havde sådan en rolle 

hvor jeg sad dels på hovedkontoret, dels i Hillerød og jeg havde det fedt i Hillerød. Gode kollegaer, god chef 

- der havde vi ligesom stadigvæk vores egen kultur som mere var mig, men inde på hovedkontoret der var 

det bare ændret. Det kom faktisk dér til, at det også blev påpeget, at man ikke må grine for højt fordi det 

kunne være forstyrrende. Dét havde jeg det rigtig rigtig stramt med - bare sådan et eksempel... Og da der 

så kom nogen og spurgte mig om ikke jeg hellere ville arbejde der, så var der jo ligesom bedre løn, kortere 

geografi, en anden stemning, en anden kultur... Øhm, og da han så oveni købet også gerne ville have mig 

selvom jeg var gravid, så tænkte jeg "okay, så skifter vi". Så var det på tide 

 

I: Det var da dejligt for dig 

 

R: Men jeg var ikke nået dertil hvor jeg aktivt selv søgte væk. Det var fordi der kom nogen og lokkede, men 

jeg gik og ulmede lidt med, at det ikke var helt perfekt på hovedkontoret. Jeg havde det jo rart nok i 

Hillerød, men der var langt 
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I: Ja det kan jeg godt forstå - der er et stykke 

 

R: Ja i kø, og med vuggestue..  

 

I: Øhm, i perioden efter nedskæringerne hvor tilfreds var du så med dit arbejde? 

 

R: Selve arbejdsopgaverne og det faglige har jeg hele tiden været glad for. Det er en fed funktion og et fedt 

job. Masser af mennesker, input, sparring mv. 

 

I: Okay. Din performance - blev den påvirket af nedskæringerne? 

 

R: I først omgang gjorde den jo fordi det var den nødt til 

 

I: Ja til hvilken side, så at sige? 

 

R: Den blev meget bedre 

 

I: Ja? Fordi du følte at du skulle oppe dig lidt? 

 

R: Ja det var den jo nødt til, for vi var færre mennesker til de samme opgaver. Men der var også plads til at 

oppe sig, så det var helt fint og det passede mig udmærket. I anden runde var det cirka det samme, men 

der var heller ikke nogle af mine nærmeste kollegaer der var røget 

 

I: Okay, hvis du nu tager alt det vi har snakket om i betragtning, fornemmede du så at dine tilbageblevne 

kollegaer havde på samme måde som dig? Altså at det var okay? Og blev deres performance påvirket, var 

de utrygge i deres job eller var de okay med det ligesom dig? 

 

R: Efter sådan en omgang, så er der jo altid nogen der selv forlader en organisation, det er der jo. Øhm, og i 

tiden efter, der var også nogen der fandt på noget andet 

 

I: Så det var forskelligt? 
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R: Ja og så er der jo også dem der reagerer ved at blive bange for deres eget job, og så prøver at oppe sig 

ekstra meget og sådan nogle ting. Det er jo forskelligt hvordan folk reagerer og jeg synes at vi så begge dele 

 

I: Okay, jamen  ved du hvad, så tror jeg faktisk ikke jeg har flere spørgsmål 

 

Interview B: 

I: Jeg vil gerne lige starte med at høre hvad din stillingsbetegnelse i virksomheden var? 

 

R: Den var projectmanager for strategy execution 

 

I: Og var den en stor virksomhed, en lille eller..? 

 

R: Det var en mellemstor virksomhed med 2000 ansatte 

 

I: Ja - en privat eller offentlig? 

 

R: Privat 

 

I: Okay. Jeg vil gerne vide lidt om virksomhedens historie. Ved du om det har været en virksomhed som har 

haft en historie med masser af stabilitet eller om det har været en foranderlig og dynamisk virksomhed? 

 

R: Det var en virksomhed som i sine første mange år, var en virksomhed med ekstrem stor stabilitet. Det 

var min opfattelse at man var forsigtig, konservativ - grænsende til det risikoaverse og man satte pris på en 

støt men rolig vækst uden at tage for mange chancer 

 

I: Okay, hvad tror du årsagen til det var? 

 

R: Jeg tror at det var fordi det var en familievirksomhed og der var to stiftere som havde lagt deres værdier 

ned over organisationen og de lå ligesom en tung dyne efter min opfattelse 

 

I: Ja? Kan du forklare hvad de her værdier indebar? 
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R: Ja det var jo sådan noget med, at man ikke brugte en krone før den var tjent , og bare sådan  noget som 

at man eksempelvis ikke engang havde en bank fordi man havde ikke noget gæld. Egenkapitalen var stor 

nok og så kunne man tære lidt på den hvis der var behov for det. Der var ikke nogen gæld i virksomheden 

hvilket er helt unikt 

 

I: Ja? hvad tror du det har gjort ved medarbejderne? 

 

R: Jeg tror at det for manges vedkommende var en tryg og sikker havn. De følte at... de ville gerne have 

forbedring, men ikke forandring og der var sådan en stille og rolig støt forbedring hele tiden. Virksomheden 

gik godt og folk havde gode jobs og havde også mulighed for at avancere, men der var ikke nogen helt store 

radikale omvæltninger og det tror jeg i hvert fald at mange af de mennesker jeg stødte på da jeg startede 

der, egentlig satte pris på 

 

I: Havde de typisk lang anciennitet? 

 

R: Ja typisk rigtig lang 

 

I: Okay. Hvad skete der som påvirkede organisationen siden der pludselig var nedskæringer? 

 

R: Virksomheden blev solgt og fik ny ejer 

 

I: Og udskiftede man også selve ledelsen? 

 

R: Ja en stor del af ledelsen blev udskiftet 

 

I: Okay. Var nedskæringerne én stor fyringsrunde eller var det noget der skete gradvist? 

 

R: Både og.. 

 

I: Okay? 

 

R: Dem der stoppede fra mit team var mere en gradvis reducering. Der har også været store fyringsrunder 
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I: Okay. Kan du fortælle lidt om processen i forhold til det? Var det noget med at medarbejderne blev 

indkaldt enkeltvist eller hvordan foregik det rent praktisk? 

 

R: Da mit team blev reduceret? Eller tænker du også på de større fyringsrunder for der kan jeg nok ikke sige 

så meget 

 

I: Ja, lad os starte med dit team så, og så kan det være at vi kan snakke om det andet bagefter 

 

R: Der var 4 personer i det oprindelige set up og det var kendt at virksomheden skulle sælges og den proces 

var sat i gang. Man var klar over at det ville medføre en del forandringer og først var der en person der 

stoppede som... det blev ikke meldt direkte ud at han blev fyret, men jeg har haft dialog med ham 

efterfølgende hvor han har fortalt at han fik et signal om at der ikke var plads til ham 

 

I: Og var han i dit team? 

 

R: Ja han var fra mit team og derefter blev... jeg endte jo så med at være den sidste der blev tilbage og 

næstefter det, der var en afskedigelse og vi fik at vide at man havde besluttet at reducere teamets størrelse 

fordi man.. det var den besked jeg fik og jeg fik først den besked i samme øjeblik som det blev fortalt mig at 

vedkommende var afskediget 

 

I: Okay, blot så jeg lige er sikker på at forstå det rigtigt; så hele dit team blev faktisk afskediget? 

 

R: Nej der var mig tilbage til sidst og så kom der en ny ind på et senere tidspunkt af de nye ejere 

 

I: Okay. Så det vil sige at det kom faktisk lidt som et chok? Det var ikke noget i var forberedte på? Der var 

ikke nogen der havde været ude og informere jer om at der vil være afskedigelser? 

 

R: Nej det har på intet tidspunkt været kommunikeret ud 

 

I: Nej okay. Da der skete de her nedskæringer omkring dig i dit team oplevede du så at din nærmeste leder 

var opmærksom på at det kunne være svært at sidde tilbage som den eneste medarbejder i teamet? 
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R: Det er svært at sige fordi det sagde de til mig, men det var ikke det jeg fornemmede i deres adfærd. Der 

var enormt travlt med det der skete i virksomheden, plus nogle større organisatoriske ændringer såsom et 

kæmpe stort ERP projekt som også tog rigtig rigtig mange ressourcer. Altså det var alle tre i sig selv 

projekter som ville have tæret enormt meget på ressourcerne i en virksomhed som bare havde kørt dem 

enkeltvist 

 

I: Så du oplevede at det primært var grundet travlhed at der ikke blev sat fokus på det? 

 

R: Ja 

 

I: Så det var ikke manglende empati tænker du? 

 

R: Altså de var jo venlige nok og lige pludselig refererede jeg direkte til den administrerende direktør hvor 

jeg tidligere havde en mellemleder og øh, han sagde at hans dør altid var åben for mig, og det tror jeg som 

sådan også han mente, men man kunne bare se at han havde utrolig travlt med en masse andre ting 

 

I: Så det vil sige at der ikke blev rammesat nogle samtaler hvor du kunne komme ind og få vendt tingene og 

hvor man sørgede for, at din trivsel den var hvor den skulle være? 

 

R: Ikke udover den samtale hvor jeg fik besked på at nu var der kun mig tilbage 

 

I: Okay. Og hvad gik samtalen på udover at det kun var dig der var tilbage? 

 

R: At det var blevet besluttet at hyre en ny VP ind men som først ville starte efter 3 måneder tror jeg det 

var, og i den periode ville jeg så skulle drive det set up som vi havde 

 

I: Så det vil sige at det var en meget praktisk orienteret samtale, som ikke var fokuseret på at det kunne 

være forbundet med nogle uhensigtsmæssige følelser? 

 

R: Jeg husker det som om at det blev nævnt men ikke som noget der rigtig blev lagt vægt på 

 

I: Føler du at kommunikationen generelt var fyldestgørende i forhold til alle de her nedskæringer der var? 

Jeg kan jo forstå at det ikke kun var i dit team, men også i virksomheden generelt. Fik man nok information? 
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R: Øhm, nej. Det synes jeg ikke. Men det tror jeg aldrig man gør i sådan nogle situationer. Da de nye ejere 

blev præsenterede, var de ude og møde os og fortælle om dem selv og adresserede nogle af de her ting i 

forhold til om der kom til at ske fyringer osv. De sagde nok ikke helt "nej det gør der ikke", men så brugte 

de sådan nogle eksempler med at i deres portefølje selskaber, og i den tid de havde ejet dem, der 

var medarbejderantallet faktisk vækstet i gennemsnit, indikerende at der ikke var noget at være bange for. 

Så det var jo, det er sådan et eksempel på noget der blev kommunikeret  

 

I: Okay, men det var jo så måske ikke helt retvisende? 

 

R: Mmh, altså man kan sige det kan jo godt være at medarbejderantallet er vækstet men at det er nogle 

andre mennesker. Det har nok ikke været uden noget udskiftning i de fleste tilfælde. De største 

fyringsrunder er så sket efter jeg ikke længere var i virksomheden 

 

I: Okay. Ved du.. 

 

R: Jeg var altså.. det blev kommunikeret til mig, men det var i kraft af min position i virksomheden  

 

I: Okay. Ved du så i kraft af din rolle, om der var nogen planer om at inddrage medarbejdere i denne her 

proces. Altså var det noget med at man ville informere, og hjælpe dem til at finde ud af hvordan man kunne 

håndtere den naturligt større arbejdsbyrde? 

 

R: Øhm, der var fokus på det i noget omfang. Jeg nåede ikke at være med til eksekveringen af det. Men 

altså det her sprang jo ud af, at man havde lavet nogle benchmarkingøvelser hvor man kunne se hvad 

andre virksomheder i samme industri... jamen de havde altså langt mindre administrative medarbejdere i 

forhold til deres omsætning og i forhold til bundlinjen. Og så siger man "okay hvis X konkurrent kan det her, 

så må vi også kunne det", og det var dét der lå til grund for rationalet bag at gøre det 

 

I: Okay. Var virksomheden presset på økonomien? 

 

R: Ja. Ikke presset på dens eksistens, men presset på svigtende resultater 
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I: Okay, fint. I forhold til den - hvis nu vi bare sætter fokus på nedskæringerne i dit team, følte du da at 

organisationen håndterede processen på en retfærdig måde? Blev dine kollegaer retfærdigt behandlet? 

 

R: For så vidt ja 

 

I: Ja? Kan du uddybe det? 

 

R: Jamen hvis vi nu igen tænker på ham den sidste der røg, han blev mere eller mindre fritstillet og fik lov 

ikke at skulle møde ind, så han kun tog telefonen når den ringede. Jeg ved at han blev tilbudt et 

outplacement forløb hos en ekstern leverandør, så jeg tror at i forhold til en afskedigelse, så kun man ikke 

rigtig ønske sig så meget mere. Det er jo aldrig sjovt, men øh, det er svært for man er jo nok lidt farvet af at 

han er en dygtig fyr og relativt nemt fandt sig et nyt job. Og det kan nok nemt påvirke min perception af 

hans forløb 

 

I: Okay. Ved du om outplacement gjorde sig gældende for de andre medarbejdere der blev afskediget? 

 

R: Nej det ved jeg ikke 

 

I: Okay. Kan du sætte lidt ord på din umiddelbare reaktion på de her nedskæringer? 

 

R: Øh, jah. Øhm.. jeg kan huske at jeg var ret påvirket af det. Især fordi den dag jeg ligesom blev kaldt ind til 

den her snak hvor jeg fik det at vide, så troede jeg egentlig først at det var mig selv. Den måde det blev 

kommunikeret ud, han var en rimelig dårlig kommunikator, øhm så han fortalte mig om at han.. jeg kan 

huske at han sagde, at han havde en god og en dårlig nyhed og så fortalte han først om den gode og om at 

han havde valgt en ny strategisk retning for teamet og at der muligvis ville komme en ny VP et eller andet 

sted i fremtiden. Det brugte han ret langt tid på, og det var klart at jeg mest sad og tænkte over den dårlige 

nyhed, og da han så endelig kom til det så sagde han "ja nu tænker du nok over den dårlige nyhed" og jeg 

var sådan - jaah - og han var bare sådan meget lang i spyttet kan jeg huske og "Ja, det er blevet besluttet at 

teamet skal altså kun bestå af to personer i fremtiden og derfor er det blevet besluttet" - altså her troede 

jeg faktisk at det var mig der fik kniven, så der sad jeg og jah, det påvirkede mig i situationen og jeg kunne 

bare se.. åh nej, alle de her tanker som passerede revy om hvad fanden skal der nu ske og hvad jeg skal 

lave. Det var nok stadig påvirket af at jeg havde haft den fornemmelse, også da jeg gik ud derfra, ja så det 

var med blandede følelser fordi at jeg kom godt ud af det med afskedigelsen og var også glad for stadig at 
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have et job. Jeg kan bare huske at jeg gik lige ned og tog noget frisk luft og noget at drikke og sådan. Jeg 

ringede til min kæreste og sagde "nu har XX fået kniven" 

 

I: Okay, hvad med tiden efter? Var du stadig påvirket af det der? 

 

R: Jeg synes ikke jeg var det meget, men det har jeg jo måske nok været alligevel 

 

I: Hvordan kunne du mærke det? 

 

R: Jamen altså jeg udførte jo mine opgaver og eksekverede de spor, øhm, som lå i det men der var nok 

alligevel en eller anden form for sådan.. jeg var nok ikke ligeså initiativrig som jeg ellers synes jeg plejede at 

være i det job 

 

I: Okay, hvor lang tid vil du vurdere at du var påvirket af det? 

 

R: 2 måneder 

 

I: Okay. Følte du dig usikker og var bange for om du også ville miste dit job? 

 

R: Ja 

 

I: Okay, og hvordan i forhold til din performance? Stramte du dig an for at vise at du kunne eller faldt den? 

 

R: Jeg føler ikke at den faldt og jeg føler heller ikke at jeg strammede mig an, men jeg føler at min 

effektivitet og produktivitet faldt fordi der var et nyt set up og nogle nye rammer som bare ikke var sat 

ligeså godt op som da jeg startede, og som dybest set ikke havde så meget opmærksomhed som det 

tidligere havde haft 

 

I: Men dit engagement var påvirket - var det ikke det du sagde før? 

 

R: Hmm, sagde jeg det? 

 

I: Du sagde at du kunne mærke at du ikke var ligeså initiativrig 



84 
 

 

R: Det er rigtigt  

 

I: Kan man sige, at det havde noget med dit engagement at gøre? 

 

R: Ja det kan man selvfølgelig sige. Men det var igen, det var det her paradoks at selvom jeg i virkeligheden 

var kommet tættere på topledelsen, så følte jeg måske i virkeligheden at afstanden var længere 

 

I: Hvad var årsagen til det? 

 

R: At de igen var meget travlt optagede med andre ting primært overdragelse af virksomheden og ejerskifte 

 

I: Når man oplever nedskæringer er der noget teori der peger på, at dem der sidder tilbage tit kan føle skyld 

over at det ikke var dem der blev afskediget. Er det noget du kan genkende? 

 

R: Ja det er det. øhm.. det er jo sådan en speciel følelse som jeg også sagde tidligere, på den ene side er 

man jo glad for stadig at have et job, men ved også at vedkommende der blev afskediget var en dygtig fyr 

og mere senior end mig, havde mere erfaring. Men man kan selvfølgelig også godt begynde at gå og 

spekulere lidt over "har de i virkeligheden kun beholdt mig fordi jeg var den billigste?", så det er sådan 

nogle tanker som der dukker op. Og ja, generelt hvorfor var det at.. jeg kunne ikke se nogen grund til at det 

skulle være ham over mig 

 

I: Okay. Havde du mere fravær i perioden efter? 

 

R: Nej 

 

I: Overvejede du at forlade virksomheden? 

 

R: Ja 

 

I: Gjorde du det? 
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R: Ikke i den periode umiddelbart efter. Primært fordi at jeg havde ikke været der så længe, jeg var stadig 

relativt nyuddannet og det ser bare ikke for godt ud på et CV hvis du skifter job for ofte og har ansættelser 

som er i hvert fald.. der skal helst ikke være for mange under to år 

 

I: Nej okay. Men kan man sige, at da du så valgte at forlade virksomheden, så kunne det spores tilbage til de 

nedskæringer der har været? 

 

R: Ja 

 

I: Hvis nu vi kigger lidt på din jobtilfredshed. Hvor tilfreds var du i perioden op til og efter nedskæringerne? 

Er der nogen forskel? 

 

R: Nej det var der ikke fordi jeg var stadig glad for mit arbejde og indholdet i det. Selve opgavernes natur. 

Jeg synes stadig det var spændende og det var det jeg virkelig gerne ville arbejde med 

 

I: Da alle de her forandringer i virksomheden skete, blev det da eksplicit nævnt at det nu var nye tider og at 

der nu ville komme flere forandringer og den slags? Jeg kan jo forstå, at det var en meget stabil virksomhed 

før. Var det noget der blev talt om? 

 

R: Hmm.. godt spørgsmål. Jeg ved ikke om det blev italesat direkte, at nu er det nye tider og dyder, men der 

blev jo kommunikeret sådan nogle ting. Vi havde en helt ny strategi og en helt ny organisationsstruktur. 

Virksomheden fik nyt hovedkvarter, helt nyt ERP system, så der skete rigtig mange ting, og der blev 

investeret i rigtig mange projekter end der eller tidligere havde været gjort. Så igen, jeg kan ikke huske om 

det blev kommunikeret direkte, men alle handlingerne indikerede det. Man behøver jo ikke kunne læse ret 

meget indad for at kunne regne ud at når der sker de her ting, så vil det også medføre nogle forandringer 

 

I: Hvordan blev det modtaget? 

 

R: Med sådan en sund skepsis som jeg husker det. Nok også en lille smule... en form for resignation og jeg 

tror at mange tænkte, "Det er ude af vores hænder alligevel, så nu må vi se hvad det medfører" 

 

I: Ja, mmh. Da du blev ansat, var du da bevidst om at der var en forholdsvis stor risiko for at du ville kunne 

blive afskediget eller følte du dig tryg i ansættelsen? 
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R: Ejh, jeg var godt klar over at det var løvens hule, og det var officielt at virksomheden var i gang med at 

blive salgsmodnet. Man ledte efter nye ejere og jeg skulle ligesom være med til den proces og det var 

almindeligt kendt at i forbindelse med et salg til en kapitalfond, jamen så er udskiftning. De laver oftest stor 

udskiftning, så ja det var jeg godt klar over, da jeg tog jobbet  

 

I: Ja okay. Kunne man i dine øjne have gjort noget anderledes for at minimere de negative effekter der var 

ved de her nedskæringer? 

 

R: Det er svært for mig at sige for jeg er ikke HR professionel så jeg kender ikke så meget til de værktøjer 

som man har til det. Alt i alt synes jeg det blev håndteret ret godt, fra sådan et ansættelsesmæssigt-

forholdsmæssigt perspektiv 

 

I: Ok. Hvad med dig - kunne du have haft brug for noget som havde gjort det nemmere for dig? 

 

R: Det er svært at sige fordi jeg ikke har været i den situation før eller efter, så jeg har ikke oplevet noget 

hvor man kunne sige at det var bedre, eller at her kunne de lære noget. Jeg tror sådan en proces aldrig kan 

gøres 100% smertefrit, så alle føler at de har vundet, så jeg kan ikke pege på noget som jeg ville have gjort 

anderledes - men igen, det er heller ikke mit ekspertisefelt. Det ved jeg for lidt om HR ansættelsesforhold 

til. Det er klart at der er nødt til at være en vis fortrolighed om det her og man kan jo ikke advisere folk på 

forhånd omkring sådan nogle ting, så jeg kan ikke finde på noget jeg ville have gjort anderledes 

Interview C: 

I: Jeg vil rigtig gerne starte med at høre, hvad din stillingsbetegnelse var i den virksomhed hvor du oplevede 

nedskæringerne? 

 

R: Jamen jeg har jo oplevet det to gange, så jeg tænker at vi lige nu kan afgrænse om det drejer sig om den 

ene eller den anden, eller om jeg skal samle det i en? Det sted jeg lige har været, er nok ligesom det største 

set up omkring massefyring som jeg har været ude for, så det kan være at det er det bedste? 

 

I: Ja, lad os tage udgangspunkt i det 

 

R: Der var jeg ledelseskonsulent 
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I: Hvor længe var du ansat der? 

 

R: I et år 

 

I: Okay, kan du fortælle mig lidt om, om det var en stor virksomhed, eller en lille? 

 

R: Det var en stor uddannelsesinstitution, en offentlig 

 

I: Okay. Kender du lidt til virksomhedens historie selvom du kun har været der et år? Har den været 

kendetegnet ved stor stabilitet eller meget forandring? 

 

R: Der har været rigtig meget forandring og det er også en virksomhed som i 2011... det var den seneste 

omgang, hvor der skete en fusion af mange forskellige uddannelsesinstitutioner ind i den 

uddannelsesinstitution. Siden da har der været en organisationsændring cirka en gang om året, så det har 

været meget turbulent 

 

I: Okay. Ved du om der er historie for at medarbejderne har lang anciennitet eller har de kortere 

ansættelser? Er det noget du har indsigt i? 

 

R: Der var mange der har været der langt tilbage i de oprindelige institutioner, som nu sidder forskellige 

steder i den nye 

 

I: Okay på den måde. Ved du om der skete nogle større ting som påvirkede tingene, så den her fyringsrunde 

kom? Har der været en stor organisationsændring eller andet? 

 

R: Altså hvad der forårsagede det? 

 

I: Ja 

 

R: Ja altså det er jo bare fordi at på uddannelsesområdet skal man spare rigtig meget, for det har 

regeringen jo bestemt kan man sige. Københavns Universitet og andre professionsskoler i København de 

valgte jo allerede året forinden at fyre en masse medarbejdere. Der var metropol den eneste som lagde en 
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ambitiøs strategi, og tænkte "vi giver det lige noget tid og ser om vi ikke kan optimere på vores efter - 

videreuddannelse, så vi kan sælge mere af det, for så behøver vi ikke fyre medarbejdere". Så gik der et år 

hvor det ikke lykkedes, så derfor kom fyringsrunden der 

 

I: Okay på den måde. Kan du sætte lidt ord på hvordan processen blev udført rent praktisk? Fik folk at vide 

at "inden længe skærer vi ned" eller kom det som et chok? 

 

R: Det var en meget... det er jo en offentlig institution, så der var jo helt klare regelsæt om hvordan det 

skulle forløbe og det var en meget gradvis proces. Nu tænker jeg lige historien igennem... Det var.. jeg blev 

ansat og ikke så længe efter, omkring oktober, kom den dér mail som der jo kommer med at "på grund af at 

strategien ikke er gået som forventet, vil det medføre nogle afskedigelser". Så vidste vi så godt at der ville 

ske noget, og så kom der gradvist i løbet af efteråret nogle opdateringer om, hvornår det ville blive meldt 

ud. Det blev meldt ud helt oppe fra direktionen og vores institutchef meldte så ud hvornår der ville ske 

noget på vores institut og så videre, og så i december måned sad vi alle sammen og ventede på mailen om 

hvem det var 

 

I: Okay så der var blevet fastsat et tidspunkt hvor i ville få en mail med information om hvorvidt i stadig var 

ansat eller om i var afskediget? 

 

R: Ja  

 

I: Så I var godt klar over det i et langt stykke tid. Hvad gjorde det ved jer? 

 

R: Jamen det var jo enormt ubehageligt og det satte en helt vildt ubehagelig stemning i forhold til, til dels 

spekulationer om hvem der kunne tænkes at være dem der blev opsagt, og en masse frustration over.. 

oplevede jeg, jeg var jo ret ny, men der var mange der havde frustrationer om den her strategi der ikke var 

lykkedes fordi den var for ambitiøs i forvejen, og sådan en helt masse blamegame til ledelsen. Også dårlig 

stemning i forhold til den proces der blev kørt, fordi så kom der alt muligt op i løbet af efteråret med at 

tillidsrepræsentanterne ikke blev inddragede nok, og der var ikke lydhørhed og der var en masse forskellige 

ting der skabte en rigtig dårlig stemning. Så var der selvfølgelig en anspændthed i blandt medarbejderne i 

forhold til at gå og afvente den her situation 
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I: Okay. Var I bevidste om at der var nogle bestemte parametre man kiggede på i forhold til hvem der skulle 

afskediges eller? 

 

R: Nej det lå der slet ikke i det og det var meget meget åbent indtil på et ret sent tidspunkt, forud for at 

selve mailen blev sendt ud til dem det vedrørte. Der blev det meldt ud ligesom hvor mange medarbejdere 

hver institut skulle lægge så at sige, og så blev der spekuleret endnu mere i hvem det var hos os og sådan 

noget. Men det var slet ikke minded på performance. Det var mere sådan noget med at man gik og 

spekulerede i det, også fordi det jo foregik i en offentlig kontekst, så det var ikke noget med hvor meget 

man performede. Det var mere overordnet og man følte sig mere.. lidt ligesom med udflytningerne nu, som 

en brik i et puslespil 

 

I: Så det var ikke noget I selv kunne have indflydelse på? 

 

R: Nej slet ikke 

 

I: Okay, super. Øhm, det var så en stor fyringsrunde ikke? 

 

R: Jo 

 

I: Okay. Hvis vi kigger lidt på den ledelsesmæssige håndtering af det, oplevede du så at din nærmeste leder 

havde forståelse for, at det kunne være rigtig svært at være blandt de tilbageblevne? 

 

R: Øhm.. der er jeg lige nødt til at afvige lidt, fordi der skete nogle ledelsesmæssige forandringer der gjorde 

at.. jeg synes at den leder der var, havde stor forståelse for at det var en svær proces, og et var også ham 

der sendte mailen ud og håndterede de to medarbejdere det konkret vedrørte i min afdeling og som 

reagerede meget forskelligt på det. Det forsøgte han på bedste vis at håndtere og jeg var jo hans direkte 

ledelseskonsulent, så jeg var også meget direkte påvirket af den stemning der var omkring det. Det der så 

skete kort før jul i 2016.. så var der juleferie og så kom vi tilbage i januar og der blev min leder opsagt af 

direktionen, så derfor kunne han jo ikke.. det var slet ikke ham der blev kørt i stilling til at håndtere de 

tilbageblevne, så der skete en hel masse organisatorisk turbulens bagefter, som gjorde at det ikke blev 

håndteret. Det var ligesom ikke noget man kunne bebrejde, desværre, den pågældende leder for han blev 

jo udskiftet kan man sige. Så var der faktisk først en konstitueret leder og derefter en ny leder, så jeg nåede 
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at have tre ledere på det år jeg var der. Så derfor... det medvirkede jo så til at der ikke blev taget hånd om 

det fordi den øvre ledelse så bare ignorerede det fuldstændigt 

 

I: Okay, oplevede du så at der var et fokus på de medarbejdere der skulle afskediges? 

 

R: Dem blev der taget rigtig godt hånd om forstået på den måde, at der var stor omsorg overfor dem, dels 

dem der blev opsagt og så var der også en del medarbejdere, der havde haft mulighed for frivillig 

fratrædelsesordning, som de jo så selv havde valgt på grund af den her runde ikke. Dem var der stor 

omsorg for og stor sympati for, og de blev også tilbudt alt muligt fra organisationens side, sådan noget 

outplacementforløb kalder man det vist. Så det synes jeg godt man kan sige, at det blev der taget fint hånd 

om men jeg ved fra også fra de andre institutter - man snakkede jo meget med de andre internt som man 

kendte, om at det var en ret generel holdning, at der ikke blev taget hånd om dem der var blevet tilbage 

 

I: Okay, var det en generel holdning eller var det tilfældet i jeres afdeling? 

 

R: Nej det var en generel holdning, for det var også i afdelinger hvor der var en ledelse, altså det var 

ligesom om at det blev glemt lidt 

 

I: Okay, det er vist meget typisk 

 

R: Ja det forstår jeg 

 

I: Okay. Oplevede du at der blev, jeg ved godt at det er lidt i forlængelse af det du allerede har sagt, blev 

der gjort noget som helst? Blev i tilbudt nogle samtaler eller træning i hvorledes man nu måske kunne 

håndtere et større arbejdspres? 

 

R: Nej slet ikke  

 

I: Så der blev ingenting gjort? 

 

R: Slet ikke. Der hvor der på nogen måde skete noget som helst i mit institut, det var efter den 

konstituerede leder var holdt op og den nye faste leder kom, og det var først... den nye kom først i maj hvor 

fyringerne var sket i december. Der var vi nogle medarbejdere der var så nedbrudte af det, at der var en der 
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nærmest havde sygemeldt sig med stress og alt muligt, og hun er også tidligere psykolog hende lederen, så 

hun tog nærmest sådan en debriefing med os, også fordi vores leder, ham der havde varetaget 

fyringerne  af de to opsagte medarbejdere, da han blev opsagt selv, der var han bare forsvundet uden 

noget som helst. Sådan lidt dødsfaldsagtigt, så derfor var det faktisk en lidt traumatisk situation gik det op 

for alle at det havde været. Men det var først hende der tog hånd om det, organisatorisk skete der intet og 

der blev vi bare efterladt 

 

I: Hvis du kigger på processen i det hele, føler du da at kommunikationsdelen i det var fyldestgørende? 

Føler du at du fik de informationer du havde behov for omkring nedskæringerne? 

 

R: Ja der var et rigtig højt informationsniveau og der var også en rektor som er meget velformuleret og 

meget kendt i medielandskabet. Forfatter, så han skrev utroligt lange mails omkring at det var trist og 

nødvendigt, men at der var gode håb for fremtiden og han var utroligt kommunikerende omkring alting, så 

på den måde var der et godt formidlingsflow. Det synes jeg.. Men det problem der opstod, var at der 

løbende var, nu er det jo en offentlig virksomhed, der var sådan nogle møder mellem 

medarbejdergrupperne og tillidsrepræsentanterne også i perioden, fordi det er dem der varetager vores 

interesser kan man sige. Og der begyndte at blive lidt modsætningsforhold mellem det som direktionen 

meldte ud, og det kunne man så høre på de der møder med tillidsrepræsentanterne, at det var slet ikke det 

de oplevede på deres møder med direktionen. Der var de slet ikke så velvillige, så den stemning var der 

men jeg vil sige, sådan helt overordnet set kom der jo ligesom mails løbende omkring processen dels fra 

direktionen dels fra institutledelsen. Så på den måde synes jeg at processen blev kørt fint, men var bare 

næsten for lang i forhold til hvad man kunne overskue. Men øhm, jah..  

 

I: Hvad tænker du sådan når du siger at det var modsætningsfyldt med informationerne fra ledelsen og 

tillidsrepræsentanterne. Hvad gjorde det ved din tillid til ledelsen? 

 

R: Det var min næste sætning, for den forsvandt jo fuldstændigt. Jeg havde ikke så meget tillid til ledelsen 

på forhånd fordi jeg var ny medarbejder, men det var helt tydeligt at det var dét det gjorde ved folk. At de 

synes at det var sådan helt fake newsagtigt 

 

I: Ja okay, og hvordan i forhold til loyalitetsfølelsen? Har det også påvirket den? 
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R: Jo hos nogle, men jeg kan sige at nogle af dem som jeg arbejdede tæt sammen med, var også nogen der 

havde været i de oprindelige organisationer og derfor havde siddet tæt sammen med direktionen tidligere. 

Den loyalitet holdt ikke op, så det var lidt forskellige alt afhængig af hvilken rolle man har spillet i den 

organisatoriske proces der er foregået. Giver det mening? 

 

I: Ja meget. Hvis nu man kigger på det sådan fra et retfærdighedsperspektiv. Føler du så at organisationen 

håndterede processen på en retfærdig måde? Både i forhold til dine afskedigede kollegaer, men også i 

forhold til jer? 

 

R: Jo det synes jeg. Altså selve den proces forløb retfærdigt. I min optik måske fordi det ikke handlede om 

performance eller noget direkte personrelateret. Det var sådan noget med at "vi er nødt til at afskedige et x 

antal på grund af bundlinjen, det er vi nødt til". Det synes jeg egentlig var retfærdigt, men jeg synes måske i 

forhold til de tilbageblevne medarbejdere, er det jo fuldstændigt latterligt 

 

I: Så du følte dig ikke retfærdigt behandlet? 

 

R: Overhovedet ikke. Det var helt langt ude, altså fordi det var jo faktisk sådan en non-behandling for de 

foretog sig jo ikke noget. Det var jo også en slags valg, ikke 

 

I: Ja det kan man sige. Kan du sætte nogle ord på din umiddelbare reaktion på nedskæringerne og den her 

proces? 

 

R: Min umiddelbare reaktion da det blev varslet eller? 

 

I: Nej gerne efter 

 

R: Efter, okay. Det var bare at det var virkeligt frustrerende at det var nødvendigt, fordi det er jo altid 

ubehageligt. Men jeg vil sige, at det mest ubehagelige var jo den der nonhåndtering af alle dem der bare 

skulle fortætte med deres arbejde 

 

I: Ja. Ville du måske egentlig gerne have været væk på det tidspunkt eller var du glad for at du ikke blev 

afskediget?  
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R: Øhm, jeg var i en lidt særlig situation fordi jeg sad i et vikariat så derfor vil jeg sige, at dét der var et pres 

for mig var, at mine nærmeste kollegaer stod til at blive opsagt fordi jeg oplevede at der var meget 

minimale risici for mig, fordi selvom man gerne må fyre nogen der er på barsel, så vil man gå langt for ikke 

at gøre det. Så det tog jeg ikke rigtig stilling til på den måde der 

 

I: Teorien peger lidt på, at de tilbageblevne medarbejdere godt kan have skyldfølelse over at de andre er 

blevet afskediget, men man ikke selv gjorde det. Er det noget du kan genkende? 

 

R: Jeg kan ikke så godt genkende det der, men i den anden runde 

 

I: Er det okay, at når du nu sad i et vikariat, at vi så fokuserer lidt mere på den anden runde? 

 

R: Ja helt fint. Den anden, det var sådan noget lidt tilsvarende, men der var bare færre medarbejdere der 

røg og det var mindre sat op og tog kortere tid fra varslingen til det skete. Men der sad jeg jo i en fast 

stilling og der blev min tætteste medarbejder opsagt mens jeg blev tilbage, og hun havde været der i 

mange år mens jeg havde været der i halvandet. Så der sad jeg meget med den følelse 

 

I: Okay, ved du hvad, jeg vil faktisk rigtig gerne høre om det andet også kan jeg høre 

 

R: Ja 

 

I: Kan du sætte lidt ord på hvordan processen forløb dengang så? 

 

R: Jamen det var lidt tilsvarende egentlig. Den organisatoriske setting og sådan, der gælder egentlig meget 

det samme 

 

I: Var det også en offentlig.. 

 

R: Ja det var også en større offentlig virksomhed hvor der havde været fyringsrunder forinden, noget tid før 

jeg blev ansat, men det var ligesom endnu en runde og det var også sådan noget med at der kom en mail 

om hvornår det ville blive meldt ud og hvor mange medarbejdere det drejede sig om, og det endte så kun 

med at være halvanden medarbejder. Der var én der var halv tid og en på fuld tid og så endte det faktisk 

kun med at være min kollega der reelt blev opsagt, fordi den anden fandt et nyt job lige der, så det var en 
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mindre runde, men det var jo stadig den dér proces. Og der var det.. det var en mere nærværende følelse 

for mig, for der var det ligesom min direkte leder i den meget lille enhed jeg arbejdede i, som jeg synes 

håndterede det rigtig dårligt og som også ikke-håndterede det 

 

I: Okay, så der blev heller ikke gjort noget som helst? 

 

R: Overhovedet ikke. Det eneste var, at vi holdt sådan et møde hvor hun omrokerede nogle opgaver, eller i 

fællesskab fik vi aftalt hvem der tog hvad fra hende, der ikke var der mere og derefter var det bare "hands-

off" 

 

I: Okay. Hvad med dengang, følte du da at kommunikationen var fyldestgørende der? 

 

R: Ja det synes jeg. Det var samme set up og det var på en måde bedre fordi det var kortere tid. 

Tidshorisonten var måske 2-3 uger. Altså meget kort og det var egentlig godt tror jeg. Der var et godt 

informationsflow samtidig med, at man hurtigt fik afklaret hvem i alverden det var. I stedet for på XX der 

var det sådan.. der var det jo 2,5 måned det stod på, hvor man bare gik rundt i det der  

 

I: Ja okay det kan jeg godt se 

 

R: Men jeg tror det afhænger af hvor mange der skal fyres også 

 

I: Ja det kan godt være. Oplevede du at du selvbegyndte at føle dig usikker på dit job? Det er måske ikke så 

relevant i vikariatet, men måske mere i den faste stilling  

 

R: Det gjaldt egentlig begge to, hvad hedder det, fordi i begge stillinger gjaldt at pludselig skulle min stilling 

bredes ud over mere end det oprindelig var tiltænkt, og derfor blev mine opgaver meget sammenflydende. 

Hvad hedder det.. altså ikke i forhold til mængden som ikke var stressende, men det føltes sådan lidt 

underligt pludseligt sådan lidt halv-tilfældigt, at skulle overtage nogen andres opagaver 

 

I: Okay, følte du dig bange for at du også ville miste dit job? 

 

R: Nej ikke i vikariatet jo, men.. og nej heller ikke det andet sted, fordi da var jeg så den eneste 

tilbageblevne akademiker, så der tænkte jeg ikke at jeg ville miste mit job, men jeg vil sige, at desværre var 
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det jo, og blev det sådan at i begge de scenarier uafhængigt af om det var et vikariat eller fast, så blev 

situationen på grund af fyringsrunden dels, men også på grund af de der organisatoriske ting som medførte 

fyringsrunden, det gjorde at det var steder jeg var ret utilfreds med at være, og når man er utilfreds er det 

min oplevelse, at så er det lidt mere lige meget for mig hvorvidt jeg mister det job jeg har. Også fordi nu er 

vores økonomi i privaten sat sammen sådan så det ikke var sådan helt katastrofalt hvis det var, men 

mentalt ville det ikke have generet mig mega meget 

 

I: Kan man sige, at før nedskæringerne, da var du i højere grad tilfreds med dit job end du var efter 

nedskæringerne? 

 

R: Ja det kan man godt. Helt sikkert  

 

I: Påvirkede det dit engagement? 

 

R: Meget. Faktisk primært fordi jeg følte mig uretfærdigt behandlet af ledelsen begge gangene. Det var det 

der gjorde at mit engagement faldt 

 

I: Ja, fik du mere fravær? 

 

R: Det er en speciel situation for mig fordi i den første, der hvor jeg havde en fast stilling der øh, det var dels 

på grund af fyringsrunden og fordi at min leder på mange andre områder også opførte sig rigtig 

uhensigtsmæssigt, så det var en sammenblanding kan man sige. Det ene afhænger jo tit af det andet, men 

da blev det et så ubehageligt arbejdsmiljø at det endte med, at jeg havde en sygemelding hvor jeg prøvede 

at komme tilbage igen og altså prøvede at få det til at fungere, men til sidst endte jeg faktisk med selv at 

sige op fordi det var et sted jeg ikke brød mig om at være 

 

I: Mmh. Havde det også været det før nedskæringerne? 

 

R: Til dels, men der havde jeg jo min kollega at dele det med, og det havde jeg ikke bagefter så det tiltog i 

styrke kan man sige. Plus at jeg så mistede meget respekt for hende lederen i den måde hun håndterede 

fyringen på, det bidrog helt sikkert også. Men så fik jeg det vikariat, hvor den anden fyringsrunde fandt 

sted, det var ikke så meget. Jeg vil sige, der blev min opgaveportefølje også så mærkelig i løbet af det år på 

grund af skiftende ledelse, at det nogen gange blev sådan at jeg tog mig noget fravær fordi at det føltes så 
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meningsløst - så på den måde fik jeg måske lidt mere fravær. Men derudover havde jeg ikke mulighed for 

det, fordi man må ikke sige op to gange i træk jo. Så kan du ikke få dagpenge hvis du gør det to gange på et 

år. Så det var egentlig værre for mig anden gang, for der var jeg ligesom tvunget til at være tilstede ikke 

 

I: Ja ok, det kan jeg godt se 

 

R: Ja så det har været lidt vanvittigt 

 

I: Ja okay. Hvis nu vi adskiller dine oplevelser, jeg er med på at på det ene sted der støttede man meget 

dem der skulle afskediges, men var det også tilfældet første gang? 

 

R: Ikke i ligeså høj grad. Men jeg ved at hun også blev tilbudt.. hun havde sin tillidsrepræsentant med til 

nogle møder hvor hun også blev tilbudt nogle kurser, så der blev ligesom taget hånd om det men fordi at 

det blev håndteret på individniveau frem for en gruppe fyring, så derfor var det ikke ligeså organiseret det 

hun blev tilbudt. Men det blev håndteret helt ordentligt, og hun blev ligesom støttet i det, og kollegaerne 

støttede hende også, så på den måde var det det samme. Det der var forskellen var, at det var hendes 

nærmeste leder der håndterede det dårligt, hvor det var det jo ikke i den anden. Der var det ligesom dem 

"deroppe" der var de dårlige mod dem der var tilbage 

 

I: Ja, gjorde det nogen forskel hvem det var? 

 

R: Ja det synes jeg, fordi på Metropol kunne jeg bedre.. jo længere væk det er fra én jo mindre.. det 

svækkede ligesom den der uretfærdighedsfølelse i forhold til mit eget daglige liv og forhold til min 

nærmeste leder. Hvor at i den faste stilling, der gjorde det arbejdet endnu mere meningsløst at min 

nærmeste leder havde opført sig dårligt. Så længe det er nogen man ikke kender så godt, så kan man 

ligesom bedre holde det fra døren var min oplevelse 

 

I: Overvejede du at forlade virksomheden? 

 

R: Ja det gjorde jeg jo! 

 

I: Nårh ja det er rigtigt 
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R: Men altså det var ikke udelukkende på grund af det. Altså det bidrog til det, men det var ikke dét der 

forårsagede det. På metropol overvejede jeg det helt klart, men havde jo så ikke mulighed for det kan man 

sige. Men jeg søgte job imens begge steder, så i overvejelserne var det 

 

I: Okay, blev det sådan eksplicit nævnt at virksomheden var et sted hvor der var mange forandringer og det 

ligesom var noget man var nødsaget til at forholde sig til? 

 

R: Det blev italesat meget på Metropol, også fra den nye leder der kom på det institut hvor jeg var ansat 

 

I:...og det var vikariatet ikke? 

 

R: Jo det var vikariatet. Hun var meget sådan, da hun begyndte og sendte nogle mails ud for at prøve at 

samle instituttet, der var hun meget sådan "ja i disse tider kan man ikke tale om jobsikkerhed, men kun 

udviklingssikkerhed", så det synes jeg blev italesat at det var et vilkår i nutidens arbejdsliv på en måde. Der 

hvor jeg var før der blev det ikke italesat på den måde, der blev det nærmest antaget at det var noget man 

vidste at det var et vilkår, fordi der er det noget der sker hele tiden indenfor sundhedsvæsenet, men der 

blev det ikke nævnt i mails eller noget 

 

I: Okay, var der noget fokus på kompetenceudvikling? Man siger tit at når man ikke længere har 

jobsikkerhed, jamen så skal man uddanne medarbejderne mere, så de har noget at falde tilbage på. Var det 

noget der var fokus på? 

 

R: I forhold til de tilbageblevne medarbejdere? 

 

I: Ja lige præcis 

 

R: Slet ikke i det faste job - overhovedet ikke. På Metropol der var der fokus på det, men ikke i forhold til 

det vilkår, der var det mere sådan noget med kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til de 

strategier der var i spil på institutionen, men ikke set i relation til det med opsigelser eller noget 

 

I: Okay. Kunne man i dine øjne have gjort noget anderledes for at minimere de negative effekter af de her 

nedskæringer? 
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R: Ja - hvem skal jeg tale om kunne have gjort noget anderledes? 

 

I: Om ledelsen kunne have gjort noget anderledes? 

 

R: Jeg tænker dér i den faste stilling, der tænker jeg klart, at den nærmeste leder var den der håndterede 

det på en ubehagelig måde og hun kunne klart have håndteret det anderledes ved at anerkende, faktisk 

både at det er ubehageligt at blive opsagt og at det er ubehageligt at blive tilbage. Og at anerkende at det 

er en stor ting der sker, hvilket hun ikke gjorde. Det var ligesom det der var mest markant dårligt der, så det 

kunne hun klart have gjort anderledes. På Metropol er det svært at sige i forhold til den nærmeste leder 

fordi der skete den der udskiftning, så der er det sådan lidt hvem skulle have gjort det når der ikke var 

nogen agtigt. Den øverste ledelse skulle nok have forkortet processen, og de kunne også godt have spillet 

med lidt mere åbne kort i forhold til kommunikationen til medarbejdere versus hvad de sagde til 

tillidsrepræsentanterne, så der var lidt mere klare linjer i forhold til hvor de stod. Så ville medarbejderne 

måske have mistet lidt mindre tillid, hvis de oplevede at de talte sandt hele vejen. Så det tænker jeg godt 

de kunne, og særligt i forhold til at tage sig af de tilbageblevne medarbejdere, kunne de jo have oppet sig 

rimelig meget, ikke 

 

I: Hvis man tænker sådan samlet set, hvad har nedskæringerne så gjort ved din trivsel? 

 

R: I vikariatet, der påvirkede det min trivsel rigtig meget til den negative side, fordi det var mine to 

nærmeste kollegaer der blev opsagt, så derfor stod jeg meget alene. Også arbejdsmæssigt meget alene og 

det var egentlig det samme det gjorde i den faste stilling. Det gjorde, at jeg gik fra at  have nogle gode tætte 

kollegaer til at stå rigtig meget alene på arbejdspladsen, hvilket jo var rigtig ubehageligt. Og så det, at jeg 

følte stor frustration over ledelsen, det var jo også frustrerende 

 

I: Ja. Jeg tror jeg har fået spurgt om det meste her... ja jeg har fået spurgt om det hele 

Interview D: 

I: Hvad var din stillingsbetegnelse i virksomheden? 

 

R: Øhm, den har så været mange. Men jeg tror.. også fordi man skifter stillingsbetegnelse nærmest hver 

tredje måned derinde, der er rigtig mange organisationsændringer, så den sidste har været projektleder 
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I: Og hvilken slags virksomhed var det? Var det en stor eller en lille? 

 

R: En kæmpe virksomhed 

 

I: En kæmpe. Og var den privat eller offentlig? 

 

R: Privat 

 

I: Kan du fortælle mig lidt om virksomheden sådan generelt i forhold til om det er en virksomhed der er 

kendetegnet ved høj stabilitet eller om den er meget dynamisk? 

 

R: Meget dynamisk. Det er en virksomhed der opererer inde på et dynamisk marked. Konjunkturerne i 

verden kan mærkes. Og så skal man hele tiden tilpasse sig markedet 

 

I: Okay. Hvordan i forhold til medarbejderne? Har der også været mange forandringer og store 

udskiftninger i medarbejderstaben, eller er det en virksomhed hvor medarbejderne har lang anciennitet? 

 

R: Der er noget der hedder før og efter finanskrisen. Før har det været meget stabilt og man havde 

livskontrakter kan man sige 

 

I: Ja kan du uddybe det? 

 

R: Ja når man først var ansat så var man ansat. Altså så var det simpelthen som en familie og man kunne 

forvente at blive der. Der var ikke fyringer som sådan, for så skulle det være virkelig grelt. Så kom 

finanskrisen for 10 år siden og det ramte virksomheden så hårdt, at det var et spørgsmål om, om der skulle 

ske et frasalg og alle mulige hårde beslutninger, og det gjorde jo at man var nødt til at sadle om. Også fordi 

at det er en gammel virksomhed. Så man skulle lige pludselig tilpasse sig den her nye verden, fordi det var 

så hård en finanskrise. Det har betydet et fuldstændigt paradigmeskift indenfor virksomheden og det var 

den første rigtige fyringsrunde, som man havde dengang. Det ramte jo hårdt at man pludselig kunne blive 

fyret og hvad betød det så for fremtiden? Plus at der var også en ændring.. særligt i Danmark var der en 

ændring i form af den generation vi er. Karrieremæssigt.. Tidligere, når man blev ansat og havde en karriere 

så arbejdede man med det man var ansat til og uddannet som, og der er jo også sket et skift. Så det ene er 

skiftet i finanskrisen og hvad det har gjort ved virksomheden, og at man lige pludselig kan forvente at det 
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kan gå så hurtigt igen og med de sociale medier og alle de her ting. Det andet er skiftet i måden man kører 

karriere på, hvor så bliver man måske to år et sted og så hopper man videre. Nu er  det mere 

medarbejderne der bestemmer deres egne karriereveje og hvad de ønsker. Sådan var det jo ikke før. Så det 

er ligesom de to ting der har gjort at der er meget dynamik 

 

I: Ja okay. Er det noget som virksomheden støtter op om? Altså at man har ansvar for egen karriere og går 

op i kompetenceudvikling? Er det noget der er fokus på? 

 

R: Ja det er jo så valgt at tilpasse sig fordi de gerne vil tiltrække talent. Så frem for at love folk de her 

evighedskontrakter så vil de hellere, de kalder det direkte at tiltrække talent og udvikle og ligesom.. nu er 

det så også blevet acceptabelt, for det er jo en virksomhed som blacklistede folk tidligere. Så hvis man 

valgte at smutte ud, så var der ingen vej tilbage. Der valgte man ligesom også i forbindelse med den her 

ændring, at hvis ikke man kan følge en karrierevej indenfor virksomheden og der er nogle kompetencer 

man skal tilegne sig - hvis ikke de er available indenfor virksomheden, så er det okay at man hopper ud 

nogle år og får et job et andet sted og får de kompetencer. Så er det okay at vende tilbage. Altså der er en 

åbning for at vende tilbage og sådan har det jo aldrig været i deres 100 års historie på det tidspunkt. Nu har 

man lavet den ændring og også sagt "jamen nu er det jeres eget ansvar at arbejde med jeres karriere". Man 

vil gerne støtte op om det, og hvor virksomheden før tog ansvar for det på mange måder, sådan er det ikke 

længere. Nu er det ens eget ansvar 

 

I: Okay, super spændende.  Og hvad så efter finanskrisen? Hvis det før har været den her meget trygge 

ansættelse, hvordan har medarbejderne det så med at der har været det her skift? Kan du fortælle lidt om 

det? 

 

R: Jamen både godt og dårligt med det. Det tog jo længere tid for den virksomhed at komme ud på den 

anden side af finanskrisen end det gjorde for så mange andre, fordi det er en virksomhed der har så mange 

forskellige felter at arbejde med. Der er både olie og shipping og særligt olien er stadig ramt, så hvor vi 

mærker højkonjunkturer herhjemme nu og økonomien boomer og arbejdsløsheden er meget lav, så er der 

stadig nogle områder som er påvirkede. Så der har også været fyringsrunder siden. Der var en stor i 2012, 

og der var en stor fyringsrunde ved udgangen af 2015 

 

I: Ok, og du oplevede begge to? 
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R: Ja de to som var indenfor shipping, men der har faktisk også været nogen.. jeg tror nok det var i 2013 

eller 2014 indenfor oliedelen. Der har jeg mere været inde og guide, men jeg har ikke været en del af det. 

Men den i 2012 og den i 2015 har jeg selv oplevet og også været hovedforhandler for medarbejdernes 

fratrædelsespakker. Så det er er velanset fra medarbejdernes synspunkt i forhold til at der er kommet mere 

kontrol for medarbejderne i forhold til deres karriere og turde sige at "jeg vil det og det" og bedre 

forhandlingsgrundlag fordi at man nu også kan søge udenfor, og ikke behøver at sige "aldrig" til 

virksomheden. Men på den anden side er der jo også... der har jo også været mange skiftende direktører og 

hver gang der kommer en ny direktør indenfor et bestemt område, så er der nye organisationsændringer. 

Det er selvfølgelig noget der påvirker negativt, fordi man aldrig kan føle sig sikker for der er hele tiden 

organisationsændringer. Plus at de aldrig får lov til at stadfæste sig så man ligesom kører én retning med en 

strategi efter en organisationsændring. Det gør at man undervejs mister motivationen fordi hver gang man 

går i gang med det ene så når man aldrig at gøre det færdigt fordi så har man pludselig skiftet stilling og 

stillingsbetegnelse og skal igang med noget andet. Det gør også at den kontrol man måske havde fået med 

sin egen karriere den bliver i form at titlen, men den bliver ikke i form af det arbejde og det input fordi de 

højtstående direktører hele tiden tager den beslutning og det er jo frustrerende at man ikke bliver hørt og 

kan sige okay de organisationsændringer i laver - de giver ikke mening. De giver mere arbejde i form af alle 

mulige rapport, men gør ikke at man ved hvad de rapporter leder til, så det bliver bare rapportering. Og så 

har der været cyperattack i sommers som også har gjort at stressmæssigt har vi virkeligt været påvirkede 

og der er mange der er gået ned med stress. Det er også første gang at man i virksomheden har hyret 

nogen ind udefra til at tage hånd om det. Så man begynder at tage sig af det, for trivsel har ikke ligget højt 

på dagsordenen tidligere 

 

I: Okay. I og med at man har åbnet op for at folk må tage ud og få nogle kompetencer, og at man nu har 

mere ansvar for egen karriere - er det blevet italesat i forbindelse med det at der også er en risiko for at 

man kan miste sit arbejde? i forbindelse med det her skift, prøver man så at kompensere en lille smule ved 

at åbne op for at man kan tage ud og få kompetencer andre steder? Giver det mening? 

 

R: Jeg ved godt hvad du mener, fordi det er er interessant i det er, at de prøvede at vinkel den positivt: "se 

hvor fantastisk det er fordi det kan godt være at der ikke er evighedskontrakter og alt det her mere og at 

der nu rent faktisk er fare for at miste sit job, men prøv at tænke på alle de muligheder der er for jer nu". 

Også selvom man bliver fyret. Det har jo været sådan, at nogle der er blevet fyret har fundet et job et andet 

sted i virksomheden og bla bla bla, men om alle har købt den, det er en anden sag. Nogle gange virker det 

lidt propagandaagtigt og det er frustrerende når man snakker medarbejdernes sag, som jo også er det vi 
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har gjort under forhandlingerne. Så hvis man for eksempel har arbejdet der i 30 år, så er det rigtig svært at 

komme ud og finde et andet job fordi at det for en virksomhed er positivt hvis man har været der i 5 år, 

men ikke positivt hvis man har været der i 25-30 år. Det bliver ikke set sådan, og så er man blevet ældre og 

så skal man lige pludselig ud på et arbejdsmarked man ikke kender og som man aldrig har prøvet før fordi 

man har været  i virksomheden siden man var rigtig ung. Så de prøver at vinke det mere positivt og prøver 

at ligesom at sige jamen det er ikke fordi den er gal med jer, men fordi vi er nødt til at skære og optimere, 

men der kan man også som menig medarbejder mærke at der simpelthen ikke er nok ressourcer. De har jo 

skåret i medarbejderne flere gange de sidste 10 år, så ressourcerne mangler simpelthen. Det er et 

frustrationselement, så det er lidt svært for dem at vinkle positivt 

 

I: Ja okay. Hvis man skal se på selve nedskæringerne - nu nævnte du to specifikke. Vil du vurdere at det er 

de to der har været størst og har gjort størst indtryk for så vil jeg rigtig gerne tage fat i de to? 

 

R: Jamen det kommer an på hvor, fordi det er flere virksomheder under én stor, så der har været en 

kæmpe stor i den ene virksomhed den ene gang, som jeg ikke har været en del af. De to som jeg har været 

en del af har været kæmpe store dér 

 

I: De to som du har været  en del af vil jeg gerne høre om, så lad os tage udgangspunkt i dem 

 

R: Ja 

 

I: Hvad var årsagen til nedskæringerne? 

 

R: Årsagen var selvfølgelig at skære i medarbejderomkostningerne. Tilbage i 2012 der var det selvfølgelig 

påvirkning af finanskrisen og de her ting, og nogle efterdønninger herfra og at man simpelthen blev nødt til 

at optimere der. Der var kommet en ny direktør som mente, at der var for høje medarbejderomkostninger. 

I 2015 handlede det mere om at man havde sammenlignet sig selv med konkurrenterne og de forskellige 

aktører på markedet og fundet ud af at man havde langt flere medarbejdere i forhold til konkurrenterne. Så 

det var for at spare på omkostningerne, men også fordi at man mente, at hvis andre kunne gøre det med 

færre medarbejder, hvorfor kan vi så ikke 

 



103 
 

I: Åh, det har jeg hørt før. Hvis nu vi fokuserer på processen, igen er det fint hvis vi adskiller 

nedskæringerne. Første gang, hvordan foregik det da rent praktisk? Var det noget med, at i fik besked om 

at vi har brug for at afskedige så og så mange og så gik der så og så langt tid? 

 

R: Jamen generelt ved alle de der fyringsrunder, det er lige meget hvor i virksomheden man er, der har man 

jo i en lang periode godt kunne fornemme at der sker noget og at der rør sig noget. Ledelsen går sammen 

og der er alle mulige hemmelige møder og en masse uro i virksomheden. Og man kan mærke det i.. hvor 

det slår mig lige, at jeg faktisk har været en del af tre nedskæringer. Jeg har kørt to, men den tredje det var 

lige da finanskrisen havde ramt og den var kæmpestor. Det var i 2008. Men det er det her med at man i 

måske et halvt år går og venter og tænker hvad sker der? Er der fyringsrunde og alle de her ting. Så man 

kan godt mærke, at der er noget der rør på sig og man kan godt mærke, at der er en ny mand på toppen og 

han selvfølgelig skal afmærke sit territorium. Og så skal han jo udrulle de her første 100 dage på jobbet plus 

at man skal afmærke sit territorium og sætte sin organisation, som han ønsker det. Og man kan mærke det 

i månedsvis og der bliver snakket i krogene og der bliver gættet og der kan man tydeligt mærke om folk er 

optimister eller pessimister. Nogen er sådan "ejh der sker nok ikke noget og bla bla bla" og det er som regel 

mellemlederne der forsøger at mane til besindelse og gerne vil vise at de støtter ledelsen. Så er der alle 

medarbejderne der siger at nu sker der et eller andet vi igen ikke har fået indflydelse på. Det er den 

generelle i månedsvis. Så kommer man til point of impact hvor der lige pludselig.. hvor informations- og 

høringsvalget ligesom bliver kaldt ind og får at vide, nu rammer det og der er fyringsrunde. Samtidig med at 

de er til møde og ligesom lovmæssigt får at vide, at nu er der en ændring og nu skal vi samle 

medarbejderne, så ryger der en besked ud til hele organisationen. Den her strategi ændrer bla bla bla og vi 

forventer at fyre, lad os sige 300 medarbejdere i København. Og så er det at man får at vide at den og den 

dato som nogle gange er 5 dage eller en uge efter, så vi har ikke haft den tid som vi burde have lovmæssigt 

til at prøve at finde løsninger. Det handler jo ikke bare om at forhandle en pakke, det handler jo også om at 

medarbejderne skal have mulighed for at komme og sige om der er nogen måde vi kan undgå det her på? 

Den del er ikke med. Vi får at vide, at den del er med i gåsetegn men det er den jo ikke. De har jo besluttet 

sig. Der skal ryge så og så mange ikke, og så skal man jo så finde ud af at nedsætte en arbejdsgruppe der 

skal ind og forhandle med ledelsen. Selvom jeg har siddet i informations- og høringsudvalget har jeg så to 

gange siddet i den arbejdsgruppe fordi jeg har haft noget erfaring med det, og fordi at jeg ikke har været 

bange for at gå til den hos ledelsen, så jeg krævede at være en del af det. Det skal jo egentlig være at vi er 

valgt, men bob bob ikke. Og så har man så haft de her meget få dage til rent faktisk at få fat i en advokat og 

finde ud af at lære arbejdsret på tre dage og sådan nogle ting. og så har man så gået ind og forhandlet med 

ledelsen og fundet frem til pakkerne og der kan man så sige at, hvor negativt det end er, der er jo mange 
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der er kede af det, men det man så har kunnet få ud af det har tit været et okay plaster på såret og der er 

tit røget færre end nødvendigt og plus at man får så meget hjælp blandt andet via AS3 til at finde et andet 

job. så de er ikke så stride med at man ikke må prøve at søge noget andet. Den eneste ting der er sindssygt 

uheldigt der er sket hver gang. I 2012 formåede jeg at vise noget til min kollega som så fik taget et 

screenshot og sendt det videre. Det er at man så vil fyre alle de her mennesker, hvor der så er andre dele af 

virksomheden der har haft brug for arbejdskraft. Og den ene gang, rigtig uheldigt da fyringsrunden starter 

og man forhandler pakker, så lægger de på Facebook at de søger mennesker og der formåede jeg.. der stod 

jeg hen over min kollega og sagde "det er fandeme løgn" og så formåede vi at tage et screenshot da der lige 

præcis var 250 mennesker der likede det. Der stod så 250 mennesker til at blive fyret, og det tog jeg 

selvfølgelig med i forhandlingerne med ledelsen og sagde "hvad fanden er det her for noget"? Man har 

stribevis af nye medarbejdere hængende nede på tavlen med velkommen til og bla bla bla og så fyrer man 

folk der har været der i 30-40 år. Hende den ene, det var to år før hende pension hvor hun havde været der 

i 40 år. To år inden hendes pension og der er noget der hedder "Bliv pensioneret med XX" hvor man får 

mulighed for at komme med til forskellige receptioner, man får den årlige julegave og alle sådan nogle ting. 

Det er jo nogen mennesker der har viet deres liv til den her virksomhed som så ryger, mens man hyrer nye 

mennesker ind og skriver sådan noget på facebook. Så der er noget håndtering af det der kunne blive 

bedre. Min chef havde været der er 32 år og blev fyret på 12 minutter af en person han ikke kender. Det er 

sådan nogle historier der selvfølgelig florerer videre og skaber noget frustration 

 

I: Ja det er klart. Hvis nu vi holder fokus på dem der sidder tilbage i virksomheden. Den ledelsesmæssige 

håndtering af det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt om. Hvis vi tager udgangspunkt i din oplevelse, var 

din nærmeste leder så opmærksom på, at det kunne være rigtig svært for de medarbejdere der sad tilbage i 

virksomheden eller var der mest fokus på de afskedigede? 

 

R: Det er sådan at ved sådan nogle store organisationsændringer og fyringsrunder, der er der også rigtig 

stor frygt fra lederne og deres egen stilling og der kører så meget politik om hvem der kan lide hvem og 

hvem har man været allieret med de sidste 30 år. Så det bliver lidt det vilde vesten hvorfor der ikke bliver 

taget hånd om medarbejderne. Dér er det alle mand for sig selv på det tidspunkt, medmindre at en eller 

anden leder føler sig helt sikker og ikke er i risikozonen. Så fortæller de det positive om alt der her "og åhh 

det er det helt rigtige vi gør med den her strategi og bla bla bla". For mig og min oplevelse, der er det jo lidt 

anderledes fordi jeg har siddet i informations- og høringsudvalget som punkt 1, og derfor har været med i 

den her forhandling og ved lidt mere hvad der sker bag dørene og har ikke haft brug for... der har det mere 

været mig ledelsen har trukket på, for at informere om hvad jeg kan dele. Det har været det ene. Noget 
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andet er, at jeg aldrig har været bange for at blive fyret. Jeg har været så frustreret at jeg tværtimod har 

ønsket at få pakken. Min frustration har været omvendt og jeg har tænkt "hvorfor fanden er jeg altid 

sikker". På den front har det ikke gjort noget. Jeg har selvfølgelig haft kollegaer der har været super bange 

og nervøse, men der vil jeg også sige at vi i Danmark har en fordel fordi det ikke er et tabu i Danmark at 

blive fyret. Der har jeg mærket en forskel fra min sidste nærmeste leder for hun rystede af skræk fordi hun 

var italiener. I Italien der er det det største tabu og det er simpelthen det mest pinlige at blive fyret dernede 

selvom deres pakke er jo årevis man får betalt af virksomheden. Danmark er jo en af de dårligste lande 

hvad angår sådan noget med at fyre, og hvor nemt det er. Hvor nemt man som arbejdsgiver kan komme ud 

af det, der er det totalt arbejdsgivers marked. Så på den front der er det sådan meget rart at det er åbent 

og man kan fornemme at det er ikke noget, altså folk er frustrerede over al den energi de har lagt i 

virksomheden, og de så bliver fyret, men det er ikke liv eller død som det er i mange andre lande 

 

I: Hvordan blev det besluttet hvem der skulle fyres? 

 

R: Det er jo.. altså de følger jo så vidt muligt lovgivningen på papiret at man finder ud af hvilke stillinger der 

er brug for og hvilke man kan skære fra. Der var i 2008 og 2012 hvor man kiggede på hvilke stillinger man 

kunne fylde. I 2008 skulle alle faktisk søge deres eget job igen, så det blev helt åbent på den måde fordi det 

var så mange stillinger. Jeg kan ikke helt huske det, men det var nok den værste fyringsrunde vil jeg sige, 

det var også den første hvor man begik så mange fejl at det er helt uhyggeligt. Hvor i 2012 der skulle man 

ikke søge sin egen stilling, men der blev skåret fra og så blev der oprettet nye stillinger også hvor dem der 

blev skåret fra kunne søge nogen af dem. I 2015 der var man mere åben hvor man sagde at man ville 

fokusere på at skære dårlige performere fra. Der meldte de mere klart ud at det var.. når man nu skulle fyre 

og det handlede om at skære ned på omkostningerne så kunne man ligeså godt skære dem fra man mente 

var dårlige performere 

 

I: Vil det så sige at under ingen af de her runder der oplevede du at din nærmeste leder tog hånd om de 

tilbageblevne medarbejdere og sørgede for at genfinde trivsel og fodfæste efter nedskæringerne? Var der 

slet intet fokus på det? 

 

R: Med den sidste kan jeg ikke svare på det fordi jeg gik ned med stress en måned efter og har ikke været 

tilbage siden. Så hvad hun helt præcist har gjort det ved jeg ikke, men jeg vil så til gengæld sige at der var så 

mange problemer i den afdeling i forvejen med medarbejderflugt, og jeg tror at lige omkring da jeg gik ned 

med stress, der var der 5 medarbejdere der smuttede. Så der blev generelt ikke taget hånd om ting og 
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generelt i den afdeling. Det var i IT afdelingen og den er meget nyere end resten af virksomheden set i 

forhold til at alle medarbejderne kommer udefra, det er ikke shipping mennesker og folk der har været der 

i mange år. Jeg var klart den der havde været der længst, hvor folk var kommet fra forskellige andre 

virksomheder og havde kørt karriere. 2 år her og 2 år der, så de ledere der var der, de havde måske 5 år på 

bagen i virksomheden og det var bare sådan "det er bare typisk XX". Det var retorikken. Min leders leder 

sagde "man kan jo aldrig lave en god organisationsændring" og så sagde jeg til ham "det er korrekt - med 

den indstilling, så kan man i hvert fald ikke". Men man kan gøre den 100 gange forkert, og det gør man jo 

når man går ind og fortæller folk.. altså de har virkelig begået nogen virkelig uheldige fejl 

 

I: Ja, vil du uddybe det? 

 

R: Ja altså blandt andet, jeg var lige startet i IT afdelingen i forbindelse med runden i 2012 og der var der 1 

der skulle fyres fra hele den her afdeling. Det stod, har jeg senere fået at vide, mellem mig fordi jeg var den 

nyeste og en anden der blev betragtet som en ikke særlig god performer og hans job var blevet 

unødvendigt. Der sad så en leder som jeg kort havde arbejdet for på et tidspunkt som så sagde "hende der, 

hende fyrer i bare ikke". Så det blev ham den anden og så er det jo så hvordan indkalder man folk til 

samtale og alle de her ting. Så blev folk ligesom indkaldt fordi man skulle heller ikke afsløre hvem det var 

også for at give den her person den bedste oplevelse, så har man indkaldt ham til samtale i en anden 

bygning som den eneste så han vidste jo ligesom at det var dead man walking, da han skulle over til det der 

møde og sad ovre i den anden bygning væk fra sin afdeling. Det var helt kaos  

 

I: Var det så kun ham der blev indkaldt til møde eller var i andre også indkaldt bare i en anden bygning 

eller? 

 

R: Bare separate møder og så blev alle de andre møder aflyst, så der vidste man "nå men så er jeg ikke den 

der ryger" og så er hans møde der stadig, hvor han så siger "nå men nu skal vi jo til det der møde" og de 

andre var sådan "nej jeg skal ikke" og alt det der. Amen hvad de ikke har prøvet af forskellige metoder hvor 

vi så har kæmpet for  i de efterfølgende fyringsrunder og også der hvor jeg har været ude at guide de andre 

steder og ligesom sige "det der med at røve at spare medarbejderne, det kan man ikke. Men man kan 

virkelig fucke det op hvis ikke man gør det ordentligt". Så i stedet for det her hemmelighedskræmmeri, så 

bare sig at nu skal vi fyre og ikke gå flere dage hvor folk ikke ved om de bliver kaldt til samtale eller ej. Og 

det her med at aflyse dem igen og alt sådan noget. Så hellere kalde folk ind i et lokale og sig "vi skal gøre 

det, og det er ikke noget personligt" alt det hemmelighedskræmmeri har gjort at man igennem 
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fyringsrunderne har haft mange fejl hvor folk er blevet kaldt til de forkerte lokale, har fået forkerte ting at 

vide, har fået ét at vide af deres chef og så har deres direkte leder ikke vidst at den pågældende 

medarbejder skulle fyres og så er det en HR medarbejder der har valgt at fyre den person og sådan nogle 

ting hvor de bare siger "jamen hvis jeg skal fyres, så vil jeg bare gerne fyres af min nærmeste chef. Og det er 

det vi har lagt op til og krævet når vi har været inde og forhandle. Gør det ordentligt og hellere at det så 

ikke bliver gjort på samme dag, men at man ikke sidder og bliver fyret på 4 minutter af en person man ikke 

kender, og som skubber nogle kleenex hen til én. Der er ikke blevet lyttet til det som vi som gruppe har 

været ude og love ville ske "det skal nok ske på en human måde" det bliver ikke gjort. Og så at der står 

enkelte medarbejdere som når man så kommer tilbage "nå men er du blevet fyret, ejh jeg er næste gang og 

ved ikke hvad min samtale går ud på". Så lad være med at booke samtale med alle, og i de der dage der er 

det rent kaos 

 

I: Okay. så det de har gjort det er simpelthen at de har booket samtaler med enkelte medarbejdere på 

forskellige tidspunkter? 

 

R: Jamen de har jo egentlig booket med alle, men nogle af aftalerne er så bare blevet aflyst i kalenderen og 

så ved man jo at det er dem der ikke er blevet aflyst, for vi kan jo se hinandens kalender. Altså hvad er 

idéen så hvis man skal skjule det og booke samtaler med alle for bagefter at aflyse nogen og beholde nogle 

andre? 

 

I: Og er det gennemgående sådan man har gjort det i alle runderne? 

 

R: Jamen det er meget forskelligt hvordan det er blevet gjort og så har man i øvrigt sat enkelte HR 

medarbejdere som har siddet 12 timer i streg og fyret folk på en dag. Hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt, 

når man bliver så stresset der så bliver empaticenteret i hjernen jo direkte påvirket og man har ikke 

mulighed for.. det bliver jo ren og skær overlevelse og man modtager jo jeg ved ikke hvad af 

tilbagemeldinger. Det bliver fyringer på samlebånd hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt for man kan jo 

mærke at det er samlebånd og lige pludselig, så min leder dengang sagde i 2012. "Jeg har været der i 31 år 

og så bliver jeg fyret på 12 minutter af en HR medarbejder", og man har 1000 spørgsmål til det papir man 

får, alle de her ting. Det giver jo ikke mening at det er den afslutning man har på 31 år. Manden har i den 

grad viet sit liv til firmaet, givet dem alt og prioriteret hver gang over familie og alt muligt andet 

 

I: Okay, i forlængelse af det. Føler du at dine kollegaer er blevet retfærdigt behandlet? 
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R: Nej 

 

I: Føler du at du selv er blevet retfærdigt behandlet? 

 

R: Nej. Jeg vil sige.. det har hjulpet på det med den her aftale som jeg selv fik i hus 

 

I: Okay, men du blev jo ikke fyret vel? du blev stressramt ikke? 

 

R: Jeg blev fyret til sidst i forbindelse med min stresssygemelding  

 

I: Vil du sige at din sygemelding kom som følge af nedskæringerne? 

 

R: Nej  

 

I: Så der var også andre omstændigheder der gjorde det? 

 

R: Ja mange. Det var også på grund af en psykopat ledelse vil jeg sige 

 

I: Okay. Hvis vi kigger på kommunikationen omkring de her nedskæringerne, mener du så at i fik 

fyldestgørende information eller var den mangelfuld? 

 

R: Der var helt klart mangelfuld information. Der var så meget hemmelighedskræmmeri op til og så var der 

informationoverload på få dage. Der har jeg forsøgt at kæmpe mig til at få den til at sige fra start "Nu 

kommer der tre usikre månede, og vi ved ikke hvad det ender med. Det kan meget muligt være en 

fyringsrunde", og altså give folk en jordisk chance for i øvrigt selv at søge videre hvis de vil det, så slipper 

man sgu da for nogle medarbejdere på den måde. Der er så meget hemmelighedskræmmeri og det har jeg 

virkelig prøvet at diskutere med dem fordi jeg forstår faktisk ikke logikken i det. Hvorfor skal det være 

hemmeligt, fordi det gør jo at folk på meget få dage skal forstå "hvad sker der her". Også kan arbejdet i 

øvrigt ikke fortsætte i de dage, så hellere vide det upfront fordi jeg tror det de ikke forstår det er, at 

motivationen daler i alle de måneder op til og jeg tror det er den skade der sker på virksomheden frem for 

hvis de bare spillede med åbne kort. Det gør de jo ikke fordi de er bange for at motivationen falder. Det er 

jo totalt catch22. Så for lidt information, mangelfuld information, forkert årsagsbehandling 
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I: Okay. Hvis vi adskiller de her nedskæringer, kan du så prøve at sætte lidt ord på din umiddelbare 

reaktion? Gerne efter nedskæringerne 

 

R: Øhm, jeg har været ret imponeret over hvor hurtigt man er vendt tilbage til det daglige. At der 

selvfølgelig er dem der fortsat er påvirkede og kede af det og måske har mistet kollegaer, men det er folk 

som i forvejen er demotiverede og utilfredse og egentlig burde rykke videre selv, men resten.. folk er ret 

hurtige til at arbejde videre med deres projekter. Det er ikke altid de lige tager det til sig som ledelsen siger 

fordi der er så mange lag og de er også for langt væk. Så man fortsætter bare. Der har jeg nok været en af 

de få som fortsat har været påvirket fordi arbejdsmiljø og den her HR del ligger så tæt på mit hjerte. Jeg kan 

blive så frustreret over at se alle de ting der kunne have været bedre, som jeg også på forhånd har sagt 

men ikke er blevet lyttet til. Der synes jeg folk er meget, eller har været alt for dygtige til ikke at bære nag 

 

I: Okay, der vil jeg rigtig gerne fokusere på din oplevelse og hvordan det påvirkede dig. Jeg ved godt at du 

har været lidt inde på det, men var du glad for at du ikke blev afskediget eller ville du egentlig gerne have 

været væk? 

 

R: Jeg gerne have været væk 

 

I: Ja hvad var årsagen til det? 

 

R: Jeg har jo nok hele vejen igennem godt kunne mærke at det ikke har været det rigtige sted for mig. Jeg 

vil næsten sige, at fra første dag jeg trådte ind i virksomheden har jeg tænkt det, men samtidig har jeg også 

været meget præget af det hjemmefra, fordi jeg er anden generations indvandrer og der var meget i at "du 

har alle muligheder til rådighed her og det skal du gøre brug af". Og så ville jeg gerne have den uddannelse 

derinde og så kom finanskrisen og så kunne jeg ikke bare sådan lige hoppe ud. Og så blev jeg selvom jeg i 

virkeligheden skulle have taget mere ansvar for mig selv og hoppet ud, men det var så risikofuldt og der 

følte jeg mig sikker for når man er nede på gulvet derinde og er den billige arbejdskraft så står man jo også 

mere sikker end mellemledere osv. Så jeg har ikke på noget tidspunkt egentlig frygtet at blive fyret og så 

var jeg også altid en dygtig performer. Så jeg var ikke bange for at blive fyret, og jeg var ung og alle de her 

ting så alle fordelene har på det tidspunkt været der for mig, hvor hvis jeg havde været der i 15 år og havde 

været ældre, og man kunne frygte om jeg snart skulle have børn osv. så kunne jeg nok godt have følt mig i 
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risikozonen. Men det gjorde jeg bare ikke der og så tænkte jeg, jamen jeg vil da hellere have 10 måneders 

løn og så kan jeg komme ud og rejse lidt og finde ud af hvad jeg egentlig skal 

 

I: Okay. Tit så peger teorien på, at når man er tilbageværende medarbejder, så samtidig med at man føler 

sig lettet over ikke at være blevet fyret, hvilket du jo så godt nok ikke gjorde, men så kan man godt føle sig 

lidt skyldig. Er det noget du kan genkende? 

 

R: Ja det er det. I den sidste runde her var der to grumme fyringer som, eller der var mange, men to af dem 

var tæt på mig. Særligt hende den ene for det var nogle af de nyeste medarbejdere og de havde begge to 

kæmpet for at få et nyt job og havde haft fyringsrunder i andre virksomheder og ham den ene havde jeg 

store problemer med, så der kunne jeg ikke forstå at han ikke var røget tidligere, men jeg synes stadig at 

måden det blev gjort på var røvet overfor ham. Hende den anden hun, jeg kunne simpelthen ikke forstå at 

hun ikke var gået ned med stress, for hun havde arbejdet dag og nat og havde gjort alt i hele verden for 

virksomheden og så var hun i 50érne. Så det er ikke bare lige for hende at finde et nyt job og jeg er helt 

overbevist om at hun var en af de lavtlønnede. Jeg kan godt se logikken i at hendes job skulle ryge, jeg 

kunne ikke se logikken i at hun skulle fyres, for vi kunne godt have brugt hende et andet sted. Det er det 

ene. Det andet er, at vi på det tidspunkt, det var lige inden julefrokoster og sådan noget og da var vi ude at 

spise og der havde chefen i sin brandert meldt ud til os at vi var sikre og fortalte at det blev de to. Det var 

sådan lidt, så ved vi det 4 dage før de to ved det. På den front følte jeg mig skyldig og jeg følte mig skyldig i 

form af, at jeg havde så meget fokus på min egen situation, for jeg ville så gerne motivere dem til at fyre 

mig for jeg kunne ikke mere. Jeg var så langt nede af stress der at jeg hellere ville fyres og så undgå en 

sygemelding med jobcenter og alt det der og jeg havde fokus på, hvordan jeg lige skulle få vinklet den. 

Samtidig skyldfølelse over at jeg burde have kæmpet hendes kamp og spurgt hvad de lavede fordi 

selvfølgelig kunne vi finde en anden stilling til hende og hun skal ikke fyres, altså. Men det var sådan lidt.. 

Jeg sov ikke, alle stresssymptomer.. 

 

I: Ja du havde nok at se til selv. Nedskæringer kan godt påvirke ens engagement i arbejdet. Er det noget du 

har oplevet? 

 

R: Ja. det gør det jo fordi man mister jo målet eller den her følelse af sammenhold og nu ændrer det hele 

sig igen og alt det arbejde jeg lige har siddet og lavet, er nu til ingen verdens nytte. Når jeg har sagt at det er 

spild af tid, så har man sagt at det var super vigtigt. Pludselig fra den ene dag til den anden er det ikke 
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vigtigt, så det har jo gjort at særligt op til og efter sådan nogle fyringsrunder har jeg jo.. så er der jo 

pludselig mere tid til Facebook og alt muligt andet.. 

 

I: Og hvordan med fravær? Havde du mere fravær som følge af nedskæringerne? 

 

R: Nej  

 

I: Føler du at organisationen støttede dig i processen? 

 

R: Nej 

 

I: Overvejede du at forlade virksomheden som følge af nedskæringerne? 

 

R: Ja. Øh, op til den sidste her og faktisk også op til den i 2012. Der var jeg så frustreret at jeg også søgte 

stillinger ude, og jeg havde samtaler, men som så ikke lykkedes lige der 

 

I: Okay. Din jobtilfredshed. Hvor tilfreds var du med dit arbejde før og efter nedskæringerne? 

 

R: Arbejdsmæsigt har jeg ofte været tilfreds og jeg har haft så meget ansvar at jeg godt kunne lide selve 

arbejdet. Det var organisationen der var problemet og nogle af mine ledere. Og det ikke at blive hørt. 

Arbejdsmæssigt og kollegialt har min tilfredshed været ret høj 

 

I: Oplevede du at din performance blev ringere som følge af nedskæringerne? 

 

R: Det kommer an på om du spørger mig eller virksomheden 

 

I: Jeg spørger dig 

 

R: Øhh, mig ja. Så var det jo at det blevet taget lidt mere useriøst. Men har virksomheden kunnet 

gennemskue det og synes min performance blev dårligere, nej. Tværtimod har de elsket mig mere for de 

har følt at jeg virkelig har kæmpet for os alle sammen når jeg har været en del af de der forhandlergrupper 
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I: Det sidste spørgsmål, som vi dog også har været lidt inde på, vil jeg gerne lige tage opsummeret. Hvad 

kunne man i dine øjne havde gjort anderledes for at minimere de negative effekter af nedskæringerne? 

 

R: Det er noget af det jeg selv ønsker at arbejde med i fremtiden og det er at i stedet for at man kommer 

ind som ny direktør eller hvad det er, og fokusere på at nu skal jeg de næste 100 dage vise hvor dygtig man 

er. Så vil jeg anbefale at man gør det modsatte. At man de første 100 dage gjorde ingenting andet end at gå 

rundt i organisationen og snakke med folk og ligesom få fokus på.. der hvor man finder problemerne og 

ændringerne, innovationen det er ikke i toppen. Det er i bunden og det er egentlig det der er problemet at 

man ikke spørger den enkelte medarbejdere om hvordan han kan spare tid og ressourcer og så kan 

medarbejderen sige jeg sidder og laver de her rapporter ugentligt som ikke bliver brugt og ikke engang 

bliver læst. Men der er det her og det her som jeg ville ønske jeg havde tid til som virkelig vil kunne mærkes 

på bundlinjen. Spørge den enkelte hvad de kan gøre for at spare tid og ressourcer og spørge hvad kan du 

gøre for at skabe resultater på bundlinjen. Det folk de tit og ofte arbejder med, der kan de ikke se hvad det 

leder til. Hvad har det af effekt på bundlinjen og det er jo det direktøren fokusere på. Samtidig ved at tage 

den enkelte medarbejder på råd, så føler de hov det er jo en sag jeg også kæmper for og se kan de 

se  formålet 

 

I: Hvis vi nu udelukkende fokuserer på nedskæringerne og prøver at se på hvad de kunne have gjort 

anderledes her, vil du så også pege på mere inddragelse eller? 

 

R: Ja inddragelse af medarbejderne for det er der man kan finde mere logiske nedskæringer. Man har altid 

fokus på antal af medarbejdere men det kan være at hvis man tager dem med på råd fordi de har rigtig 

mange idéer til hvordan man kan øge omsætningen, som jo er det der er i fokus og i øvrigt så retfærdiggøre 

antallet af medarbejdere. Men hvis du har en masse medarbejdere og ikke bruger dem på en 

hensigtsmæssig måde, så er det klart at de er for stor en omkostning. Men hvis de kan øge omsætningen og 

gøre røde tal til grønne tal, så er de måske en lille omkostning. Det er det der har frustreret mig og jeg har 

for eksempel forsøgt at tage det med i mit arbejde for jeg har skulle servicere andre afdelinger. De er som 

regel utilfredse med et eller andet, men det at kunne tage dem med på råd, det har virkelig gjort en kæmpe 

forskel. Både i forskel til relationerne, det fremtidige samarbejde og det er bare det mest effektive at gøre. 

At spørge "hvad mener du at vi kan gøre bedre? Hvad har i brug for?". At man bare føler sig hørt gør en 

verden til forskel i forhold til engagement og alle de her ting og ja i forhold til nedskæringer. Kan man finde 

frem til at skære de rigtige steder 



113 
 

Interview E: 

I: Jeg vil rigtig gerne lige starte med at høre hvad din stillingsbetegnelse var i den virksomhed hvor du 

oplevede nedskæringerne? 

 

R: Der var jeg salgskonsulent med ansvar for distrikt Danmark og storkunder i Danmark 

 

I: Virksomheden - var det en stor eller en lille virksomhed? 

 

R: Det var en stor virksomhed 

 

I: Ja, kan du cirka sige hvor mange medarbejdere der var? 

 

R: Altså vi var 1800 alt i alt i alle landende, men i Danmark inden de største nedskæringer var vi omkring 50 

vil jeg skyde på 

 

I: Okay. Hvordan i forhold til den historiske kontekst i virksomheden. Er det en virksomhed hvor der har 

været meget stabilitet eller mange forandringer og et dynamisk miljø? 

 

R: Altså det var en familieejet virksomhed som havde udviklet sig og var blevet opkøbt af en svensk 

virksomhed, og dermed også er blevet fusioneret og blevet større. Så det var egentlig tre virksomheder der 

fusionerede gennem årene, og så i og med, at der kom forandringer på markedet, så var der nogle 

omlægninger 

 

I: Hvordan med medarbejderne, havde de lang anciennitet eller var der typisk korte ansættelser? 

 

R: Altså vi var nok nogle af de nye blev vi stadig betegnet som, og jeg var der 14,5 år 

 

I: Okay, så der var meget lang anciennitet? 

 

R: Ja 

 

I: Okay. Hvad skete der som påvirkede virksomheden og satte gang i nedskæringerne? 
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R: Der kom en fra bestyrelsen som gik ind og havde en masse aktier i virksomheden, og så gik han ind og 

tog styringen på alt produktion og sammenlagde og flyttede produktioner og... for at optimere på et 

nedadgående marked 

 

I: Okay. Du har givet udtryk for, at der har været nogle nedskæringer. Var det én stor fyringsrunde eller har 

der været flere? 

 

R: Det har været over flere omgange 

 

I: Ja okay. Og er der nogen du vil sige har påvirket din trivsel særligt meget? 

 

R: Altså jeg vil sige, at da de meldte ud at produktion og lager skulle rykke til Sverige og være derovre.. Alle 

havde en opsigelse på et halvt år før de skulle rykke, så alle blev bedt pænt om meget gerne at blive, og 

ville opnå en bonus hvis de blev deres opsigelse ud. Men det var jo ikke rart at stå og se alle ens kollegaer 

stå og vide, at de ikke havde et arbejde om et halvt år, og så stå tilbage. Man følte sådan lidt dårlig 

samvittighed over at man fik lov at blive hvor de var blevet opsagt 

 

I: Okay, det vender vi lige tilbage til senere. Kan du fortælle lidt om processen. Du siger at de fik det at vide 

et halvt år forinden. Blev der tidligt meldt ud at vi kommer til at fyre nogle medarbejdere og kigger på 

performance, eller var det simpelthen hele afdelingen der...  

 

R: Det var hele afdelingen. Det var jo produktionen og lager, og efterfølgende var det repro og bogholderi, 

sådan så der kun var salg og administration tilbage i Danmark 

 

I: Okay. I forhold til din nærmeste lederes håndtering af det, følte du så at han var opmærksom på, at det 

kunne være rigtig svært at sidde i en situation som tilbagebleven efter en nedskæringsproces? 

 

R: Ja det gjorde de helt bestemt. Det har altid været meget familiære forhold vi havde derude, så de var 

rigtig gode og de var også enormt kede af at.. Vi var faktisk den afdeling i hele Norden som omsatte for 

mest i produktionen og var mest effektive på lageret, men i og med at det var en svenskejet virksomhed, så 

valgte man alligevel at lukke den danske. Så de var meget opmærksomme på, hvordan vi alle sammen 

havde det, men vi følte også lidt at det var svært nogle gange. Fordi så fik de en bonus for at blive deres 
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opsigelse ud, men vi tænkte "hvad med os der holder ud og kæmper?". Så der var selvfølgelig nogen, hvad 

kan man sige... følelser forbundet med det 

 

I: Okay. Blev der rammesat nogle samtaler hvor I blev kaldt ind for at snakke det med de her nedskæringer 

igennem? 

 

R: Nej. Det gjorde der ikke. Der blev et.. Da vi skulle have det at vide, der var et informationsmøde hvor alle 

blev kaldt ind og fik det at vide i samlet flok. Så heller ikke produktionen og lageret fik det at vide for sig 

 

I: Okay. Hvordan tog de det? 

 

R: Jeg sad faktisk selv i en bil og havde kundemøder i Jylland, da jeg blev ringet op og havde fået det at vide, 

men alle havde været rigtig kede af det og var blevet rigtig sure og var gået. Men alle de troppede op på 

arbejde efterfølgende og arbejdsindsatsen blev bestemt ikke ændret. Alle de knoklede på alligevel 

 

I: Hvad tror du det skyldes? 

 

R: Det er det sammenhold vi har haft. Det meget familiære og alle har kæmpet for hinanden. Os i marken 

vidste godt at vi ikke var mere værd, fordi hvis produktionen og lageret ikke fungerede, så ville vi jo heller 

ikke få rosen 

 

I: Okay. Følte du at kommunikationen omkring de her nedskæringer var fyldestgørende? Fik I de 

informationer som I havde behov for eller følte du at der var noget der blev holdt hemmeligt? 

 

R: Altså vi var et par stykker der havde haft lidt nys om det og vi kunne også godt fornemme, at der var 

mange døre ind til ledelsen der blev lukkede i perioden op til, så vi vidste jo godt at der skulle ske noget. 

Det kunne vi i hvert fald sagtens mærke, så vi havde lidt på fornemmelsen at der var en afdeling der skulle 

rykkes, men hvor meget og hvor lidt vidste vi jo ikke noget om 

 

I: Okay, og hvad gjorde det ved jer? 

 

R: Jamen det skaber jo uro, og kortere lunte. Dårligere service overfor kunderne 
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I: For at det her skulle blive en god proces, eller så god som den nu kunne under omstændighederne, var 

det så noget med at I blev taget med på råd som medarbejdere? Blev I inddragede i processen på nogen 

måde? 

 

R: Alle blev tilbudt, altså alle i produktionen, blev tilbudt at flytte med til Sverige og arbejde derovre. Men 

de ville blive ansat på danske vilkår og ikke de svenske, og det ville de jo så blive i et år, for at de havde 

mulighed for at finde et andet job. I den tid kunne man så arbejde fra mandag til torsdag og så have fast fri 

hver fredag. Man ville have et sted at bo derovre og man ville blive kørt frem og tilbage i en bus. Så jeg 

synes, at på den måde var de gode til at hjælpe medarbejderne videre. Og jeg synes de var gode til at 

hjælpe dem der var berørt af situationen 

 

I: Okay, så du føler faktisk at det blev håndteret på en retfærdig måde i forhold til de kollegaer der blev 

afskediget? 

 

R: Altså det er jo svært når man ikke selv blev det. Men jeg synes, at vores direktør han gjorde hvad han 

kunne, for at hjælpe. Vi ved jo godt at det ikke var hans beslutning at det skulle rykkes, men derfor var det 

stadig bunduretfærdigt det hele, fordi vi havde fået det hele op at stå i Danmark og så kommer der en 

udefra og lige svinger lidt med tryllestaven og så er det hele ødelagt 

 

I: Ja det kan jeg godt se. Kigger vi nu på selve processen, blev dine kollegaer så retfærdigt behandlet? 

 

R: Ja det gjorde de vel 

 

I: Følte du dig retfærdigt behandlet? 

 

R: Jah.. det synes jeg faktisk 

 

I: Hvordan med din loyalitetsfølelse overfor virksomheden? Blev den påvirket? 

 

R: Ja det gjorde den helt bestemt 

 

I: Ja, kan du uddybe det? 
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R: Jamen nu havde vi knoklet for det her og vi havde stået sammen, og pludselig blev det hele taget fra os 

med et fingerknips, og så følte man sig endnu mere som en brik i et stort puslespil. Selvom vi havde 

virksomheden i hjertet, så kunne vi jo godt se lige pludselig at vi ikke var i hjertet på den. At vi faktisk bare 

var brikker. Det gjorde faktisk også at efter den her nedskæring, så var der store opsigelser i salg og 

kundeservice.  

 

I: Okay. Hvad med dit engagement efter nedskæringerne? 

 

R: Nej det var der ikke. Når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde. Eller så kan man ligeså godt lade være 

med at komme  

 

I: Okay. Havde du mere fravær i perioden? 

 

R: Nej 

 

I: Nej. Følte du dig usikker på, om du kunne risikere at miste dit job? 

 

R: Nej. Jeg tænkte at hvis de ville lukke mere ned, så ville det først være kundeservice og intern salg. Der vil 

altid være brug for sælgere i marken når der er danske kunder, så det følte jeg mig på intet tidspunkt 

 

I: Nej okay. Kan du sætte lidt ord på din umiddelbare reaktion på nedskæringerne? 

 

R: Øhh... Da vi fik at vide, at alle skulle stoppe, der blev vi rigtig kede af det og også fortvivlede over, jamen 

hvad skal der nu ske. Alle stod lidt og kløede sig i håret og man vidste ikke helt hvilket ben man skulle stå 

på. Hvordan skulle det nu gå og alle de bekymringer der kommer frem. Så det var bestemt ikke.. 

 

I: Nej okay. Teorien siger når der pludselig sker nedskæringer og forandringer i en virksomhed, der ellers 

har været rigtig stabil, så bør man i stedet for jobsikkerhed tilbyde noget andet og det er 

kompetenceudvikling sådan så ens mulighed for at finde et andet job bliver forhøjet. Var det noget der 

skete? Blev i tilbudt nogen form for kompetenceudvikling? 

 

R: Altså os der blev tilbage? 
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I: Ja 

 

R: Nej det gjorde vi ikke 

 

I: Ok. Blev det italesat at det var nye tider? 

 

R: Nej det synes jeg faktisk ikke rigtig. Det var ren optimering på et nedadgående marked, vi skulle tilpasse 

os markedet 

 

I: I forhold til det du sagde med, at du havde dårlig samvittighed over at alle ens kollegaer forsvandt, 

teorien siger at det er naturligt at føle skyld efter nedskæringer. Er det noget du oplevede? 

 

R: Ja det gjorde vi alle der var tilbage derude 

 

I: Ja kan du fortælle lidt om det? 

 

R: Jamen man kunne godt føle os sådan lidt - ikke at det blev os mod dem, men der var noget af 

sammenholdet der ligesom forsvandt det sidste halve år, og man kunne godt mærke at hvis man gik ned 

igennem, så var det sådan lidt "Nå hvad så, har du hørt noget". Man ville jo heller ikke have at de skulle 

føle, at man havde ondt af dem, så kommunikationen den blev lidt anderledes efterfølgende. Det kunne 

man godt mærke.. 

 

I: Ja, okay. Som følge af de her nedskæringer. Overvejede du da at forlade virksomheden? 

 

R: Ja det gjorde jeg 

 

I: Okay - forlod du den? 

 

R: Ja det gjorde jeg 

 

I: Som følge af nedskæringerne? 
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R: Ja. Jeg var der i et år til halvandet efter at produktionen og lageret røg til Sverige, men det var også qua 

at min chef han forlod virksomheden og så fik jeg en anden chef som jeg ikke havde det samme forhold til. 

Og ja, så var virksomheden bare ikke den samme mere. Alt hvad vi stod for havde ændret sig, og pludselig 

var vi brikker. Vi var ikke en familie mere, så det var rigtig svært og en meget svær beslutning at skulle sige 

op, men det var nødvendigt at komme videre 

 

I: Ja okay. I perioden op til nedskæringerne og i perioden efter, var der da forskel på hvor tilfreds du var 

med dit job? 

 

R: Ja helt sikkert. Jeg har altid elsket at gå på arbejde, og hver dag gør jeg mit aller bedste men jeg kunne 

godt mærke, at jeg skulle tvinge mig lidt mere til at komme ud af døren end jeg nogensinde har skulle før. 

Ikke at jeg på nogen måde overvejede ikke at tage på arbejde, men jeg kunne godt mærke, at gnisten ikke 

var der helt mere. Og det var også derfor jeg tænkte, at det ikke var det rigtige mere og tog konsekvensen 

af det 

 

I: Okay. Kan du sætte lidt ord på din generelle trivsel bagefter? 

 

R: Efter nedskæringerne? 

 

I: Ja 

 

R: Jamen det var jo nok sådan en form for sorg tror jeg. Fordi at det har været så stabilt og vi har haft sådan 

et godt samarbejde alle afdelingerne imellem. Så lige pludselig at se alt det gå i opløsning, og det var mit 

første job hvor jeg startede som piccoline og endte med at have landeansvar. Det var mærkeligt at alt det 

pludselig var væk - skræmmende 

 

I: Ja. Da du blev ansat, havde du da nogen som helst idé om, at nedskæringer kunne ske? 

 

R: Da jeg blev ansat i aller første omgang? Ja det vidste jeg godt. Da virksomheden flyttede til der hvor den 

lå, var der 250 medarbejdere og da jeg startede i 2001, der var der 89. Så det var jo et marked der var 

nedadgående 

 

I: Din performance, blev den påvirket af nedskæringerne? 
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R: Ja det gjorde den 

 

I: I hvilken retning? 

 

R: Jeg tror, at det var igen det der med, at man havde den dårlige samvittighed og det fyldte enormt meget 

og så tror jeg også, om man vil det eller ej, så påvirker det også ens arbejde. Jeg havde heller ikke min chef 

mere, det var en ny og man vidste ikke sådan helt hvor den person stod, hvor med min gamle chef, så skulle 

vi bare  kigge på hinanden og så vidste vi hvad vi mente qua det her familiære, så jeg tror helt sikkert den 

havde ændret sig 

 

I: Så vil du sige at din performance blev ringere eller blev den bedre fordi du følte at du skulle stramme dig 

mere an? 

 

R: På nogle punkter det ene og på andre punkter det andet tror jeg 

 

I: Okay 

 

R: Ja, jeg tror det afhænger af situationen. Men vores kunder var også meget påvirkede af det, for de vidste 

også at det var en familiær virksomhed. Så når vi snakkede med dem og havde kundemøder,, jamen så var 

det meget dét det drejede sig om også 

 

I: Okay. Kunne man i dine øjne have gjort noget anderledes for at minimere de negative effekter af 

nedskæringen? 

 

R: Åh det er svært at sige lige på stående fod, fordi jeg synes faktisk at min direktør gjorde meget for at 

hjælpe dem der var berørte. I hvert fald dem der skulle videre 

 

I: Okay. Hvad med jer der blev tilbage? 

 

R: Jamen der havde vi jo lidt den der med, at hvis alle der skulle rykkes de blev, så fik de en bonus og vi 

andre vi knoklede simpelthen måsen ud af bukserne, for at få det til at lykkes, at alt blev flyttet. Det er jo en 

hel produktion og et helt lager, og pludselig er det på den anden side af broen, i stedet for lige nede i 
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stueetagen. Øhm, så det synes vi jo også var super hårdt og flere gik ned med stress og var kede af det. Ikke 

nok med at man havde svært ved at ens kollegaer skulle væk og den stemning der var, så fik man jo også 

konstant skæld ud af kunderne over, at tingene ikke lykkedes på grund af alle de her omstruktureringer 

 

I: Okay. Blev arbejdsbyrden større? 

 

R: Ja det gjorde den helt bestemt 

 

I: Og fik I nogen form for træning eller andet i, hvordan i kunne håndtere den øgede arbejdsmængde? 

 

R: Nej altså, min nye chef sagde på et tidspunkt til mig, at hvis det blev for meget eller der var noget jeg 

ikke ville have på mine skuldre, så skulle jeg bare sige til kunderne at de ville blive ringet op og så skulle han 

nok tage opgaven 

 

I: Så der oplevede du egentlig støtte? 

 

R: Ja det gjorde vi også der 

 

I: Sådan det hele taget i betragtning, tror du så at dine kollegaer havde det på samme måde som dig? 

 

R: Altså lad mig sige det sådan, at der er vores direktør og vores kommercielle direktør og én intern tilbage 

fra min tid. Hende der sidder internt stadig, hun har været der i 42 år, så jeg tror at hun er hvor hun er 

 

Okay. Tak - det var vist hvad jeg havde behov for at spørge om 

 

Interview F:  

I: Først vil jeg gerne starte med at høre hvilken stillingsbetegnelse du havde i virksomheden hvor du 

oplevede nedskæringerne? 

 

R: Det var HR konsulent og det var jo en titel der blev ændret tre år tidligere i og med at der kom en HR 

direktør og som gerne ville ændre lidt på organisationen blandt andet ved at sætte mig ned på 30 timer og 
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så kunne jeg ikke have titlen som HR manager mere og derfor blev jeg så HR konsulent og det har jeg været 

siden 2014 og frem til august 2017 

 

I: Hvor længe var du ansat i virksomheden? 

 

R: Jamen jeg har været ansat i 39 år og er sådan set gået i gang med det fyrretyvende år 

 

I:Imponerende. Kan du fortælle mig lidt om virksomhedens historie og om det er en stor, en lille, en privat 

eller en offentlig virksomhed?  

 

R: Ja det kan jeg godt. Lige nu er det er stor virksomhed forstået på den måde at det nærmere er en 

koncern i og med at det tidligere var et familiefirma. Familiefirmaet var også et stort firma men efter at EQT 

overtog 75% af virksomheden må man nok sige at der betragtes det som en stor virksomhed og bliver 

drevet som en stor virksomhed. Hvorimod hvis vi går nogle måned tilbage, der var det også en stor 

virksomhed, men blev drevet som en familievirksomhed og føltes ikke så stor fordi at der var kortere 

kommunikationsveje og tydeligere kommunikationsveje som jeg oplevede det 

 

I: Ja. Er det den eneste forskel fra da det var en familieejet virksomhed til da den blev overtaget af EQT eller 

kan du sætte lidt flere ord på hvilke forskelle det har gjort? 

 

R: Ja men altså det var meget tydeligt for mig, at det sådan lidt firkantet sagt, i familievirksomheden, der 

vidste man hvem man arbejdede for. Der var en synlig ledelse, synlig kommunikation hver dag. Når man 

mødte på arbejde vidste man hvad man skulle og at man havde plads til at gøre det og det, og det var jo 

med til at motivere en fordi man følte at man bidrog til firmaet. Hvorimod overgangen til kapitalfond, en ny 

ledelse og hvad derefter følger, gjorde umiddelbart at man ikke følte sig som medarbejder. Man følte at det 

var et job, men man følte ikke at der var nogen der lagde mærke til og interesserede sig for hvad man 

lavede og der gjorde så forskellen meget tydelig. Effektiviteten vil jeg skynde mig at sige var meget høj 

under familien i forhold til hvad den var under EQT. Der var meget stor forskel. Man kan føle det sådan at 

hvor man under familiens ledelse vidste hvad der blev forventet af én, man vidste også at der blev holdt øje 

med en og man fik også ris eller ros for det man gjorde. Der var en dialog om ens arbejde hvorimod at 

under EQT, der blev der ligesom lagt i små kasser og du havde bare at holde dig indenfor den kasse og 

skulle ikke koncentrere dig om hvad der var udenfor de her kasser. Ledelsesstilen fra ens nærmeste leder 

blev også ændret til at det bare skulle gøres færdigt, der var ingen hjerte eller følelse med i jobbet mere 
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men var bare en opgave der skulle gøres færdigt. Skidt med om den lykkedes, for du har gjort det og så er 

det fint og vi vinger af. Det kan godt gøre ondt i en fordi når, som der oftest har været i mine opgaver i 

hvert fald, følelse med i opgaverne og at have følelsen af at have gjort et godt stykke arbejde og få en fed 

feedback på det, gør jo at der er ekstra motivation, men den følte jeg ikke var eksisterende. Det kan også 

have noget at gøre med at det er sværere i den sammenhæng at have været der i mange år, og når du får 

en ny chef som gerne vil gøre det godt og der sidder en af de menige medarbejdere som ved meget mere 

om virksomheden og tingenes beskaffenhed, og hvordan man hurtigt kommer igang med nogle ting og får 

løst en lille opgave, det havde jeg fornemmelsen af ikke passede min chef. Det var kun meget få gange hvor 

hun var interesseret i at hør hvad jeg plejer at gøre. Når man så bagefter kom og sagde "Jamen hvorfor 

gjorde du ikke sådan og sådan", så sagde hun "hvorfor har du ikke sagt det?", altså der var ikke nogen 

kommunikation desværre 

 

I: Okay. Hvis man kigger på virksomhedens historie, er det så en virksomhed hvor der har været meget 

stabilitet eller har der været mange forandringer? Hvordan har det været under familiens ledelse og under 

EQT's ledelse? 

 

R: Jeg vil faktisk gerne dele det op i 3. Så vil jeg sige at hvis vi ser familievirksomheden frem til 2009, der var 

virksomheden med fuld fart fremad og med de to ældre brødre som salgsdirektører og tredje generation. 

Men det var Henrik og Bjarne som de hedder der ledede virksomheden. Man vidste hvad de ville have, man 

var opdraget af dem og man vidste at der var fuld fart på. De havde den ledelsesstil at når de gave en 

opgave til en person i virksomheden, så forventede de at den blev fulgt op og der blev arbejdet med den 

med hjertet. Så det vidste man bare og derfor var der altid fuld fart på folk der fik en opgave for de elskede 

at arbejde hårdt for dem. De mennesker kunne få folk til at arbejde døgnet rundt fordi de glædede sig over 

arbejdet. Så skal jeg være helt ærlig at sige at da tredje generation kom til, så skiftede det. Det gjorde det 

blandt andet fordi der kom en masse nye mennesker ind. De havde brug for en masse nye medarbejdere 

der kunne støtte sig i deres arbejde fordi virksomheden samtidig var blevet meget stor og der var nogle nye 

markeder.. vi var lige rykket ind i Tyskland og havde fået et større marked i Norge. Derfor havde man brug 

for at få noget ekspertise ind udefra og det var også fint nok. Men mange ting blev forandret på sådan 

måde at vi allerede der begyndte at blive lagt lidt i kasser og begyndte at komme længere og længere væk 

fra kerneforretningen og man begyndte nogle gange at kigge lidt efter "Sig mig engang, det er vel 

butikkerne vi lever af ikke?". Vi begyndte at være sådan selvfede på hovedkontoret og der vidste alle nok 

hvad der var bedst for butikkerne til trods for at det var dem vi levede af. Det var jo derfor vi var der, havde 

vi ikke butikkerne havde vi ikke noget job. Men det blev sådan en selvkørende institution og så kom der 
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også masser af nye mennesker til afdelingen i Hong Kong og de to ting bundet sammen, altså 

hovedkontoret i Danmark og indkøbskontoret i Hong Kong, gjorde jo at der blev rigtig mange opgaver. Man 

var også nødt til at omstille firmaet til at være en mere moderne virksomhed, ingen tvivl om det, det gik 

bare lidt stærkt. Og så ved jeg heller ikke om, man kunne godt fornemme at der måske var uenighed 

mellem anden og tredje generation, og i 2009 der fratrådte anden generation og tredje generation tog over 

og begyndte at lede firmaet. Det blev ledet på den måde at der var en direktør i Danmark og en i Hong 

Kong. Egentlig kunne det godt lade sig gøre fordi der er så mange tekniske hjælpemidler, men alligevel så 

blev det et problem. Kommunikationsmæssigt havde man et fornemmelse af at man kørte hver sit løb og 

det var svært at binde tingene sammen, men det gik og vi var stadig mange butikker og folk var stadig 

motiverede. Næste step da EQT overtog, var at så forsvandt mange af de ledende medarbejdere når man 

snakker om familien, ud af virksomheden næsten samme dag som EQT overtog. Det gjorde at en masse 

medarbejdere som var tilbage og var vant til at arbejde for familien, ikke kunne se nogen ledelse. Den var 

usynlig og man tog en CEO ind som ikke havde noget kendskab til detailhandel, i hvert fald set med 

detailhandlens øjne. Man tog én ind som sad på den anden side af bordet og sikkert var et vældig dygtigt og 

kompetent menneske men blev endnu mere usynlig end den tidligere direktør. På det tidspunkt var der 

behov for at der var en synlig direktør hvor man vidste hvem man arbejdede for, og det blev meget usynligt 

 

I: Okay, så hvis jeg forstår det rigtigt, så har der egentlig hele tiden været temmelig mange forandringer i 

virksomheden? 

 

R: Ja det har der fra 2009 faktisk. Man kunne mærke at de gamle prøvede at holde lidt fast, men de nye 

ville gerne forandre. Jeg siger ikke at der var noget galt i at forandre, men det var måske i overgangen at 

man havde svært ved at finde ud af, hvem skulle man holde sig til. Var det de gamle der stadig havde meget 

at sige, eller var det de nye og faktisk var det sådan at på et tidspunkt der fik jeg besked på at jeg ikke måtte 

lave opgaver for den gamle direktør uden først at spørge den nye. Og det var fordi at man ville være sikker 

på at de ikke blandede sig. Der havde jeg fornemmelsen af at der var et eller andet der ikke var helt som 

det skulle være 

 

I: Nej. Hvis man ser på medarbejderne. Er det så en virksomhed hvor medarbejderne har haft lang 

anciennitet? 

 

R: Ja. Og qua at man har stolet meget på medarbejderne og har interesseret sig meget for dem gennem 

årene, har gjort at der har været en meget meget lille medarbejderudskiftning. Igen kan man når man ser 
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tilbage, godt se i dag hvordan mange af vores medarbejdere har arbejdet hårdt fordi de vidste hvem de 

arbejdede for, at de blev belønnede og at der var opmærksomhed på dem. Positivt og negativt, men de 

følte sig som en del af firmaet. Man kendte til hinandens succeser i firmaet, så når det gik godt så mærkede 

vi det og når det gik skidt, så mærkede vi det også. Det var med til at binde folk sammen uanset hvilken 

afdeling det var i. Når vi går udover grænsen til butikkerne, selvom der kan være en afstand der, jamen så 

vidste man alligevel hvad der foregik der og butikkerne vidste stort set også hvad der foregik på 

hovedkontoret, så det var et firma der var bundet godt sammen. Det havde virkelig et godt fundament og 

det begyndte også lidt at ændre sig da anden generation kom til. Ikke så meget, men man kunne godt 

fornemme at der begyndte at komme nogle forandringer. Den helt store forandring kom der så da EQT 

overtog, fordi der faldt alt fra hinanden synes jeg. Der var utrolig mange udskiftninger af medarbejdere og 

mange medarbejdere vidste slet ikke hvad der forventedes af dem andet end at de skulle lave den her 

opgave. Ellers skulle de egentlig bare passe sig selv, og det blev for meget for nogen. Folk begyndte at søge 

væk og så kom den store fyringsrunde eller ikke den store, men der var nogen der blev opsagt fordi de 

skulle rydde op, og det skal man jo også. En ny ejer skal jo på et tidspunkt meget hurtigt kunne vise et 

resultat på bundlinjen, og det har nok været en kamp for den nye ledelse at få maskineriet til at køre rigtigt. 

Det fornemmede jeg ikke at man kunne. Spørgsmål et også når man ser tilbage, hvem har informeret 

den  ny ledelse og taget sig af den? Som jeg ser det, så mødte jeg vores CEO to gange. To gange har han 

været i vores HR afdeling og det var egentlig en stående joke på et tidspunkt, at hvis ikke man kunne finde 

vores CEO, så kunne man bare kigge efter kaffekoppen for så var han der. Han rendte altid rundt med en 

kop kaffe i hånden og det synes jeg ikke var særligt motiverende. Spurgte ikke ind til hvad der foregik og 

han var sådan set ligeglad. Det er en af de ting der har undret mig, at det udadtil virkede til at vi havde fået 

en ny direktør som egentlig kun var på de bugnede gulve men var ligeglad med hvad der skete i 

maskinrummet. Det kan godt være man skal det i forhold til hans rolle, men når man overtager en 

familievirksomhed bør man være så godt informeret om hvordan det har fungeret tidligere at man kan 

bruge det til noget. I stedet for at attituden er at alt er galt 

 

I: Ja det kan  jeg godt se. Hvis vi fokuserer på de nedskæringer der har været, har der været én stor eller har 

der været flere? 

 

R: Der har været.. hvis vi lige går tilbage til 2014, der var familien selv indstillede på at der skulle være en 

fyringsrunde og at der skulle omrokeres. I Danmark og Hong Kong fyrede man tilsammen 30 mennesker for 

at tilpasse organisationen til nye tider. Det var vel i sig selv vel egentlig okay, så der er ikke så meget at 

komme efter der. Det skulle man.. Men i samme forbindelse, der var der kommet nye folk ind i 
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virksomheden som havde mange idéer og tanker om hvad der skulle ske og man kunne godt fornemme at 

mange at de mennesker der var på ledende poster, ikke var enige med familien. Det var som om at man var 

uenige om nogle ting og det viste sig også senere at de mennesker blev lukket ud af bagdøren stille og roligt 

efter fyringsrunderne. Så man havde én stor runde, og det var første gang i firmaets historie og de gjorde 

meget ondt på familien. Det skulle gøres men de havde det meget dårligt med det og efter dét, så 

arbejdede man hen imod at finde en løsning på hvordan strategien skulle være hen mod 2020 

 

(Irrelevant tale, ca. 17 minutter inde i interviewet)  

 

Så begyndte familien at kigge lidt på strategien og lidt på pengene og sig selv som familie og reflektere over 

"Hvad skal vi?". Det er tredje generation, og familien bliver større og større og dermed også flere om at 

beslutte hvad man skal gøre. Men i hvert fald fandt man ud af at virksomheden godt kunne køre videre de 

næste 10 år, men om 10 år ville man nok mangle kapital og sparring til udvikling af virksomheden. Så derfor 

besluttede man sig for at finde en partner der ville investere i firmaet. Her havde man konsulenter inde fra 

hele verden der skulle hjælpe med at tilpasse organisationen så den kunne gøres klar til salg. Efterfølgende 

har jeg hørt at EQT meget hurtigt interessant at snakke med. EQT havde år tidligere overtaget Tiger 

butikkerne og vidste derfor hvordan tingene var skruet sammen og familien var meget begejstrede for 

samarbejdet med EQT 

 

I: Må jeg lige stoppe dig engang? Kan vi prøve at holde os til det med nedskæringerne? 

 

R: Ja! Nårh ja... Ja... 

 

I: Hvordan forholdt det sig med dem? 

 

R: Jamen nedskæringerne... det er rigtigt.. selvfølgelig.. Nedskæringerne kom jo drypvist efterfølgende da 

EQT overtog. Der kom den der store runde og det var det, så var der ligesom lagt låg på stille og roligt. Men 

fra den fyringsrunde der kom først og så til EQT overtog, der kom så alle de her drypopsigelser fordi nu var 

der nogen der begyndte at sige "Jeg skal videre herfra. Jeg kan se hvor det går hen ad, det er min 

fornemmelse". Blandt andet hele HR afdelingen som var med til at fyre folk, de rejste stille og roligt 

bagefter 

 

I: Okay, hvornår har de her fyringsrunder været? 
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R: De var i 2014, og i efteråret 2014, der begyndte dem der havde været med til at gennemføre fyringerne 

at rejse selv. De ville videre med deres karriere, så det var ligesom om at tingene var planlagt. Det var helt 

normalt at når man følelsesmæssigt havde været meget involveret i fyringsrunden, så forlod man jobbet til 

fordel for et nyt. Alle sagde at de ikke rejste pga. chefen, men det kan jeg ikke forstå. De må have fået 

mundkurv på, fordi det er lidt mærkeligt at en meget bestemmende chef som sikkert er meget dygtig men 

som en elefant i en glasbutik væltede alt hvad hun kom i nærheden af, der begyndte medarbejderne 

pludselig at rejse. Så var vi nogle stykker der blev tilbage og tænkte at det måtte blive bedre. Men de rejste, 

og det gjorde de også i andre afdelinger. Så det var drypvise opsigelser fra medarbejdernes side. Der skete 

ikke så meget mere fra virksomhedens side 

 

I: Nej ok. Og hvad så da EQT overtog? 

 

Irrelevant tale (20:56-23:48) 

 

R: Så begyndte salgstallene at falde, og faktisk lidt uhyggeligt gjorde de det den dag hvor familien skrev 

under på aftalen. Siden den dag, der begyndte salget at falde og blev ved med at falde. Og det gjorde jo så 

at nogle af de beslutninger der blev taget fra  ledelsens side med EQT, det var jo at der skulle ske noget på 

bundlinjen. På det tidspunkt var man nødt til at omorganisere og komme af med nogle medarbejdere og 

det var sådan noget drypvist noget. Det var som om at der var lagt op til at der skulle ske noget større, men 

der skete ikke rigtig noget. Folk forlod også firmaet, der var nogle der var frustrerede og sagde deres job op 

og der var omorganiseringer. Så var det faktisk at den HR chef som man havde haft med til at lave den 

første fyringsrunde, hun blev sagt op i maj måned 2016 hvor hun fortalte os at hun ikke kunne være med på 

den vej hun skulle nu, hun fortalte ikke at hun var blevet sagt op, men at det ikke passede ind i hendes 

planer og der var noget hun ikke kunne stå på mål for. Så tænkte vi at der kommer en ny, men det gjorde 

der så ikke men vi tænkte at på et tidspunkt må der jo komme en. Det viste sig så at den HR manager der 

kom, skulle stå for den store fyringsrunde og det var en meget underlig ting fordi man kunne godt 

fornemme i foråret 2017 at der kom til at ske et eller andet 

 

I: Og hvornår var fyringsrunden? 

 

R: Den var i august måned. Og i mellem tiden var der blevet skiftet lidt ud i HR afdelingen, vi fik blandt 

andet en HR business partner der i sin tidligere virksomhed havde haft med fyringsrunder at gøre, og hun 
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klarede det meget professionelt. Man kunne mærke at der blev lagt op til at der skulle ske noget. Rent 

ledelsesmæssigt.. alting var galt jo sagde de, så man havde hentet en fyret direktør ind som konsulent for at 

kortlægge hvad der var galt i retail Danmark hvor salget var dårligst. Så hun holdt mange interview og 

mange kom med input. Hun tog udgangspunkt i de gamle medarbejdere fordi de kunne se forskellen og 

måske også de ting der var sket.. Det gik hun ind og arbejdede med og det resulterede i at der blev fyret en 

salgsdirektør i Danmark og det var som om at der begyndte at ske noget og så hen mod sommeren i 2017, 

der kunne man godt fornemme at der blev der arbejdet i kulisserne. Det var så tydeligt at se men ingen 

sagde noget. Selvom man sad i HR afdelingen, så blev der lagt låg på det hele, men det var så tydeligt. Hele 

måden der blev holdt møder på og de her små navne på projektgrupper, det var så tydeligt at det var helt 

specielle hemmelige grupper og ingen skulle vide noget. Ved siden af det gik mange medarbejdere rundt og 

var frustrerede fordi de vidste ikke om de leve op til deres stillingsbeskrivelse og om de gjorde det godt 

nok. De fik bare flere og flere opgaver og der var ikke feedback den anden vej, så der var et pres 

 

I: Så det vil sige at på det her tidspunkt var der overhovedet ikke blevet meldt noget som helst ud om at der 

ville være fyringsrunder, men bare en fornemmelse? 

 

R: Ja det var meget tydeligt at fornemme og alle snakkede om det. ALLE snakkede om det og samtidig med 

alt det her blev folk mere frustrerede fordi der blev lagt mere pres på og de følte ikke at de kunne følge 

med. Der var også en del sygemeldinger på grund af stress. Det var helt tydeligt at der var et dårligt 

arbejdsklima. Samtidig med det gennemførte man også en loyalitetsundersøgelse som var meget dårlig, det 

har aldrig været så dårligt i firmaet og den var også et af elementerne hvor man tænkte at den er helt gal. 

Det der så skete var at midt i min helt store arbejdsmåned i maj måned lige midt i alle eksamenerne, der 

blev jeg indkaldt til et møde i HR hvor min chef fratog mig alle mine arbejdsopgaver. Jeg havde ikke været 

indkaldt til møde med hende alene, jeg ved godt at jeg selv havde foreslået at vi skulle lave en 

arbejdsopgave omfordeling, ikke arbejdsopgavemæssigt, men med nogle af vores leverandører fordi jeg 

synes vi brugte for mange penge og jeg havde tidligere på året foreslået hende at vi skulle spare 4,5 

millioner for jeg kunne se at tallene var dårlige, og jeg ville derfor gerne byde ind og sige at vi burde droppe 

det til næste år og så spare de her 4,5 millioner. Men det skulle jeg slet ikke blande mig i, jeg skulle bare 

bruge pengene. Hvorimod da jeg så kom til det her møde sammen med alle mine kollegaer og hvor jeg ikke 

vidste hvad der skulle foregå, så fik jeg at vide at det var mit eget forslag, så hun havde så gået bagom 

ryggen til. hendes chef og havde sagt "Jeg ved hvordan man kan spare 4,5 millioner" og det har irriteret mig 

lige siden. På grund af at det er et meget tydeligt tegn på dårlig ledelse. Som stærk leder havde man kaldt 

mig til møde dagen før og havde sagt vi laver nogle ændringer 
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I: Hvis jeg lige må prøve at skrue lidt tilbage igen og vi kigger på den her store fyringsrunde der skete i 

august 2016, hvordan blev den rent praktisk håndteret?  

 

R: Vi skulle på ferie HR afdelingen og der er dårlig kommunikation og jeg tager på ferie tre uger før min 

chef. Da jeg kommer tilbage kan jeg se at min chefs skrivebord er fuldstændig tomt og der har aldrig været 

ryddet så meget op i bakkerne som der er her og vi får også at vide at man har besluttet sig for at ansætte 

en HR direktør. Så det job hun har passet bliver overtaget af en anden, men vi spekulerer på om hun 

er  blevet sagt op men får intet at vide. Vi går i gang med at arbejde i sommeren og v når frem til august 

hvor jeg siger til Helsingfors og skal have eksamener. Da der er tidsforskel, så har jeg mandag morgen til at 

arbejde, så jeg går på mailen og ser at der er kommet en mail om at i dag, mandag d.21 er der Staff 

meeting. Det kom samme dag om morgenen og er halvanden time efter, så derfor er man klar over at der 

er noget der er helt galt for ellers ville der aldrig være så kort varsel. Jeg ringede til min kollega og spørger 

om hun vil være sød at ringe til mig og fortælle mig hvad mødet har handlet om. Det behøver jeg ikke 

fordi  min chef skriver til mig på sms om jeg vil være sød a bekræfte at jeg har set indbydelsen til mødet 

selvom jeg ikke kan være tilstede så der var jeg godt klar over hvor vi var på vej hen og ganske rigtigt, jeg 

blev ringet op af min kollega halvanden time senere der fortalte at de var blevet orienterede om at der 

skulle være en fyringsrunde på grund af tallene. Derefter får jeg en mail fra min mail hvor hun skriver alt 

det der er foregået på mødet og jeg bliver så ringet op af hende om eftermiddagen igen og hun vil lige 

fortælle mig at hun har holdt møde med HR afdelingen hvor hun fortæller at hun er blevet fyret som HR 

manager, det gjorde hun allerede før sommerferien og at hun vil sige at alle chefer er blevet bedt om at 

kalde deres medarbejdere hjem, så om jeg vil være sød at booke min billet om og indfinde mig på kontoret 

torsdag kl.8.30. Jeg kommer hjem onsdag aften fra Finland og privat snakker vi om hvad der skal ske og jeg 

har egentlig lavet alle scenarier. Vi får klare instrukser om hvad der skal foregå og vi bliver bedt om at være 

på vores pladser og have vores mobiltelefoner åbne. Der er jo en frygtelig stemning og vi møder klokken 08, 

og der er en frygtelig stemning hvor ingen tør snakke med hinanden. Det er helt vildt. Samtidig er det jo 

også problematisk fordi vi sidder i en HR afdeling og har nogle kollegaer der sikkert har arbejdet med det 

her i flere måneder, men ikke har kunnet.. Det er jo frygteligt det her og så sidder der en HR direktør som 

har været der i halvanden måned og vi er godt klar over at skulle der ske noget i vores afdeling, så er det 

ham. Vores tidligere chef hun er fuldstændig fløjtende ligeglad og fiser rundt, altså det frustrerer også én. 

Det der rent faktisk sker er at fem minutter i ni alle sammen kigger på vores telefoner. Hvem bliver fanget i 

fælden? 
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I: Og hvad så, hvad var der på mobilen? Var det en besked med at man var fyret eller? 

 

R: Nej, "du skal til møde". Og man var blevet informeret om at man ville bruge forskellige mødelokaler, og 

det var meget professionelt lavet, det vil jeg lige skynde mig at sige. Klokken 9 ringede min kollegas 

mobiltelefon og alle farer op fordi det var ikke ham de havde regnet med at der bliver ringet til. Han går 

ned og kommer tilbage og siger "Ja, så blev jeg fyret". Og mens de alle sammen står og krammer og siger 

farvel og sådan, så ringer min mobiltelefon og Mads siger "Hej Bruno, kan jeg få dig til at kigge ned på 3. 

sal." og så går jeg ned og han er en fin fyr og faktisk er jeg ked af ikke at skulle arbejde sammen med ham. 

Ikke så meget at jeg blev fyret, men at jeg ikke skulle arbejde sammen med ham. Han er ærlig og meget 

kortfattet. Han kalder mig ind og siger "sæt dig ned og nu skal du høre, jeg skal fyre dig". Det kom med det 

samme, ikke så meget diskussion, men det vidste jeg godt og det var en god måde at gøre det på. Så lagde 

han papirerne frem og sagde "Nu skal du høre, vi har lavet et oplæg til dig og qua at du har været ansat i så 

mange år så vil vi gerne sådan og sådan, altså lave en fratrædelsesaftale med dig. Det er forhandlet med 

ledelsen tirsdag og onsdag, og alt er sådan se i orden". Jeg kigger på den og han siger at jeg ikke skal skrive 

under nu, men tage den med hjem og inden mandag vil han gerne have den underskrevet tilbage. Hvis ikke 

jeg har det inden klokken 12, så frafalder aftalen og du er opsagt på almindelige betingelser og det er fair 

nok. Og så var den egentlig ikke længere og så kunne jeg få lov til at tage hjem eller blive der alt efter hvad 

jeg havde lyst til. Mange forlod deres job hurtigt, men jeg ventede til hen på eftermiddagen for jeg synes 

jeg havde nogle ting jeg skulle ordne. Jeg var egentlig ikke så overrasket, jeg havde fornemmet det. En 

anden ting der er ret interessant, er at det var en befrielse for det var frygteligt at være der. I og med at jeg 

bliver opsagt, selvfølgelig er jeg ked af det efter så mange år, men at slæbe sig selv på arbejde hver dag, så 

var det ligesom en befrielse på en eller anden måde. Det kan godt være at jeg ser det sådan fordi jeg har 

den alder jeg har, men der var også kollegaer der er tyve år yngre end mig der sagde "Ja, det er vist også på 

tide jeg kommer videre. Jeg er ikke sikker på at jeg har lyst til at blive her". Så på en eller anden måde var 

firmaet kørt helt derop hvor man tænkte "Hvordan slipper jeg ud her", og så var der bare nogle der hjalp 

dem, altså firmaet hjalp dem til at komme ud, sådan fornemmede jeg det. Men jeg vil sige, den der har 

stået i spisen for at klare opsigelserne, har gjort et flot stykke arbejde og så blev der også tilbudt et 

outplacement forløb som man kunne tage imod hvis man ville det, så der var ikke en finger at sætte på 

noget, det var meget flot 

 

I: Okay. Min opgave handler om de følelser man sidder med som tilbagebleven medarbejder. Så nu kan jeg 

forstå at der har været en runde i 2017 og én i 2014. I og med at du blev afskediget i 2017, så tror jeg gerne 

jeg vil snakke om den i 2014. Kan du genkalde hvordan det var at sidde tilbage i 2014?  
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R: Ja det kan jeg godt 

 

I: Okay. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om den proces? Hvordan blev den håndteret rent praktisk? 

 

R: Det var jo nærmest en fiasko vil jeg kalde det. Det var virkelig.. jeg ved ikke om de mennesker der 

arbejdede med det, blev høje af det, men det gjorde de mennesker ikke der blev opsagt. Det var dårligt 

organiseret. Det var meget dårligt eksekveret. Det der foregik forud for det, var at der var blevet 

annonceret at der skulle være en fyringsrunde i maj og det blev annonceret 3-4 uger før, det var virkelig 

lang tid i forvejen og i og med at jeg var manager for en medarbejder, så blev jeg to dage forinden kaldt til 

samtale med min chef om at hun havde taget beslutningen for mig om at min medarbejder skulle fyres. 

Samtidig ville jeg få nogle andre opgaver, fordi der skulle ansættes en dansk HR manager så mange af mine 

opgaver være fremadrettet til hende. Hun mente så ret frækt, at så var der kun plads til 20 timers arbejde. 

Så sagde jeg til hende at det kunne jeg ikke acceptere, og så måtte jeg fortælle hvad jeg kunne acceptere. 

Tilbage til spørgsmålet med min medarbejder, sagde jeg at jeg gerne ville være ansvarsfuld overfor mit job 

og jeg vil gerne selv opsige min medarbejder, men det skulle jeg ikke bekymre mig om. Det skulle hun nok 

tage sig af. Det skulle så foregå på den måde at 3 dage efter at det skete, ville min medarbejder få  en mail 

om at han var indkaldt til møde klokken det og det. Der var en masse palaver og diskussion med hensyn til 

mig fordi jeg var ikke interesseret i at  skrive under på en ny aftale og Ledernes frarådede mig at skrive 

under. Men nogle gange så har man også en mavefornemmelse selv, og jeg havde den fornemmelse selv at 

jeg var nødt til at melde tilbage at mindre end 30 timer kan jeg ikke acceptere. Det accepterede hun så og 

ville gerne have en underskrift med det samme. Lederne blev ved med at sige at jeg ikke skulle skrive under 

før jeg havde en anden aftale i stand, fordi jeg var medlem af Ledernes og der ville være en leder 

fratrædelsesgodtgørelse. Hun pressede mig til at det skulle vi nok finde ud af og jeg fandt ud af at hvis jeg 

ikke skrev under, så blev jeg fyret. Så jeg valgte efter 5 eller 6 reminders at skrive under og havde det rigtig 

dårligt. Dårligt over at kigge på min medarbejder som jeg vidste skulle fyres dagen efter. Da vi kom hen til 

dagen, og alle havde det rigtig dårlig og da min medarbejder så sin mailbox så kunne han se at han skulle til 

møde. Det var ikke så meget det at han skulle til mødet, men problemet var at ingen vidste hvem der fik de 

her mails. Jeg vidste at han fik den men han sagde ikke noget til nogen, heller ikke til hans kollegaer, men 

jeg kunne se det på ham. Så havde man besluttet sig for at de bygninger man havde i Tune, der havde man 

besluttet sig for at alle opsigelser skulle ske i huset det ligger på den anden side af parkeringspladsen. Det 

vil sige at når man har nogle meget nysgerrige kollegaer, så blev det nærmest sådan et tilløbsstykke af folk 

der besøgte IT fordi de havde vinduer ned mod huset og der stod mange mennesker der hele dagen og 
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kunne se hvem der gik over gården og de vidste så hvem der blev fyret. Det var nærmest et slagteri og det 

var så dårligt organiseret. Selvfølgelig var der ikke noget at lægge skjul på, men det var måden det blev 

gjort på, og der var også en masse efterspørgsmål som skulle klarlægges fordi så havde man ikke undersøgt 

det ene og det andet. Der var intet at komme efter i den her fyringsrunde, men den første af dem der var 

mange ting som kunne håndteres anderledes. Man har også kørt psykologhjælp i stilling i første 

fyringsrunde hvor det var helt opreklameret, men her i 2017 var det bare en helt naturlig del af hele ugen 

op til forløbet. Man havde placeret ting rundt omkring sådan så man kunne håndtere det meget hurtigt og 

det havde man gjort så folk var rolige men det andet var nærmest hysterisk. Og det var jo netop fordi man 

ikke håndterede det professionelt. Der manglede én der kunne styre det og sige "Vi gør det på den her 

måde" og havde måske fået ledelsens opbakning 

 

I: Okay. Var det en struktureret proces hvor alle modtog samme proces eller var der forskellige måder at 

gøre det på? 

 

R: Nej, alle  modtog en mail 

 

I: Okay. Blev de opsagt af egen nærmeste leder eller? 

 

R: Ja som udgangspunkt og i nogle tilfælde havde lederen over lederen valgt selv at gøre det, som i mit 

tilfælde. Jeg kunne ikke få lov til at gøre det 

 

I: Nej. Når nu i fik det at vide så lang tid forinden, var det så noget med at vi fik at vide "vi skærer de 30 

dårligste performere fra" eller... Fik man at vide hvilke kriterier man ville skære ned efter? 

 

R: Nej 

 

I: Så man havde ingen mulighed for at rette op på noget? 

 

R: Nej. Jeg har fået at vide senere at man var ude og spørge samarbejdspartnere og stillede dem 

spørgsmålet. Det ved jeg i hvert fald med min medarbejder, at spørgsmålet "Kan du undvære den her 

medarbejder?". Ikke til mig, men til vores samarbejdspartner, hvilket er rigtig frækt. "Vil du savne den her 

person hvis vi opsagde vedkommende?". Der kan sagtens have været nogle kompetente mennesker der har 

kunnet give det rigtige svar, men jeg vil også vende den om og sige at der var ligeså mange inkompetente 



133 
 

mennesker som ikke vidste en skid om det men bare kom med det følelsesmæssigt og sagde "Jeg har 

krafteddermane ikke brug..." 

 

I: Okay. Så det har været afskedigelseskriteriet?  

 

R: Ja 

 

I: Hvis nu vi kigger lidt på den ledelsesmæssige håndtering af det. Oplevede du at din nærmeste leder var 

opmærksom på at det kunne være svært at sidde tilbage efter nedskæringerne? 

 

R: Overhovedet ikke. Det var hun fuldstændig kold overfor 

 

I: Okay, så I blev ikke tilbudt nogle samtaler hvor i kunne komme ind og tale om jeres trivsel og sådan nogle 

ting? 

 

R: Nej det gjorde vi ikke 

 

I: Nej okay. Sandsynligvis under sådanne fyringsrunder, så kommer der tit et øget arbejdspres. Fik i nogen 

form for træning i hvordan I kunne håndtere det her øgede arbejdspres? 

 

R: Nej. Jeg skal skynde mig at sige at dem der blev tilbage blev der ikke gjort noget ved, men dem der blev 

fyret fik outplacementforløb og psykologhjælp, men intet for dem der blev tilbage 

 

I: Så ingenting for Jer der var tilbage? 

 

R: Nej, det var der ikke 

 

I: Okay. Følte du at kommunikationen var fyldestgørende omkring den her afskedigelse? 

 

R: Nej egentlig ikke. Vi var klar over da vi fik meddelelsen at der skulle skæres ind og man ville lave 

organisationsændringer og tilpasse afdelingerne, det var det vi fik at vide. Vi kunne jo også fornemme at 

det der med at der måtte være nogle indgreb der måtte gå ud over nogen, men heller ikke mere 

 



134 
 

I: Så du vil mene at informationsniveauet ikke var helt fyldestgørende? 

 

R: Det var rimelig dårligt 

 

I: Okay. Var der nogen form for medarbejderinddragelse i processen? 

 

R: Ja det var der og det var lidt underligt fordi man valgte at sige "Hvad har vi af medarbejdere" og så tog 

man de to tillidsrepræsentanter med ind og det var helt forkert jo. Fordi de var ikke uddannede til at 

håndtere det her og kunne ikke gøre noget, de skulle bare lytte. Og så havde man i følge lovgivningen gjort 

det man skulle, det var kun rent praktisk man gjorde det. Jeg er nødt til lige at sammenligne lidt. I den 

sidste fyringsrunde der gik man jo ud og udpegede to medarbejderrepræsentanter, ikke 

arbejdsmiljørepræsentanter, men almindelige medarbejdere og de sad til møde sammen med 

fagforeningen og sammen med ledelsen og de fandt så løsningen på hvordan det her skulle foregå. Det var 

meget meget fortrinligt, men det var det ikke første gang 

 

I: Første gang, følte du da at de kollegaer der blev afskediget, blev retfærdigt behandlet? 

 

R: Ja det gjorde de, der var ikke noget at komme efter rent opsigelsesmæssigt, men man kan sige at der 

ikke var nogen der blev fritstillede. Det ville sige at der var nogen der lagde sig syge med det samme og 

sagde "fuck jer - jeg er ude af firmaet nu". Jeg havde selv nogle kollegaer der måtte arbejde i 5 måneder, og 

skulle lave en masse opgaver og havde mange diskussioner med den chef der havde fyret ham og løsningen 

af opgaverne. Det endte jo bare med at det var frygteligt for ham at komme på arbejde hver dag og det var 

jo også frygteligt for os andre. Jeg havde ikke svært ved at håndtere ham for jeg var på hans side og hjalp 

ham med nogle ting, og med at løse nogle af de opgaver så han hurtigere kunne komme ud af firmaet. 

Prøve at hjælpe med at finde andet arbejde fordi så kunne han opsige sit job. Der var slet ikke tale om 

fritstilling, men gudskelov havde vi nogle gode leverandører der tilbød ham et job hos dem, men jeg ved at 

der var mange frustrationer og mange sygemeldte sig så de måtte ud og have fat i folk og bede dem om at 

komme på arbejde, men de kom ikke. De blev væk og jo længere vi kom hen til efteråret for dem der havde 

de lange opsigelser så begyndte man stille og roligt at fritstille dem fordi nu gad man ikke se på det 

længere. Men det var deres egen skyld, for det kunne de havde klaret på en anden måde 

 

I: Ja okay. Set i et retfærdighedsperspektiv. Følte du dig retfærdigt behandlet? 
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R: Nej det gjorde jeg ikke. Jeg havde en chef.. den loyalitet jeg har vist firmaet i mange år.. Jeg synes god 

man kunne have brugt den loyalitet og så forklare mig tingene som de var i stedet for at diktere hvad jeg 

skulle og ikke skulle, og måske have vendt nogle tanker med mig i stedet for at gå ud og spørge vores 

samarbejdspartnere. Jeg som nærmeste chef burde de nok have spurgt ind til tingene, for som chef er man 

nødt til at agere professionelt, og det burde min chef have set. Så det følte jeg mig virkelig.. jeg havde det i 

forvejen dårligt med hende for hun har aldrig været min kop te. Jeg har leveret de opgaver jeg skulle, men 

nej.. Jeg følte mig utroligt presset fordi jeg samtidig havde et personligt issue med hende omkring min 

fremtid i firmaet og så sloges jeg med min medarbejder. Det var mærkeligt fordi hun accepterede mit krav 

om 30 timer, så et eller andet sted er der nok nogen der har holdt hånden over mig. Jeg skulle ikke fyres, 

men de skulle se hvor langt de kunne gå med mig. Det er jeg selvfølgelig taknemmelig for, men det er ikke 

hende jeg takker, det er nok nærmere familien. Jeg ved jo at da fyringsrunden var der, så var der en der var 

meget tæt på vores administrerende direktør som sagde "Nu må vi se om vi ses i morgen" og så gik der en 

time en time hvor hendes mobiltelefon ringede og så sagde han "Vi ses i morgen" og så sagde han ikke 

mere. Så familien har også været inde over! På en eller anden måde var der mange følelser i det også og 

det har helt sikkert været en svær proces at komme i gang med og det kan også være at det er derfor den 

ikke er blevet håndteret så professionelt, fordi der var så mange hensyn at tage 

 

I: Okay. Kan du sætte nogle ord på din umiddelbare reaktion på de her nedskæringer i 2014? 

 

R: Ja, jamen altså.. jeg har da.. jeg synes de var helt i orden, set fra mit perspektiv var der mange 

mennesker i virksomheden som man ikke vidste hvad lavede og der var ingen tvivl om at organisationen var 

for stor, men jeg havde bare ikke de rigtige briller til at se hvor der var noget galt. Jeg kunne bare 

fornemme at der var mennesker der rendte rundt og lavede ingenting. Det kom så også til at gå udover 

nogen som jeg vidste knoklede, men der var et helt tydeligt billede af at der godt kunne presses mere 

arbejde ind i nogle afdelinger. Så ja.. det var helt okay 

 

I: Så man kan sige at årsagen egentlig var okay, men processen var mindre okay? 

 

R: Ja det vil jeg sige 

 

I: Okay, ja. Var du glad for at du ikke blev afskediget eller ville du gerne have været væk? 
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R: Nej, på det tidspunkt var jeg glad for at jeg ikke blev afskediget. Der var så mange opgaver som var 

usandsynligt spændende og det kan godt være at jeg ikke var helt enig med min chef, men jeg vidste at jeg 

havde opbakning mange andre steder i firmaet til det arbejde jeg lavede. Vidste at de leverancer jeg havde, 

dem var folk glade for. Især hele det store uddannelsesforløb. Så på den måde, så var det der holdt mig 

oppe 

 

I: Okay. Når ens kollegaer bliver afskediget, kan der være risiko for at man selv kan komme til at føle skyld. 

Er det noget du kan genkende? 

 

R: Ja, altså selvfølgelig har jeg også tænkt lidt over min medarbejder som blev fyret, at havde jeg måske 

været mere skarp overfor ham, så havde vi måske beholdt ham men når jeg kigger på afdelingens 

sammensætning, så ville han nok have været den der stod forrest i køen i forhold til de opgaver der var. Det 

der senere var problemet var at de opgaver han havde, dem overtog jeg samtidig med at jeg blev sat ned i 

tid og så fik jeg at vide at det var ikke noget problem for når HR manageren startede 2-3 måneder efter, så 

skulle hun tage nogle af de opgaver. Det første der skete da hun startede var at hun sagde "Det tager du dig 

af, og det og det og det", så jeg egentlig havde arbejde til mere end fuldtid. Nu var der opgaver der var 

interessante, så det betød ikke noget, men den loyalitet som man havde stadigvæk fordi at det var et 

familiefirma og der tror jeg at det kommer til at betyde rigtig meget om man har været der i mange år fordi 

så har man nemmere ved at acceptere nogle ting fordi "det har vi jo prøvet før", bare på en anden måde. Så 

derfor tror jeg det er lidt nemmere af håndtere og det tror jeg også det var for andre på det tidspunkt 

 

I: Ja. Du nævnte før at det var den første fyringsrunde der havde været i firmaets historie. Hvad gjorde det 

ved folk? Der har man måske oplevet en form for stabilitet og sikkerhed i en lang årrække og pludselig er 

der en risiko for at blive fyret 

 

R: Jamen det gjorde jo at man i takt med dét også blev usikker på om det man gjorde nu også var godt nok. 

Det kom helt i kølvandet på det, og jeg havde også indtrykket af at der var ting der skulle laves om. Ikke for 

det bedre, men det skulle bare laves om og det kunne jeg da se på en hel del møder jeg blev kaldt til. Det 

kunne godt være at tingene skulle laves om, men jeg fik ikke at vide hvorfor. Så det var ligesom om at der 

var nogle mennesker der havde fået nogle penge til at passe deres job og nu skulle der ske nogle resultater 

for ellers så røg de også. Der kom så en masse diskussioner og det gjorde så at produktiviteten gik i stå. 

Effektiviteten gik i stå og der var en masse ubesvarede spørgsmål 
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I: Okay. Og var det som følg af nedskæringerne? 

 

R: Ja det var det 

 

I: Okay. Oplevede du at føle dig usikker på om du mistede dit job? 

 

R: Ja det gjorde jeg faktisk. På det tidspunkt der var jeg godt klar over at nu var... nu skete der mere i 

afdelingen også fordi at nu var der kolleger der rejste selv efterfølgende og det gjorde jo så at vi lige 

pludselig var en mindre substans i afdelingen og  der var flere opgaver - et øget arbejdspres på alle. 

Heldigvis kunne jeg fortsætte stort set med det jeg havde arbejdet med, og det gav mig en lille smule 

tryghed for nu var jeg jo den eneste der vidste noget. Men omvendt var jeg også godt klar over at jo flere 

nye medarbejdere der kom ind og kiggede skævt til det arbejde vi lavede, for det gjorde de, og havde nogle 

andre idéer, der var jo derfor de blev ansat for de skulle jo også performe og det gjorde så at man blev 

usikker på om det man gjorde var korrekt. Eller om der var en skjult dagsorden 

 

I: Ja. Hvad gjorde usikkerheden ved dig? 

 

R: Den gjorde at jeg følte mig mest tryg når jeg var væk fra kontoret og var ude og lave det jeg kunne 

bidrage med udenfor kontoret. Være sammen med de mennesker som jeg kunne være med til at udvikle 

gennem butikschefskolen og sådan nogle ting. Når jeg var væk fra kontoret havde jeg det godt, når jeg 

havde kommunikation med salgsafdelingen, salgsdirektøren og salgschefer så havde jeg det fantastisk fordi 

vi havde det her sammen. Jeg følte mig hjemme der fordi at det der talte for mig var at udvikle mennesker, 

men når jeg sad på min pind på hovedkontoret så blev det ualmindelig teoretisk omkring hvad man kunne 

gøre. Det kunne jeg ikke bruge til noget fordi de mennesker jeg arbejdede sammen med på den anden side 

var praktikere og det var dem vi skulle løfte 

 

I: Okay. Havde det indflydelse på tilfredsheden med dit job? 

 

R: Ja det havde det afgjort. Og jeg må være ærlig at sige at jeg også har kigget lidt på min alder og tænkt at 

jeg kører så langt jeg kan og har kunnet løse en masse opgaver og har været en stor del af hele flytningen 

senere hen og var egentlig glad for at kunne være en de af det. Så der var altid et eller andet jeg kunne 

bidrage med. Uden at vide af det har jeg nok fulgt tråden hen til hvor kan jeg få lov til at være mig selv og 

levere et stykke arbejde som andre mennesker kan være tilfredse med 
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I: Hvordan med dit engagement. Blev det påvirket af nedskæringerne? 

 

R: Ja det gjorde det. Jeg besluttede mig for at jeg arbejdede fra 8-17 og gik ikke på mail i min fritid. Det 

skulle jeg nok have gjort før, men folk begyndte også at sende mails på alle tidspunkter af døgnet, og jeg 

gad simpelthen ikke at læse dem til sidst. Det stressede mig, så jeg fortalte folk at de gerne måtte sende 

mails, men a de først blev besvaret om morgenen. Det blev også accepteret og det tror jeg hjalp mig at jeg 

sagde "Okay, jeg er på arbejde fra 8-17" undtagen når jeg var ude om aftenen med kurser hvor der var 

overnatning, der var jeg på hele tiden, men i dagligdagen var det 8-17 og der blev ikke leveret noget ekstra 

 

I: Nej. Som følge af nedskæringerne fik du da mere fravær fordi at arbejdsklimaet var forringet? 

 

R: Nej. Det havde jeg ikke. Hvad det angår der har jeg egentlig altid været meget loyal, jeg har meget få 

sygedage og der skal meget til for at jeg melder mig syg 

 

I: Okay. I forhold til den støtte du fik af organisationen, føler du da at du blev støttet nok som tilbagebleven 

medarbejder? 

 

R: Nej slet ikke, tværtimod blev der lagt flere opgaver som ikke var beskrevet. Men bare kastet op i luften 

og sagt " Nu skal vi det her", men man havde ingen fornemmelse af hvad forventningen var til 

opgaveløsningen. Så på den måde kunne man måske godt føle at der var et nyt pres på én, sådan så de fik 

én til at sige farvel og tak. Den tanke har også slået mig 

 

I: Ja, det var faktisk mit næste spørgsmål, om du overvejede af forlade dit job? 

 

R: Ja, det har jeg faktisk nogle gange. Jeg begyndte at kigge og se hvilke muligheder der var der, fordi nu 

synes jeg at det var blevet for meget. Jeg følte også at jeg blev styret for meget af min chef, men vi var to 

modsætninger og det brød jeg mig ikke om. Jeg har været heldig i så mange år og har arbejdet selv med 

tingene og det har været svært at acceptere at man har en chef. I mange år har jeg været min egen chef 

fordi jeg i mange år har refereret til direktøren. Det gjorde at man vidste hvordan de gerne ville have det 

skulle være, og så kommer der lige pludselig et klogt hoved ind og siger at det skal laves om og det var 

svært at acceptere, og det er jo en af de værste fejl man kan lave som medarbejder 
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I: Okay. Hvor tilfreds var du med dit arbejd før nedskæringerne i forhold til efter? Var der forskel? 

 

R: Ja. Jeg var meget tilfreds før nedskæringerne fordi vi havde nogle fantastiske opgaver og fik lov at bruge 

penge på uddannelse og gennemføre de ting vi havde i tankerne. Vi fik det til  at lykkedes. Jeg lavede en 

opgørelse lige umiddelbart efter fyringsrunden hvor jeg kunne dokumentere at de uddannelsesforløb vi 

havde haft gang i, de fastholdte vores butikschefer. også de uddannelsesforløb vi lavede på højere niveauer 

de var også med til at fastholde og lige pludselig begynde de ting at smuldre. Så på den måde var jeg rigtig 

glad for at vi i mange år har kunnet fastholde vores medarbejdere via vores uddannelsesforløb. Så det 

begyndte lige pludselig at gå den anden vej og så begyndte man at blive ligeglad med det. Prøvede 

selvfølgelig at kæmpe et stykke hen ad vejen men til sidst der gav jeg op 

 

I: Ja, og det er så næsten igen mit næste spørgsmål. Blev din performance påvirket af nedskæringerne? 

 

R: Det gjorde den, for den blev pludselig fra 8-16. Den gik fra 24/7 til 8-16 fordi jeg blev fuldstændig 

ligeglad. Der var jo ingen der lagde mærke til hvad jeg lavede, sådan lidt groft sagt. Ikke dermed sagt at jeg 

ikke lavede noget men det var ikke interessant mere 

 

I: Okay. Når man læser om emnet bliver det tit påpeget at når man lige pludselig ikke længere har 

jobsikkerhed, så er det vigtigt at man tilbyder medarbejderne noget andet, og det er tit 

kompetenceudvikling sådan så man sikrer medarbejdernes employability. Er det noget der gjorde sig 

gældende her? 

 

R: Nej det gjorde vi ikke her, og det er egentlig underligt fordi da man i 2015 var ude og lede efter en ny 

partner til firmaet, der afgav vi jo firmaet KE Mathiesen og det var jeg involveret i. Og det var jeg på den 

måde at jeg skulle sikre at de blev videreuddannede. På det tidspunkt var man indstillede på at alle de 

medarbejdere der var hos KE Mathiesen, de skulle have tilbudt uddannelse. Så på den måde der gjorde 

man det, men man gjorde det ikke tidligere. Og det undrede mig at der var så stor forskel på hvordan man 

håndterede den ene opsigelsesrunde i forhold til den anden. Der var måske 150 mennesker der egentlig fik 

at vide at d.31 december der lukkede XX og i tiden op til brugte man meget tid på at videreuddanne dem. Vi 

havde jo sugerør i alt hvad der var af fonde til uddannelse. Alle der ville fik tilbud om uddannelse og det 

styrede vi med hård hånd og det var en af de ting der motiverede mig i mit job trods alt, at sikre at 

medarbejderne kom godt afsted 
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I: I den første fyringsrunde, kunne man da have gjort noget anderledes for at minimere de her negative 

følger? 

 

R: Ja, det kunne man vel i og for sig ved at man havde informeret fornuftigt. At man meget hurtigt havde 

samlet afdelingerne, ikke til stormøder men med chefen som kunne skitsere hvad vi skulle fokusere på og 

hvordan afdelingerne skulle skrues sammen fremadrettet. Der havde jeg behov for at man havde lavet en 

skitse, og tegnet et billede af hvordan det skulle se ud, så man vidste hvad der forventedes af én. Samtidig 

med det, indførte man et nyt medarbejdersamtaleforløb, MUS samtale som man kaldte noget andet hvor 

man begyndte at give folk karakterer. Det forstod folk ikke og de frustrerede også folk samtidig. Men 

samtidig var der nogen der hurtigt så det, og så begynde albuerne at komme op og der blev dårligt 

arbejdsklima fordi der var nogen der var gode til at profilere sig selv. De hårdtarbejdende som var i 

maskinrummet var der bare og de fik ingen feedback og det gjorde at de blev utrygge ved situationen 

 

I: Ja, jeg tror jeg har fået svar på alt det jeg havde behov for. Tak 

 

Interview G: 

I: Først vil jeg rigtig gerne vide hvad din stillingsbetegnelse er i virksomheden? 

 

R: Den er IT supporter 

 

I: Hvor længe har du været i virksomheden? 

 

R: Det har jeg været siden 2015, marts måned, såh, det er snart 3 år 

 

I: Kan du fortælle mig lidt om virksomheden, er det en stor virksomhed eller en lille? 

 

R: Det er en stor virksomhed og den er jo i hele Norden, og har vel godt og vel 2200 ansatte med butikker 

og så videre 

 

I: Ja. Er det en privat eller en offentlig virksomhed? 

 

R: Det er en privat 
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I: Mmh. Kan du fortælle mig lidt om den historiske kontekst? 

 

R: Det har igennem rigtig mange år været en familieejet virksomhed som gik over til at blive solgt til en 

investeringsfond og de gamle ejere bibeholdt 25% af ejerskabet men sidder egentlig kun i bestyrelsen  og 

har et par poster der og der er ikke nogen af de gamle tilbage som har deres daglige gang i firmaet, hvilket 

de havde før. Så de er 75% ejet af EQT og resten har familien 

 

I: Okay. Hvad har det her skift gjort? 

 

R: Det har gjort at man kan mærke at der er en hel masse ting der er blevet lavet om. Før var der en helt 

anden stemning i firmaet. Det er blevet mere corporate hvis man kan sige det sådan. Det er også, uden at 

det skal lyde negativt, blevet mere fokuseret på indtjening. Før der var der den der lidt hyggestemning, vi 

vidste selvfølgelig at vi skulle tjene penge og vi har haft en masse gode julehandler selvom det har været 

svært for firmaet og den der hygge den er forsvundet efter at investeringsfonden er kommet ind over. Det 

er vel også fordi at der er sket nogle andre ting på markedet efterhånden som der ikke har været de andre 

år. Webshops og sådan noget er mere fremme og der er vi ikke så gode igen. Så der mister vi en del. Så det 

har ændret sig meget 

 

I: Ok. Hvordan i forhold til medarbejderne? Er der historie for lang anciennitet eller kortere ansættelser? 

 

R: En god blanding. Der har været en stor del af firmaet som har været rygraden som altid har været der. Så 

har der været visse poster i firmaet hvor der har været skiftet ud, blandt andet indenfor IT fordi der er højt 

stressniveau og sådan. Også indenfor finans og businessplanning fordi folk finder ud af at firmaet ikke er så 

højtlønnet, eller at ansatte ikke er så højtlønnede i firmaet. Så der har det typisk været sådan at der er 

kommet mange ind og er gået ud hele tiden og hver gang man har lært dem at kende og spørger dem hvor 

de smutter, så er det fordi de kan få mere i løn andre steder. Så det er ikke fordi de ikke kan lide at være 

der men de vil have flere penge. Og det er så den der rygrad i firmaet, det er de ligeglade med for de er 

ligesom ånden i firmaet og de har ligesom vænnet sig til at jamen, man er i firmaet fordi man kan lide at 

være der og ikke fordi man kan lide at få en høj løn 
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I: Okay. Vil du sige at det har været en virksomhed der har været kendetegnet ved et stabilt eller et 

dynamisk miljø? Vi kan eventuelt adskille det og tale om hvordan det var da den var familieejet og nu hvor 

den er ejet af EQT. Hvis der er en forskel 

 

R: Det synes jeg der er fordi før i tiden der var det, der blev taget beslutninger om forskellige ting der skulle 

ske i firmaet men det var ikke de hurtigste beslutninger. Man kørte meget med det der med, sådan har det 

altid kørt så det fortsætter vi med. Det kunne man også se i vores ERP system som var ét ejeren selv havde 

bygget. Det kørte vi med fordi det virkede, og der har vi så fået det skiftet ud. Det var vi i gang med inden vi 

blev solgt, men det var så et krav fra dem der gerne ville købe os for de sagde at vi var en gammeldags 

virksomhed som nok burde opdateres, så der fik vi SAP. Og så er hele organisationen blevet lavet om til at 

ting skal ske hurtigere og det er primært på grund af konkurrencesituationen på markedet. Vi kan ikke 

længere nøjes med at sige at "den her kampagne kører vi fordi det har vi gjort hver år og vi ændrer ikke på 

at vi kører 25% i den og den uge". Der kan nu ske ændringer, altså vi kan få at vide om fredagen at Bilka 

kører en eller anden 30% kampagne, så vi er nød til at reagere på det og det har vi ikke gjort før i tiden. Det 

har virket før i tiden men det virker ikke rigtig nu, så jeg ved ikke rigtig hvordan og hvorledes og om vi skal 

være dem der skal følge alle de andre. Firmaet er markedsledende og burde egentlig kunne sætte sin egen 

dagsorden men fødevaremarkederne kommer jo ligesom ind og tjener ikke penge på legetøj og sådan 

noget, men de vil jo selvfølgelig gerne sælge og hiver folk ind i butikken på billigt legetøj. Det er vi nødt til at 

reagere på hvis vi stadig vil have nogle markedsandele og vi er nødt til at være en mere dynamisk 

virksomhed end vi har været før og det er også sket. Der er kommet stor ændring fra gamle dage og til nu 

 

I: Ja okay. Når nu du siger der er sket en stor ændring fra gamle dage. Vil det så sige at der i gamle dage ikke 

skete så store forandringer hvilket der gør nu? 

 

R: Ja det synes jeg lidt. Jeg nåede at være i det gamle firma inden de fik nye ejere. Der har jeg i princippet 

været halvdelen af tiden og der var der lidt længere til beslutningerne blev taget fordi hvorfor lave om på 

det når det fungerede. Det var sværere at komme igennem med forslag fordi der sad nogen som havde 

siddet der i mange år på helt øverste etage som synes at tingene skulle være på én måde og det havde man 

svært ved at lave om på så der var lang afstand mellem beslutningstageren og dem der kom med forslag. I 

dag kan man gå ind og sige "det her synes vi skal gøre anderledes" og det kigger de så på, øhh, og så måske 

ugen efter "jamen vi har fundet ud af at det er rigtigt det du siger så lad os få det lavet om". Det kunne man 

ikke før 
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I: Ja. Når der nu, dengang det var familieejet, var der højere tryghed i ansættelsen? 

 

R: Det er min oplevelse. Da jeg startede da tænkte jeg "det her er et fedt sted, her kan jeg godt blive 

gammel", jeg var gammel i forvejen, men jeg kunne godt se mig selv være der i mange mange år, fordi det 

var det jeg så de fleste andre havde været. Så det synes jeg lidt, det var ikke der man sådan frygtede for sit 

job 

 

I: Nej. Hvad gjorde det ved medarbejderne? 

 

R: Der var en helt anden glæde og selvom bølgerne kunne gå højt med stress og sådan nogle ting, så 

klarede man det alligevel fordi man havde støtten. Jeg vil sige, man har stadig støtten i sin afdeling det har 

vi i hvert fald, men det var bare den generelle holdning i firmaet at vi klarer den lige meget hvad og vi er her 

alle sammen og vi skal nok være her efter jul også, fordi selvfølgelig klarer vi den og får en god jul. Det er 

ikke det samme nu, det har ændret sig meget 

 

I: Okay, kan du uddybe det?  

 

R: Jamen for mit eget vedkommende har jeg ikke det sidste år følt at det er et sted jeg bliver netop fordi der 

sker så mange ting og jeg føler mig ikke så sikker i den position jeg sidder i. Men for ITs vedkommende kan 

man ikke lade være med at tænke på alle de der outsourcing situationer. Man har hørt om det andre steder 

at de sender hele deres supportafdeling til Indien og så fyrer de dem. Så kan man ellers ringe til en indisk 

afdeling og måske få et svar på indisk-engelsk. Og det kan jeg ikke lade være med at tænke på 

 

I: Nej. Hvis nu vi skal tale om de nedskæringer der har været. Har du oplevet én eller flere runder? 

 

R: Hvis man ser på firmaet som helhed, så har der været én større hvor vi røg fra 2250 til cirka 2200 

medarbejdere. Så det er jo umiddelbart på papiret ikke en så stor nedskæring, men de 2250 er med alle 

butiksansatte og de blev ikke rørt. Så der røg i princippet 47 inde i hovedkontoret og cirka 10 i Hong Kong. 

Ellers så har der været, hvis man ser på vores lager, en runde inden jul hvor de valgte at fyre 10 

medarbejdere lige inden de sidste pakninger, så de medarbejdere valgte så ikke at møde op og så skulle de 

have vikarer for at dække de pladser. Så har de lige fyret 6 igen som vi ikke har fået noget at vide om, det 

fandt jeg ud af via facebook og det er endnu ikke meldt ud i firmaet. Der hed det sig at der blev fyret 10 

mere og det viser sig at det er 10 der er sagt op i forhold til andre ting som så er talt med, så der skal ikke 



144 
 

fyres mere derude men det er som om at vores lager kører lidt mere selvstændigt, det er sådan delt lidt op i 

hovedkontor, lager og butikker. Så 3 dele. Som helhed har der så været én stor fyringsrunde og de to 

divisioner i det har der været to 

 

I: Ok. Hvornår var den store fyringsrunde cirka? 

 

R: Det var sidste år. Jeg kan ikke helt præcist huske det, for man har det jo med at fortrænge dårlige ting jo 

 

I: Okay. Ved du hvad der igangsatte nedskæringen? Var det et lederskifte eller? 

 

R: Det var ikke lederskifte, det var at der ikke har været den samme pengetank bagved som der har været 

før i tiden. Før har ejerne jo bare haft deres egen formue, så hvis der har været underskud kunne de bare 

gå ind og dække det hvis det var dét de ville og mange gang havde jeg lidt på fornemmelsen at man ikke 

talte om hvis der havde været underskud. Så kørte det fint, vi havde haft en OK jul men det var dét. Den 

mulighed er der ikke rigtig mere og nu er det jo så investeringsfonden der siger "der mangler en masse 

penge og vi skal gøre noget. Vi anbefaler at I skærer sådan og sådan ned". Og så har det så været op til 

ledelsen at bestemme 

 

I: Ok, så det har været af økonomiske årsager? 

 

R: Ja 

 

I: Okay. Kan du fortælle mig lidt om processen? Hvordan blev den håndteret rent praktisk? 

 

R: Vi blev kaldt ind på et møde om mandagen i vores kantine alle sammen og så fik vi at vide at det gik 

dårligt. Det var der ikke så mange der vidste for de havde ikke haft så stort et informationsniveau det sidste 

stykke tid efter at EQT er kommet til. Det var bedre før. Og så fik vi at vide at inden ugen var omme og 

inden fredag, så ville vi skulle sige farvel til en masse medarbejdere. De vidste ikke hvor mange men de 

mente at det ville blive omkring 50-60 personer tror jeg. Og så fik vi at vide at der skulle vælges en 

medarbejderrepræsentant til et eller andet som jeg ikke lige kan huske igen fordi jeg har nok fortrængt 

mange af de dårlige ting og der blev der så valgt nogen fra nogen af de forskellige afdelinger, måske en 3-4 

stykker, som skulle tale medarbejdernes sag overfor ledelsen, som vist er normal kutyme når det er sådan 

større fyringsrunder. Der fik vi at vide at vi skulle komme med forslag til hvordan man skulle køre det 
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igennem og vi var nogen der kom med forslag sådan så vi kunne sørge for at der ikke skulle fyres så mange 

og andre foreslog ting sådan så det skulle være så godt som muligt i forhold til hvordan der ville blive fyret, 

så der blev ikke helt kommunikeret ud hvad de egentlig ville have, så der var lidt misforståelser 

 

I: Nej? Blev det taget til efterretning nogle af de her ting? 

 

R: Jeg ved det faktisk ikke fordi dem der sendte forslag ind fik bare at vide "dine forslag er modtaget" og så 

var det op til de der 4 mennesker der så fik fri til det hvis man kan sige det sådan. Jeg mener det var 4, der 

var i hvert fald en gruppe mennesker der skulle tage stilling til det og snakke med fagforening og være 

mellemmand til ledelsen. Og det skulle så gøres inden onsdag og så var det dér at de meldte ud at nu var 

der sørget for sådan og sådan og så ville vi få yderligere info om torsdagen. Om torsdagen fik vi så at vide a 

fredag morgen skulle vi sidde ved vores telefon mellem 8 og 9 og hvis den ringede skulle man gå til det 

møde man var indkaldt til og så ville der ske et eller andet. Det var ikke kun fyringer, der var også 

omrokeringer. For at spare, så blev de sat over og lave noget andet eller fik tilbud andre stillinger et andet 

sted i firmaet for at kunne beholde nogen af dem 

 

I: Okay, så det var der faktisk nogen der gjorde? 

 

R: Ja. Det var ikke.. De havde ikke meldt det ud at man kunne blive omrokeret men de havde bare meldt ud 

at man skulle tage til det møde og så måtte man tage den derfra. Så mandag kunne vi godt arbejde lidt, 

torsdag var der ikke rigtig nogen der var i stand til at arbejde. De fleste af os, eller i hvert fald for mit 

vedkommende, sov stort set ikke mellem torsdag og fredag fordi man skulle op og på arbejde og sidde og 

være klar, og bare sidde og vente på at telefonen ringede. Når man sidder i en servicedesk, så ringer ens 

telefon tit. Så man sad jo og kiggede på den der telefon hver gang den ringede "Årh, det er en butik". Jeg 

kunne ikke samle mig og sidde og servicere butikkerne og vores daværende chef kom også ind og sagde, 

altså hun var helt med på at vi ikke skulle arbejde. Hun ville gå ned sammen med de andre ledere og sidde 

et eller andet sted og indkaldte til de møder der. Vi havde så en i vores team som havde sagt at han selv 

ville fyres hvis det var. Han havde meldt sig frivilligt 

 

I: Nå det kunne man godt? 

 

R: Det var ikke noget der var meldt ud, men han ville gerne væk og han så en mulighed for han havde jo 

hørt de fordele der var ved det. Det var noget med at man fik en uges ferie, man fik nogle dage overført og 
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man måtte gerne tage andet arbejde i opsigelsesperioden hvis man var fritstillet og de ville ikke modregne 

ens løn. Så man fik i princippet dobbelt løn, så de gjorde mange ting for at man ligesom kunne komme godt 

videre, og der var også nogen der fik noget hjælp til noget med nogle kurser og fik lov til at købe deres 

computere og telefoner og sådan. Så de gjorde meget for at folk kom pænt videre, trods alt. Og så var det 

bare at vi i afdelingen.. Der var sådan en mærkelig stemning og vi var en af de afdelinger der blev hårdest 

ramt. Vi mistede 13 ud af 27 og den næststørste afdeling var vist 12 tror jeg, men vi blev hårdest ramt 

 

I: Ja det kan jeg høre 

 

R: Så det var en underlig stemning hele dagen og vi fik ikke lavet en skid fordi nogen havde lyst til at få et 

kram og sige pænt farvel og gik med det samme. Andre hang ved derinde og sad bare på deres plads og 

kiggede ud i luften, ligesom os andre som egentlig var der, og i eget team gik vi fra 4 fuldtidsansatte og en 

på halv tid som var chef, til 2 fuldtidsansatte og en chef der bare skulle være teamleder, og ikke længere 

chef. Hun fik så lidt mere tid til at lave de ting som vi sad og lavede men altså, det hang jo også fint sammen 

med at vi fik at vide vi ikke skulle lave mere end vi havde gjort før 

 

I: Okay, og var det rigtigt? 

 

R: Nej. Vi fik i perioden de første 3-4 måneder efter... over dobbelt så meget arbejde som vi havde haft før. 

Fordi der var lige pludselig en masse medarbejdere der skulle håndteres med nedlukning og have noget 

hardware gjort klar eller slettes eller findes ud af hvad de skulle. Vi måtte ikke vide hvem der præcist var 

blevet fyret. Vi måtte ikke få en liste så vi kunne have et eller andet at holde styr på, vi skulle selv finde ud 

af det når folk skrev til os og når vi havde opgaver så vidste vi ikke om vi kunne skrive til folk "er det noget 

vi skal kigge på" fordi hvordan skal man håndtere det, du ved. Man ved jo ikke om den person du sidder 

med er fyret så der var nogle ting der kunne havde været håndteret anderledes i forhold til at IT faktisk er 

en stor del af sådan en fyring lige meget hvordan man vender og drejer det 

 

I: Jah. Hvad gjorde det ved din tillid til ledelsen af det ikke var rigtigt det der var meldt ud? 

 

R: Den blev mindre. Fordi at jeg I forvejen havde nogle issues med vores direktør som har sagt nogle ting 

hvor alle bare har kunnet se "jamen det holder jo på ingen måde" og så samtidig ikke bliver kigget så meget 

på de medarbejdere der rent faktisk var tilbage. Man koncentrerede sig så meget om dem der var blevet 
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sagt op. Men jeg følte at man glemte at kigge på os der var tilbage fordi det er en stresset situation. Det kan 

sidestilles med flytning, skilsmisse, depression. Det rangerer ligeså højt hvis du spørger psykologer 

 

I: Hvad hvis jeg spørger dig? 

 

R: Jamen det synes jeg også. Det er en kæmpe omvæltning fordi lige pludselig så mister du nogen som du 

har haft en dagligdag med i nogle år. Der er jo nogen der har haft det i mange år, jeg har kun haft det i 3 års 

tid, men de forsvinder. Så det er 8-10 timer du skal se nogle folk mindre end du har gjort før, plus det der 

med ekstraarbejde og jeg følte ikke at jeg kunne tillade mig at have fri fordi der skulle jo nås en masse ting 

og vi var færre folk, så hvordan skulle vi nå det? Det påvirkede meget og jeg endte også med at blive pålagt 

at gå på nedsat tid i december som er vores travleste periode fordi at jeg begyndte at snerre af folk og 

begyndte ikke at kunne yde den service jeg var kendt for eller er kendt for. Og det synes chefen jo ikke 

kunne passe, så han ville jo gerne gøre noget og den chef jeg så havde fået efter omrokeringen er 

fantastisk, så han lægger mærke til ting og skriver privat om aftenen og hører hvordan det går. Han er 

meget OBS på ting 

 

I: Okay. Det er faktisk mit næste spørgsmål. Så det vil sige at efter nedskæringerne der oplevede du at din 

nærmeste leder var opmærksom på at det kunne være svært at være tilbage? 

 

R: Nej ikke rigtigt. Fordi han er bare sådan, det er ikke noget han sådan har været obs på specielt fordi der 

har været nedskæringer. Han er bare sådan, så han er en lidt anden type end den der var før. Så jeg vil ikke 

sige han er meget mere opmærksom på dem der er tilbage, han er bare opmærksom 

 

I: Ja okay. Anerkender han at det kan være svært at være tilbage? 

 

R: Ja det gør han og de samtaler jeg har haft med ham, der ved han der godt. Men altså som sagt, han er 

bare sådan 

 

I: Okay. Blev der rammesat nogle aktiviteter, eksempelvis samtaler hvor man kunne komme ind og snakke 

om de her ting? 

 

R: Nej. Da vores chef kom ud og de var færdige med at ringe til folk, sagde de at vi måtte side til hvis vi 

havde brug for at snakke med dem. Men at få det at vide lige når man har siddet og ventet og har fundet ud 
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af at du har overlevet ørådet dér, så er det ikke det man tænker at man har lyst til. De fleste af os ville 

hellere være der med de kollegaer som skulle forsvinde fordi vi viste jo ikke om de skulle forsvinde dagen 

efter eller om de var der efterfølgende og om de havde lyst til at være der, så vi ville hellere være sammen 

med dem end at sidde og snakke med vores chef om nogle ting. Det var der i hvert fald et par stykker af os 

der snakkede om. Vi følte ikke at der var behov for at sidde og snakke med cheferne om det 

 

I: Heller ikke i perioden efter? 

 

R: Jeg har ikke kendskab til nogen der har gjort det 

 

I: Nej? Ville det have været anderledes hvis det på forhånd var blevet rammesat? Ville du da have taget 

imod det med en positiv indstilling? 

 

R: Ja det ville jeg i hvert fald. Hvis de havde sagt "Vi indkalder til én til én møde". Altså vi havde nogle én til 

én møder efterfølgende, men det var ikke i forhold til hvordan vi nu havde oplevet det. Hvordan vi havde 

det med det, men det var mere det der med at nu skal vi se fremad og vi er nødt til at gøre sådan og sådan. 

Så det var mere at tænke på arbejdsdelen 

 

I: Så måske en mere praktisk karakter? 

 

R: Ja. Det var ikke sådan "hvordan har du det". Jeg vil så sige at i andre teams i firmaet, det kan godt være 

at der har været det dér, men i vores team er vi lidt bedre til at snakke sammen end så mange andre i 

firmaet, så for os var det også helt naturligt da vores chef kom hen, at vi faktisk spurgte hende som noget af 

det første om hun var okay. Fordi det er jo også hårdt for hende at skulle sidde og finde ud af hvem hun 

skulle undvære, så der er vi sådan lidt mere sammentømrede end mange andre. Vi snakker sammen om 

tingene uden a vi skal have et møde om det, men ikke sådan som medarbejder til chef men mere kammerat 

til kammerat. Også for at det ikke skal være det der med en chef der dikterer hvad vi skal snakke om, men 

snakker om det vi har lyst til 

 

I: Okay. I forbindelse med den her nedskæringsproces, føler du da at kommunikationen har været 

fyldestgørende? 
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R: Nej. netop som jeg sagde før, det der med at de måske skulle have informeret bedre om hvad de gerne 

ville have at vi som medarbejdere skulle komme med som forslag. Det kunne have været kommunikeret 

bedre, og så synes jeg jo også at det kunne have været kommunikeret bedre.. Ja det ved jeg ikke.. Jeg har 

svært ved at se hvordan man skal lave sådan en fyringsrunde meget anderledes fordi det kan man nok ikke. 

Men efterfølgende kunne det have været godt med nogle én til én samtaler. Det ved jeg ikke om de ikke 

har tænkt på, eller om de har glemt det. Om andre har gjort det men vi ikke har i vores afdeling, men der 

kunne have været kommunikeret om sådan noget. Og en ting er at de kommunikerer ud at de arbejder 

sammen med den og den fagforening, der var ikke rigtig nogen der havde forståelse for hvorfor det skulle 

være den fagforening for hvad så hvis det havde været en anden. Fagforeningen kunne åbenbart tillade sig 

at sige nej til at ville hjælpe, så det var lidt svært at gennemskue. Men det var bare ikke lige det man 

tænkte på når de så spurgte om der var nogen spørgsmål, fordi så sad man bare og var helt rystet. Vi havde 

jo lige fået at vide at mange skulle fyres, så der kunne have været informeret lidt bedre 

 

I: Okay. Blev der på nogen måde kommunikeret om hvilket parametre man kiggede på når der skulle 

skæres ned 

 

R: Nej 

 

I: Nej. Så man havde ingen indflydelse på? 

 

R: Nej det fortalte de ikke. Vi vidste ikke om de automatisk ville tage alle dem der var gamle og skulle til at 

stoppe, og tilbyde dem at få eksempelvis 9 måneders fritstilling  og så 6 måneders løn eller noget. Intet - vi 

vidste ikke hvordan og hvorledes. Vi havde det lidt på fornemmelsen i vores afdeling fordi vi vidste meget 

om SAP og vidste at der var nogle udviklere der skulle væk, så der havde vi allerede luret at der nok var 

nogen dér der røg. Ellers ikke. Der var ikke noget generelt meldt ud om at "sådan gør vi eller vi tager der 

hvor vi kan spare flest kroner". Intet 

 

I: Nej okay. Føler du at processen blev kørt på en retfærdig måde? 

 

R: Det er jo svært at sige fordi retfærdig i forhold til hvad? 

 

I: Jamen om du føler dig retfærdigt behandlet i processen? 
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R: Nej. Selvom jeg overlevede. Men jeg synes som vi snakkede om før at der manglede at blive kigget på 

dem der var tilbage. Der var meget fokus på dem der røg, det er også fuldt forståeligt men man må ikke 

glemme at der er en procentdel af firmaet der er fjernet, men der er stadigvæk en anden stor procentdel 

tilbage, og hvordan behandler vi dem? Fordi det duer heller ikke at de skærer det hele væk i forhold til 

personalepleje. Det var jo fester af den ene og den anden slags, og jeg er med på at det koster penge at 

holde en fest og man skal spare, men hvis du fjerner alt socialt i et firma så begynder sammenholdet at 

smuldre og  så bliver der de der små kasser der sidder i afdelinger for sig selv og taler ikke sammen og 

"jamen  det er også de andre for vi kører fint". Det bliver det hurtigt, når de skærer i de sociale elementer, 

så jeg synes de har glemt dem der er tilbage i processen 

 

I: Ja. Synes du dem der blev afskediget blev retfærdigt behandlet? 

 

R: Ja det synes jeg. Fordi de fik meget gode vilkår. Både i forhold til ekstra feriedage og jeg studsede over at 

de skulle afholde alt deres ferie, men de ville jo så få en uges ekstra ferie. Så hvis de havde tre uger tilbage 

så kunne de bare afholde det, så ville de få en uge mere og få deres omsorgsdage med som man kunne få 

udbetalt hvis man ville det. Plus at man fik at vide at man gerne måtte finde et andet job 

 

I: Og var det ens for alle? 

 

R: Ja. Der var ikke nogen forskel på om de var en fra den øverste hylde eller om det var en der sad og 

tastede. Samme vilkår for alle og det skulle der også være for ellers havde folk nok brokket sig tænker jeg 

 

I: Ja det havde de nok. Kan du fortælle mig lidt om din umiddelbare reaktion på nedskæringerne? 

 

R: Jamen altså jo mere man fandt ud af og fik at vide med den økonomiske side af firmaet, så kan man jo 

godt forstå det. Jeg kunne også godt forstå a det var nødvendigt at gøre et eller andet for ellers så duer det 

ikke. Og hvis de tiltag med kampagner og sådan noget ikke fungerer, så kan vi ikke hive flere penge ind dér 

og så er vi nødt til at skære i arbejdsstyrken. Og der er der jo nogle der har været der længe og har siddet 

og lavet ting som er de eneste der har kunnet finde ud af, og så tænker man "så beholder vi dem", men vi 

har skiftet til nyt system så i princippet er der ikke behov for dem. Og de fleste af dem der er røget, er af 

den type. Når man altså sjusser sig lid frem til hvem der er røget, fordi vi har ikke fået en komplet liste over 

hvem der røg. Vi har bare set at nu er den person stoppet, og den og den 
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I: Ved du hvad årsagen er til at man ikke ville tale åbent om hvem der var blevet afskediget? 

 

R: Da vi spurgte HR, så sagde de at det var fortroligt og det var den besked vi fik. Det synes jeg var lidt 

underligt fordi vi havde jo ligesom en del at skulle gøre med dem der stoppede. Men det kunne vi ikke få. 

Og udover det, så selvfølgelig er det meget rart men det er også sådan noget med telefonabonnementer 

som firmaet ikke skal betale mere på et tidspunkt. Vi har haft betalt internet, det skulle stoppes og meldes 

fra og sådan nogle ting og det kunne vi jo ikke få at vide hvornår det skulle ske. Så vi har selv skulle sidde og 

når vi så har fundet ud af okay nu stopper ham der "Hej, jeg håber det er okay at jeg lige ringer til dig, men 

du skal jo stoppe snart tror jeg, hvordan og hvorledes". Den er ikke helt god, og det kunne også have været 

håndteret bedre. Et eller andet sted må de jo stole på at IT har adgang til en masse informationer alligevel 

og vi kunne sikket have gået ind og havde fundet alle informationerne men så havde vi fået problemer, så 

det kunne vi ikke. Men det skabte nogle underlige situationer ind imellem fordi man ikke vidste hvordan 

man skulle håndtere det. Så det havde været rart med sådan en liste 

 

I: Ja det kan jeg godt se. Var du glad for at du ikke blev afskediget eller ville du principielt gerne have været 

videre? 

 

R: Lige i starten var jeg rigtig glad for at blive fordi så var der det der med tryghed i gåseøjne og så havde 

man stadig  noget at stå op til. Men efterfølgende hvor der er sket så mange andre ting derinde så er det 

ikke liiige fordi jeg jubler over at være der og jeg kan også godt forestille mig at jeg ikke er der i tid og 

evighed. Det har også lidt med løn at gøre fordi hvis jeg kan få bedre vilkår lønmæssigt og der efterhånden 

alligevel ikke er nogen tilbage derinde som man har haft det godt sammen med, så er det der element hvor 

man bliver i firmaet på grund af gode kollegaer og super god ånd. Hvis ånden er væk, kollegaerne er væk, så 

er der jo løn og varme og beskyttelse for regn og så videre tilbage, og det kan jeg få andre steder 

 

I: Kan man så sige at det er koblet til nedskæringerne? 

 

R: Ja. Fordi havde der ikke været de nedskæringer og var vi kørt videre som normalt, ja så havde der været 

underskud men folk var der, der var stadig samme sammenhold fordi vi har altid været gode til at løfte i 

flok. Hvis der havde været et problem var folk hurtige til at gå sammen og sige "det her, det skal løses". Det 

har fungeret rigtig godt, men jeg synes ikke det fungerer helt på samme måde mere. Nu er der nogle andre 

der sørger for at tingene skal løses, men som samlet medarbejderflok der er det lidt anderledes 
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I: Okay. Teorien peger på man som tilbagebleven medarbejder efter en nedskæring kan føle skyld. Først 

føle lettelse over at man har sit job men bagefter føler sig skyldig. Er det noget du kan genkende? 

 

R: Ja det med lettelsen over at man overlevede, men ikke så meget skyldfølelsen fordi.. jeg synes jo 

selvfølgelig at det var rigtigt at jeg var tilbage i forhold til ham der røg i vores afdeling og som måske ikke 

lige trak  det store læs. Jeg synes også det var det rigtige at jeg ikke røg i forhold til de udviklere som 

alligevel skulle outsources. Så der er ikke noget hvor jeg har siddet og tænkt "ejh, det skulle have været mig 

i stedet for det der". På intet tidspunkt 

 

I: Nej? Føler du dig nogen gange usikker på om du også mister dit job? 

 

R: Ja hver dag egentligt 

 

I: Ja, og hvad gør det ved dig både fysisk men også psykisk? 

 

R: Det stresser, meget! Og det gør også at jeg nok ikke går på arbejde og er så glad som jeg plejer at være. 

Det er svært fordi hvis jeg er glad for at være på arbejde, så yder jeg også 110% hele dagen. Når jeg ikke er 

glad, så yder jeg måske 90% i løbet af dagen og vi får ikke rigtig noget information andet end at det går 

rigtig dårligt og at vi skal klemme ballerne sammen fordi der skal spare og spares. Og når der så er sådan 

nogle fyringsrunder som vi ikke får vidende om, så kan man ikke undgå at blive endnu mere nervøs for om 

der mon er noget mere under opsejling og hvornår slår de her ting igennem som vi prøver, og hvad er 

resultatet at julehandlen. Og hvis ikke vi får informationen, så er det nemt at gå og få sådan nogle 

tankespind i gang og det er en ond spiral for det gør ikke noget super godt for humøret 

 

I: Nej. Kan man sige at den store fyringsrunde kom som et chok, når i nu ikke var bevidste om at det gik 

dårligt? 

 

R: Ja fordi vi vidste ikke andet end at vi blev indkaldt om emnet var bare "status" og det var jo dét. Nogen 

har nok vidst noget, jeg ved at HR har vidst nogle ting fordi der var nogle ting jeg diskuterede med dem op 

til og som jeg ikke helt kunne forstå at de stejlede sådan over, men det kunne jeg jo så se hvorfor. Så for 

nogen er det nok ikke kommet som et chok, men for størstedelen af firmaet har det nok været "What the 

fuck, vi har klaret den før hvor vi har fået at vide det var gået dårligt, så hvorfor nu det". Så det var sådan 

lidt... et chok for størstedelen af firmaet tror jeg 
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I: Påvirkede nedskæringerne dit engagement i arbejdet? 

 

R: Ja fordi i perioden efter var det sådan en god blanding af "yes jeg er tilbage og jeg skal yde en god indsats 

for at jeg kan fortsætte med at blive", men så var der også den der "fuck jeg er tilbage og jeg skal arbejde 

dobbelt så meget og det kan jeg ikke holde til". Så det var en meget svær balancegang med hvornår man 

lige synes at det var fedt eller arh det er nederen. Så i perioden efter, det var svært. Meget svært hver dag 

fordi der skete så mange ting og folk bare stoppede på kryds og tværs omkring én, og at det stille og roligt 

gik op for én hvor mange det egentlig var. Man får et tal at vide og det er hvad det er men når man så reelt 

ser at der altså er nogen flere parkeringspladser fri hver dag og nede i kantinen er der færre mennesker. 

Det påvirker rigtig meget og det tror jeg også er det der gjorde at jeg fik begyndende stress i december 

måned og måtte køre hjem før hver dag 

 

I: Så du havde faktisk også mere fravær som følge af nedskæringerne? 

 

R: Ikke decideret nej 

 

I: Så man kan ikke sige at det var fordi du fik en større arbejdsbyrde som følge af nedskæringerne? 

 

R: Nej. Altså jeg fik meget større arbejdsbyrde men der er jeg så desværre bare skruet sådan sammen, at så 

gør jeg det jo bare og gør nok også mere end det jeg skal. Andre har fået mere fravær fordi så var det 

sværere at stå op og sige "det er en fed dag, jeg skal op og på arbejde". Jeg havde det på samme måde, 

men jeg tog på arbejde og så kan man så diskutere om det er godt eller skidt når man  snerrer af folk og 

ikke yder den service man skal. Det var jo så også dét min chef kunne se, så han sagde jamen vi skal have 

fikset det her og hvis du har brug for at være på arbejde 1 time om dagen, så gør du det. Hvis du har brug 

for at holde fri en måned, så gør du bare det. Og det blev så til at jeg måtte gå to timer før hver dag, fordi 

jeg kunne ikke overskue at skulle være der fordi så ved jeg at det der tankemylder kommer alligevel og så 

sidder jeg herhjemme og får dårlig samvittighed over at jeg heller ikke er der og så kommer skyldfølelsen 

men ikke decideret mere fravær på grund af det 

 

I: Overvejede du at sige op? 
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R: Jaarh, de første tre måneder måske nok hver dag sådan lige umiddelbart. Efter de første tre måneder når 

det gik skidt så fik jeg tanken "det er sgu nok bedre at jeg finder noget andet at lave" og da min chef hev 

mig til side og sagde det med at han havde observeret sådan og sådan og havde fået klager osv. så var det 

også det første jeg sagde. Fint så siger jeg op og finder noget andet at lave fordi det her kommer jo nok ikke 

til at ændre sig og hans første svar var "nej, jeg hverken kan eller vil undvære dig", så måtte vi jo ligesom 

snakke videre om hvad vi så kunne gøre. Så i øjeblikket er tankerne om at sige op ikke så store, måske lige i 

dag fordi jeg lige har fået et jobopslag fra et firma hvor det kunne være meget fedt at komme hen og hvor 

jeg ved at lønnen vil være meget højere men i det store hele så nej, så tænker jeg ikke ligeså meget over 

det som jeg gjorde i starten. Vi kører godt i teamet og vi sørger selv for at have nogle sociale arrangementer 

og det er ikke alle teams der gør det 

 

I: Nej. Nu nævner du selv de første tre måneder, er det den tid efter nedskæringerne som du synes var 

hård? 

 

R: Ja den var ekstra hård. Både på grund af dobbelt op på arbejdsbyrde men også at du var endnu mere 

usikker over hvad der skulle ske og hvordan det hele skulle foregå. Så i det store hele var det en meget 

usikker periode og de tre første måneder var absolut de værste 

 

I: Okay. Var du mere tilfreds med dit arbejde før nedskæringerne end efter? 

 

R: Ja det var jeg egentlig. Vi var flere i afdelingen og jeg havde en mindre arbejdsbyrde for den samme løn, 

så altså jeg kan jo selvfølgelig bedre lide hvis mit arbejdsniveau ligger på 100% end på 130. Før fyringen lå 

det på 100, måske 110 og nu ligger det måske på 130-150% konstant. Så på den måde, så ja, så var jeg 

gladere for det før fordi der synes jeg arbejdet stod mål med lønnen og det synes jeg ikke nu. Men der er 

ikke noget at gøre. Vi kan ikke få reguleret løn eller noget, og vi kan ikke få flere ansatte. Såh, det er at 

holde ud og se hvor længe jeg holder det ud 

 

I: Okay. Hvis man ser på din performance, jeg ved godt at vi har været lidt inde på det, faldt den som følge 

af nedskæringerne? 

 

R: Ja. Det gjorde den. Ingen tvivl om det. I dén tre måneders periode har jeg på en god dag måske ydet 90% 

af hvad jeg plejede og på de fleste af dagene hvor det vat røv det hele, der har jeg måske ligget på 

halvdelen af hvad jeg burde lave men energien har ikke været der. Lysten har ikke været der og de første 
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tre måneder var det også en kamp... det er fint nok at jeg er her, men har jeg virkelig lyst til at give så 

meget ekstra til firmaet når de egentlig ikke værdsætter det jeg gør. Så kan man sig jo de har værdsat det 

ved at jeg stadig er det, men det er ikke det jeg lige tænkte som det første. Det var mere mig, mig, mig og i 

nogle situationer er man nødt til at tænke sådan og så alligevel kan jeg jo ikke lade være med at tænke på 

teamet fordi hvis jeg underperformer, så hiver jeg de andre med ned. Og så hiver jeg mig selv op de andre 

dage og når det så går bedre så skal jeg give 180% for at kunne nå at lave det jeg skal. Så det har da helt 

klart påvirket i negativ retning i den første lange periode. Jeg synes ikke det gør det mere, nu er det jo så 

også noget tid siden efterhånden og nu er det mere normalt end før 

 

I: Når nu det er gået fra at være en forholdsvis stabilt familieejet virksomhed til at  være EQT der har den, er 

det så på noget tidspunkt eksplicit blevet nævnt at det nu er en virksomhed der er fuld af forandringer og 

som er mere dynamisk? 

 

R: Det har de nok nævnt. Jo det har de nævnt på nogle tidspunkter at vi er en virksomhed i forandring og 

jeg var med på et skypemøde da ham den nye kom og han sagde også at man skulle være klar over at 

tingene var sådan og sådan, og a det var et firma med forandringer. Hvis man ikke havde lyst til det, så 

skulle man vælge at stå af og finde noget andet at lave. Det er der så også nogen.. jeg valgte ikke at se det 

som noget negativt, men det er der nok nogen der har taget negativt fordi "nårh ja så kan vi ikke bruges 

alligevel", men det er jo fair nok. Fair snak og han taler lidt mere lige ud af posen ham den nye, og sådan en 

type leder fungerer jeg bedre med. Jeg er ikke så god til hvis folk de går og gemmer et eller andet eller siger 

nogle ting og hentyder til noget, "Nej sig det som det er!". Sig at det går ad helvedes til og at vi er nødt til at 

gøre noget, det er meget nemmere at forholde sig til og der bliver ikke spekuleret over tingene. De havde 

sagt at der ville komme til at ske ting og det var det. Det er også fint. Jeg er der jo trods alt stadig kan man 

sige 

 

I: Man snakker tit om når man har oplevet jobsikkerhed og den pludselig ikke er der mere fordi der sker 

nedskæringer, så er det godt med en kompensation på en anden måde. Ofte er det i form af 

kompetenceudvikling. Er det noget i har fået tilbudt eller har haft fokus på? 

 

R: Overhovedet ikke. Ingenting.  

 

I: Ville du gerne have haft det? 
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R: Jah. Fordi så havde jeg nok taget en etage op og sidde og lavet webting sådan så jeg kunne sige at det i 

hvert fald ikke var min skyld at den der webshop ikke kører som den skal og det er mit gamle fag. Så derfor 

havde det jo været fint hvis du havde sagt "nu er du jo kommet med en masse gode idéer i forhold til det 

her, så hvad siger du til at komme derop og lave noget andet i stedet for?". Og det er ikke fordi jeg ikke har 

sagt det og jeg ved at min egen chef godt vil have at jeg laver sådan nogle ting mere i afdelingen, men 

problemet er bare at i vores afdeling der har vi ikke rigtig de opgaver. De ligger et andet sted, så hvis jeg 

skulle sidde og lave de ting så skulle jeg have mere i løn og sidde et andet sted. Det er en helt anden type 

arbejde i forhold til at tage telefoner. Så det havde været fint hvis de kom og sagde "hvad siger du til", men 

intet. Og jeg har heller ikke hørt om det andre steder i firmaet at de har tilbudt kurser. Ikke engang dem der 

kommer ind og siger at de ikke er så gode til SAP. Der bliver ikke hold SAP kurser som der gjorde da vi var i 

overgangsperioden. Det kunne de jo sagtens gøre stadigvæk for der er folk der ikke er skarpe til det. Jamen, 

uddan dem så de bliver skarpere, så det kan gå hurtigere og bedre, men det er der ikke noget af 

 

I: Sådan lige lidt afrundende, kunne man i dine øjne havde gjort noget anderledes for at minimere de 

negative effekter af de her nedskæringer? 

 

R: Masser... Masser! Alt sådan noget som at de kunne have informeret bedre i de forskellige situationer. De 

kunne have håndteret alt med de tilbageblevne meget bedre 

 

I: Hvad kunne du have ønsket at de havde gjort for jer tilbageblevne? 

 

R: Jamen det kunne være alt fra at have kaldt sammen til et møde, men altså der var et møde en dag men 

det var bare for at informere om hvad der skulle ske fremover arbejdsmæssigt. Der var ikke noget på det 

personlig plan. Så de har informeret fint nok med hvad der skal ske fremover med stillinger fremover og 

hvordan og hvorledes, men de glemmer det personlige plan og det er trods al personer de har med at gøre. 

Man låner sin krop ud til firmaet, så man er nok sådan lidt arbejdsmarkedsluder for man bliver betalt for at 

lave noget der. Og den personlige del har de glemt. Som jeg også sagde, jeg ved ikke helt hvordan man 

kunne have lavet en fyringsrunde bedre, men jeg synes jeg har hørt fra andre firmaer når de har lavet 

fyringsrunder at de håndtere det både dårlige og bedre. Men lige præcis hvad vi kunne have gjort bedre i 

den her situation det ved jeg ikke. Men i hvert fald informationsniveauet skal være højt, det skal være den 

rigtige information, de skal huske alle både nuværende og tidligere medarbejdere og det er ikke kun lige i 

perioden efterfølgende. Det er altså også udover de der tre måneder eller hvad det måtte være. Have 
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noget opfølgning. Nu er der gået et halvt år, hvordan har du det med din stilling og har du stadig lyst til at 

være her og hvordan går det. Tage sådan nogle samtaler, det kunne være en god ting 

 

I: Ja. Så har jeg været igennem alt det jeg havde behov for at spørge om 

 

R: Det var da fint - og nemt! 

 

Interview H: 

I: Først vil jeg gerne vide hvilken stillingsbetegnelse du havde i virksomheden hvor du oplevede 

nedskæringerne? 

 

R: Ja jeg sidder som intern invision konsulent 

 

I: Hvor længe har du været ansat? 

 

R: I snart 10år. til april 10 år 

 

I: Ja kan du fortælle mig lidt om virksomhedens historie? 

 

R: Jamen altså dengang jeg startede var jeg nummer 33 der blev ansat og jeg tror vi vækstede mellem 5 og 

10 personer om året og det gjorde vi så indtil for cirka 3 år siden, så begyndte det så at stå lidt i stampe. 

men de fortsatte fordi de har hele tiden sagt a vækst er lig med at ansætte flere mennesker og blev ved 

med at fortsætte i samme dur i stedet for måske at optimere nogle arbejdsprocesser så vi kunne holde 

vores omkostninger nede. så i takt med at omsætningen har steget, det har vores omkostninger så også. Så 

det har bare resulteret i at de sidste tre år har vi stået i stampe og begyndt at gå lidt nedad. De kan ikke 

holde budgetter. De har simpelthen fået lavet tingene for bredt og ikke kigget nok indad. Vores ledelse har 

også været for dårlig 

 

I: Vi snakker en lidt mindre virksomhed kan jeg så næsten forstå? 

 

R: Inden vi begyndte at skære ned, der var vi 85 
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I: Okay, og er det en privat eller en offentlig virksomhed? 

 

R: Det er en privat virksomhed 

 

I: Ja, vil du sige at virksomheden har historie for at være en stabil organisation eller har der været mange 

forandringer? 

 

R: Meget meget stabil. Og det tror jeg også at for især os gamle som har været i virksomheden i så mange 

år, at så har alle de her nedskæringer nok ramt mere voldsomt for vi har slet ikke været vant til alle de her 

ting, for det har altid bare gået godt og vi har bare tørnet derud af. Lige pludselig når vi så til et vendepunkt 

ikke, og der er så blevet ansat.. det er vel et års tid eller halvandet tid siden der blev sat en bestyrelse ind og 

den bestyrelse har jo så trukket en hel masse. Og så var det så at banken også pludselig sagde at hvis ikke 

de skulle lukke kasseapparatet, så skulle vi spare så og så mange millioner. Og det var jo så rigtig rigtig 

mange millioner og derfor så har de så været inde og kappe helt ind til benet på mange ting. De havde 

jagter og alt muligt ikke, og derfor så røg der første gang 4 mennesker og anden gang så røg der 9 

 

I: Hvordan i forhold til medarbejderne. Er der historie for at de har lang anciennitet eller er der kortere 

ansættelser? 

 

R: Vi er faktisk... Mange af os har rigtig lang anciennitet 

 

I: Ja okay. og hvad har det gjort ved medarbejderstaben at folk har været der i så mange år? 

 

R: Det giver uvished og så har det gjort at man har gået rundt i virksomheden med de her mennesker der jo 

ikke blev fritstillet 

 

I: Okay. Hvis jeg lige må afbryde dig engang - jeg vil rigtig gerne vide hvad det har gjort ved 

medarbejderstaben at I har været der i så mange år 

 

R: Vi har et sort sammenhold. Selvom vi har været så mange har virksomheden altid været som en familie 

fordi vi jo har arbejdet sammen i så mange år. Så det at folk de ryger, det gør ondt 

 

I: Årsagen til de her nedskæringer, har så været på grund af det økonomiske, er det korrekt? 
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R: Ja de fik at vide at der skulle til at spares og til at tjenes noget mere på bundlinjen, så der skulle 

optimeres. Vi skulle udføre det samme arbejde på færre mennesker og så har de været inde og kigge på 

processer og se hvad går ikke så godt og har simpelthen peget de områder fra. Og vi er stadig ikke færdige, 

fra dag til dag kan der ske noget og det ved vi 

 

I: Nu henviste du lige til to runder før. Har der været to eller har det været løbende? 

 

R: Nej to fyringsrunder. Først den ene hvor de lukkede den ene afdeling ned og fyrede en der sad med 

vores spedition og sådan noget. Så der røg 4 mand der, og i næste omgang røg der 9 på en gang 

 

I: Da du blev ansat, tænkte du da over at der potentiel kunne ske nedskæringer i den her virksomhed? 

 

R: Det tænkte jeg overhovedet ikke over fordi det var sjældent at folk stoppede fordi det var en god 

virksomhed at være ansat i. Så folk de bliver der i mange år, så nej slet slet ikke. Og det er jo også derfor at 

det kom meget bag på en at vi lige pludselig.. nu har vi vækstet og vækstet og ansat folk, og så lige pludselig 

begynder de bare at kappe folk fra. Og så så mange 

 

I: Kan du sætte nogle ord på processen? Hvordan blev det gjort rent praktisk? 

 

R: Jamen altså den første gang med de 4, der får vi alle sammen en mail ud. De indkalder jo de her 

mennesker i de respektive afdelinger og imens de så er inde og snakke med deres leder så bliver der så 

sendt den her mail rundt om at der i dette øjeblik er ved at blive fyret nogen og at bagefter vil få at vide 

hvem. Vi blev så kaldt sammen til et møde og er spørger man jo så også til det her møde sidst på dagen 

"sker der mere nu?", "Nej nu var der lige ro på lidt" og så går der lige knap et halvt år mere og så ryger der 9 

mere. Så det har jo gjort at i hele den her periode der lavede man jo så en medarbejderundersøgelse og 

folk melder jo ud at de er usikre og det kan de ikke helt forstå. Det kan vi andre altså godt også fordi vi 

mangler at ledelsen går ud og siger til os at "fordi vi gør sådan og sådan, så er det sådan og sådan". Og når 

vi så spørger dem hvad de har tænkt sig, så siger de bare at det vidste de ikke. Så det har været sådan 

noget hvor vi har higet efter at de for helvede vil gøre noget. Komme ud med noget og så bliver vi jo også 

frustrerede over når der i anden omgang bliver fyret 9, men at der ikke bliver pillet ved ledelsen. Det er 

ledelsen der styrer den her virksomhed, men det der så lige er sket igen er at vores direktør blev fyret for 3 

uger siden. Så nu er der sket noget der men der skal stadig kappes nogen enkelte hoveder i den ledelse for 
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at den kommer til at fungere. Der har også været noget med nogle hellige køer i den her virksomhed fordi 

de har været her fra day one sammen med ejerne som jo så ikke driver den mere men det gjorde han jo i 

mange år. Og så er der bare nogle hellige køer som desværre har for meget at sige og så er det bare svært 

at optimere og ændre noget fordi de har meget haft det der "sådan har vi altid gjort og det her er i Karstens 

ånd og så skal vi gøre sådan og sådan". Og der er den nye bestyrelse og den  nye direktør simpelthen gået 

ind og sagt "det er slut med det der" og det er næsten hver dag man hører om nye tiltag. Vi har jo bygget 

ovre på den anden side fordi vi jo vækstede og nu står vi faktisk med to bygninger som vi ikke fylder ud. Så 

nu vil de have os alle sammen samlet ovre i det nye  

 

I: Så det vil sige at der er begyndt at ske rigtig mange forandringer? 

 

R: Rigtig mange 

 

I: Og det har der ikke været før? 

 

R: Nej 

 

I: Hvad gør det ved folk? 

 

R: Folk er jo stadig sådan.. Man tænker hele tiden "hvad er det næste og bliver min stilling også lige 

pludselig degraderet? Bliver mine arbejdsområder anderledes". Man går hele tiden i den der "hvad er det 

næste der sker" og man går nærmest hver dag og venter på en eller anden mail hvor der står at "det her 

sker der..."  

 

I: Så det vil sige at i var ikke forberedt på de her nedskæringer? 

 

R: Nej. Og mange af de mennesker som faktisk blev fyrede var stort set alle lang annicinitet og nogle som 

man ryster lidt på hovedet og tænker "hvorfor?" 

 

I: Okay. Hvis vi fokuserer på den ledelsesmæssige håndtering. Oplever du så at ledelsen har støttet de 

kollegaer der skulle afsted? 
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R: Nej. Der var ingen af dem der blev fritstillede til at starte med. De skulle alle sammen arbejde deres tid 

ud og som man selv kan forestille sig at skulle gå der i et halvt år velvidende at du er fyret, samtidig med at 

de nu er begyndt at gå meget op i at vi skal kommunikere hvilket vi altid har været dårlige til, så.. Det har 

været enormt svært og har resulteret i at folk har været kede af det og min nærmeste som jo blev fyret, 

han lagde sig syg og lagde simpelthen selv sin egen opsigelse fordi han ikke kunne magte at være der 

 

I: Hvad har de gjort ved stemningen at de har skulle være der så længe? 

 

R: Det er jo hele tiden trist at skulle gå og kigge på den som er blevet fyret, men mange af dem har så 

senere faktisk blevet fritstillede fordi at de godt kunne mærke at ved at have dem i huset gav det dårligere 

stemning i stedet for at få dem ud, og så os der var tilbage ligesom har kunnet sige at så er vi her og må 

komme videre herfra. At have dem i huset var meget værre 

 

I: Hvordan i forhold til jer der var tilbage. Har i oplevet nogen støtte fra ledelsen i forhold til at det kan være 

svært at sidde tilbage efter en fyringsrunde? 

 

R: På nogen områder ja, og på andre nej. For mit vedkommende, der fik jeg jo så et møde med min nye chef 

for lige pludselig ligger hele ansvaret på mig. Før var vi to mennesker med rigtig meget at lave begge to og 

så skal jeg så fylde to menneskers stilling. Han havde siddet med nogle projekter som jeg ikke har været 

involveret i og de røg jo så bare ned over hovedet på mig og der måtte jeg jo sige "jamen jeg skal have en 

ny stillingsbeskrivelse" og det har jeg ikke fået endnu fordi den stadig er lidt uvis. De er ikke helt klar over 

hvor mange ting vi egentlig varetog, så det er jo stadig ikke blevet skrevet ned og jeg skal også have en 

lønforhøjelse for ellers så fortsætter jeg ikke. Men jeg har så at min nærmeste leder er rigtig rigtig god, så 

jeg har meget frihed under ansvar og han ved godt at jeg har arbejdet i rigtig mange timer og siger så også 

at nu skal jeg sørge for at holde fri og der til jul havde jeg brugt nogle feriedage, hvor han annullerede min 

ferie og sagde at jeg bare skulle blive hjemme, så er det afspadsering plus at jeg har fået en bonus stukket 

ud. Så på den måde er det blevet anerkendt ved at jeg jo på to måneder har haft fem aftener hvor jeg ikke 

har arbejdet. Og han bakker mig heldigvis op når jeg går ned og banker lidt i bordet og siger at det og det er 

ikke  mit ansvarsområde.  

 

I: Ok. Det er meget i forhold til det arbejdsmæssige og praktiske kan jeg høre, hvad med det rent 

menneskelige hvor der kan være nogle følelser forbundet med det? 
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R: Altså jeg havde det skidt til at starte med og havde det enormt skidt da min nærmeste han.. men det var 

også fordi at vi arbejdede så godt sammen og jeg var sådan lidt nervøs for hvordan det ville blive. Hvordan 

vil jeg komme til at agere i den her stilling, er der overhovedet noget jeg kunne lide? Jeg ville gå på arbejde 

og ikke have nogen sparringspartner eller noget. Vil jeg dø i det her eller vil jeg bare tage det på ryggen og 

sige jamen vi skal bare derud af og det er så der hvor jeg har valgt at sige "jeg har valgt at blive tilbage" og 

udføre mit arbejde så godt som jeg kan, så faktisk så går det rigtig godt nu 

 

I: Og hvor længe er det siden? 

 

R: Det er vel 4 måneder siden eller sådan noget 

 

I: Har du modtaget noget træning eller undervisning i hvordan du kan håndtere det her øgede arbejdspres? 

 

R: Nej overhovedet ikke 

 

I: Har der været rammesat nogen samtaler hvor i har været inde og snakke om både håndtering af dine nye 

opgaver men også den menneskelige del af det? 

 

R: Nej overhovedet ikke. Der er man sådan.. selvfølgelig har vores HR da hevet mig ned og spurgt hvordan 

har du det og spørger mig også engang imellem, sådan lige når jeg møder hende på gangen "Har du travlt" 

og JA, det har jeg. Jeg har rigtig rigtig meget, men jeg har også valgt at sige at jeg knokler når jeg er der og 

må simpelthen parkere tingene. Men jeg har da været så presset så jeg har haft brølet af vores lagerchef 

fordi jeg var max presset. Og der gik jeg jo også ned og snakkede med min chef om det men der har jeg så 

opbakning fra ham og han siger bare at hvis der er noget, så skal jeg nok sige til de mennesker at du ikke 

kan nå at lave de ting. Så der tænker han også på hvordan jeg har det i det her. Men det tror jeg så ikke er 

generelt for de andre i huset, det er kun fordi jeg har den leder jeg har. De andre mangler forståelse fra 

deres ledere og det er jo så også der hvor jeg siger "de skal ud" fordi de magter ikke det her 

 

I: Nej okay. Hvis nu man ser på kommunikationen omkring nedskæringerne, føler du så at du fik de 

informationer som du havde behov for? 

 

R: Nej overhovedet ikke. Og det har jo også været med til at gøre frustrationen endnu større i huset fordi vi 

ikke har fået nogen arbejdsplan over "nu fyrer vi her og så varetager de her, det her". De siger bare at der 
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er udviklingsstop for mit vedkommende, og det er ikke sket. Det er jo ledelsen der hele tiden siger "Nu er vi 

ved at lave det her om, så kan vi lige...", altså.. Der er hele tiden nogle ting som bare dumper lidt ned over 

dem som de ikke på forhånd har sagt.. Vi mangler lidt at de har sagt "jamen nu fyrer vi dem her og så må vi 

placere ansvaret sådan og sådan". Så vi mangler lidt mere og det har de taget lidt på må og få hen ad vejen 

og der synes vi at ledelsen har været for svag. Vi havde det jo faktisk sådan at op til vores julefrokost, at folk 

ville boycutte den fordi ledelsen havde været så ringe som den havde, så folk ønskede simpelthen ikke at 

deltage. De ville ligesom prøve at statuere et eksempel på at når de nu havde gjort som de havde så... Men 

vi formåede alligevel at der var mange der troppede op og bakkede op og vi endte med at have en rigtig 

hyggelig aften alligevel og jeg synes også at stemningen i huset er ved at vende nu. Også fordi at vi har fået 

den her nye substitut direktør ind som virker som om han er rigtig god og nu sker der noget. Vi kan se at de 

handler på mange ting for at få vendt den her situation så det kan blive en sund virksomhed at være i 

 

I: Okay. Ved du hvilke parametre der blev kigget på da der blev skåret ned? Var det de dårlige performere, 

overflødige stillinger eller? 

 

R: Jamen de kiggede simpelthen på hvilke omkostninger de kunne flytte fra at være en fast omkostning til 

at være en variabel. Det er i hvert fald det der gjorde sig gældende for min nærmeste, for det jeg ikke kan 

klare, det kan vi lægge ud i byen. Ved at de så siger at vi stopper nogen ting, i og med at vi havde en 

programmør i huset så lavede vi tingene uden at tænke over hvor mange har det her gavn for. Er det kun 

en enkelt eller kan det have gavn for mange flere og så er der nogle mennesker hvor de har tænkt at deres 

opgaver godt kunne komme ud på nogle andre. Så har de lukket et område ned som vi brugte for meget 

krudt på, men som vi ikke tjente nok på 

 

I: Okay. Hvis vi ser på processen igen. Føler du så at det er blevet håndteret på en retfærdig måde? 

 

R: Nej 

 

I: Nej. Føler du at du er blevet retfærdigt behandlet? 

 

R: Nej 

 

I: Nej. Kan du uddybe hvorfor? 
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R: Jeg var.. det kom jo fuldstændig bag på mig at min nærmeste blev fyret og qua at jeg ikke ligesom.. jeg 

overtog jo bare alt hans. Arbejdsopgaver.. Jah, der har bare igen manglet noget fra ledelse, så det hviler 

bare hele tiden på at vores ledelse har ageret for dårligt 

 

I: Okay. Hvad kunne du have ønsket at de havde gjort? 

 

R: Måske taget en større snak med os end kun.. Os der sad nærmest.. Når de fyrer en på lageret, ja så skal 

de måske rende lidt stærkere men det bemærker de ikke ligeså meget. Men sådan en som mig, vi sidder 

kun to mennesker. Han har arbejdet med en ting og jeg har arbejdet med en anden 

 

I: Så det har været efterfølgende du gerne ville have haft noget mere opmærksomhed på det? 

 

R: Ja. Hvordan vi nu skal kunne løse det. Nu har jeg jo bare løst det selv og så fordi jeg overtog det her 

projekt som jeg jo stort set ikke havde været inde i, og lige pludselig skulle sætte sig ind i det samtidig med 

at jeg jo også har mine daglige opgaver. Så lige pludselig at skulle sætte mig ind i helt nye ting og nye 

processer og servere, opstillinger og alt muligt. Men jeg har så bare valgt at sige at fordi jeg bliver der må 

jeg også tænke positivt og tænke at nu lærer jeg endnu mere. Og det er faktisk blevet spændende, fordi jeg 

har jo fået mange af de her "Aha - jeg kan faktisk godt" fordi det har jeg været nervøs for om jeg 

overhovedet kunne magte opgaven og drukne. Jeg var bange for at jeg ville komme på arbejde og gå med 

den der stressfølelse og det der pres hele tiden så jeg nærmest gik med tårer i øjnene på grund af 

arbejdspresset men det har jeg heldigvis ikke oplevet andet end den ene gang hvor det kammede over og 

jeg blev tosset på lagerchefen. Så ja jeg har haft travlt, men jeg har også haft ligeså mange Aha-oplevelser 

ud af at jeg kan sgu godt. Så sætter man sig ind i tingene og trækker på de tråde man ved noget om og når 

det så lykkedes, så er det jo fedt 

 

I: Ja. Har nedskæringsprocessen påvirket dit engagement i dit arbejde? 

 

R: Overhovedet ikke. Men det tror jeg også er fordi jeg har fået så meget lave så der har ikke været tid til at 

tænke så meget over andet end at klø på. Og så er jeg en person der sætter meget ære i at gøre mit arbejde 

godt og gøre de kollegaer jeg har omkring mig, at de bliver glade for de ting man får lavet og hjælper dem i 

deres dagligdag. Det er jo det der gør en glad 

 

I: Hvordan med fravær. Har du haft mere fravær på grund af de her nedskæringer? 
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R: Overhovedet ikke 

 

I: Og hvad med, har du overvejet at forlade virksomheden som følge af nedskæringerne? 

 

R: Altså jeg overvejede det på et tidspunkt, men igen så havde jeg bestemt mig for at give det en chance og 

begynder jeg at få det skidt med at tage på arbejde, så ville jeg forlade det men hvis ikke så bliver jeg. 

Selvfølgelig var jeg tosset lige da det skete og havde bare lyst til at vende dem alle sammen ryggen for jeg 

vidste gost at hvis jeg stoppede, så ville der gå rigtig rigtig meget viden tabt. Stopper jeg, så er de på røven 

og det ved de også godt. Så de gør nok også meget for sådan en som mig fordi jeg har så meget viden 

omkring virksomheden som kan gøre at der er nogle processer som vil tage rigtig lang tid for dem hvis de 

skal ud af huset og have nogen til at tolke på det og sætte sig ind i vores systemer. Men nu der har jeg det 

sådan at nej, jeg befinder mig egentlig meget godt og det et egentlig blevet meget godt. Jeg er da 

blevet  kontaktet af headhuntere, men der er ikke noget af det der virkelig frister 

 

I: Nej. Hvis nu vi kigger på din jobtilfredshed og ser på den før nedskæringen og efter nedskæringen. Er der 

nogen forskel? 

 

R: Nej. Ikke nu, lige efter var der 

 

I: Og hvor lang tid varede det cirka? 

 

R: En måneds tid eller sådan noget indtil man lige havde fået bearbejdet de værste ting og havde sagt til sig 

selv jamen nu er det sådan og det må jeg jo forholde mig til. Så ikke nu 

 

I: Du snakkede en lille smule om jobusikkerhed da vi startede. Føler du sig stadig usikker på om du kan 

miste dit job? 

 

R: Nej altså jeg går jo ikke med den samme usikkerhed indeni mere som jeg gjorde efter de første 4 

nedskæringer. Der var det sådan at jeg blev kontaktet af en headhunter og der var jeg faktisk ude fordi der 

var jeg måske lidt usikker på mig selv fordi hvis jeg ikke har det her job mere, er jeg så dygtig nok til at 

varetage et andet job og der tog jeg faktisk en samtale med en anden virksomhed fordi der var en der 

kontaktede mig. Og så tænkte jeg at der ikke kunne ske noget ved at tage den her samtale som de gerne vil 
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have mig til og jeg fik faktisk jobbet. Til langt flere penge men jeg skulle så bruge noget mere tid på 

transport og det ville jeg ikke i forbindelse med min søn og da jeg så siger til dem at det vil jeg ikke på grund 

af transporttid, så tilbyder de mig oven i købet at jeg kan gå hver dag halv fire og det gjorde et eller andet 

sted at jeg tænkte "okay, du har  et eller andet som de gerne vil have" og qua at der blev ved med at ringe 

headhuntere, så har jeg det sådan at hvis de fyrer mig, så har jeg for det første et halvt års anciennitet  og 

jeg skal nok finde et andet job. Så på den måde er jeg ikke så nervøs og så havde jeg faktisk møde med 

vores nye direktør og så min chef som roste mig og IT drenge som jeg sidder tæt på, fordi han har aldrig i de 

virksomheder som han har været i set så meget disciplin og den måde som det kærer på og som vi har vægt 

at bygge tingene op omkring vores systemer, så der gav han os en kadou og roste at vi ikke er flere end vi er 

og han roste at jeg egentlig ene mand kan køre det som jeg kører i dag. Og det kan jeg også kun fordi det er 

lavet så godt allerede inden at jeg kom derop, så nej jeg er ikke så nervøs igen. De har prøvet at udlicitere 

vores IT men har så ansat en koordinator i huset og det er jo noget af det mit arbejde består i, hvis der er 

nogle problemer i huset så koordinere om det er noget vi selv kan løse eller om det skal lægges ud. De har 

brug for en der har det overordnede overblik i huset, fordi brugerne kan ikke selv tage det. Så jeg er ikke så 

nervøs for min stilling 

 

I: Nej. Hvordan i forhold til din performance? Oplevede du at den blev påvirket af nedskæringerne? 

 

R: Nej. Jeg har altid bare arbejdet derud af fordi at jeg oplevede jo stadig at folk blev glade hvis det var at 

jeg kunne hjælpe dem og lave en funktion eller gøre et eller andet så deres hverdag blev nemmere og 

hjælpe med nogle problemer som de sidder med. De ved at de kan tage telefonen og ringe til mig og så 

svarer jeg dem hurtigt på nogle ting frem for at de selv skal sidde og bøvle med det 

 

I: Okay. Har du på noget tidspunkt oplevet at det eksplicit er blevet nævnt at nu går vi fra en nogenlunde 

stabil virksomhed til en virksomhed hvor der er mange flere forandringer. Er det blevet italesat eller er det 

bare sådan det er blevet? 

 

R: Det er bare sådan det er blevet, det kom jo bag på alle. Hele virksomheden er så delt.. det kom som et 

chok for alle at der skulle ryge alle de her mennesker så nej der er jo ikke nogen der har vidst at det ville gå 

den vej 
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I: Tit når man vælger at skære ned og der så kommer noget jobusikkerhed, så siger teorien at man skal 

tilbyde noget andet i stedet og det er kompetenceudvikling så man netop sikrer at medarbejderne kan 

komme ud og få et andet job. Er det noget der har været fokus på? 

 

R: Til dem der er blevet afskediget? 

 

I: Nej til jer der er blevet tilbage 

 

R: Ja for nogen af os, men det kommer igen an på hvilken leder man har. Vores nye direktør har været ude 

og sige nu at selvfølgelig skal vi fokusere men det er jo bare først blevet sagt højt nu efter han er kommet til 

indenfor de sidste tre uger. At selvfølgelig os mennesker der er tilbage vi skal løftes hvis det er vi pludselig 

har fået nogle arbejdsopgaver ned over os som vi ikke er vant til, men det sagde min chef allerede til mig fir 

noget tid siden at selvfølgelig skal du på kurser i det og det, men tiden skal også være der til det fordi som 

tiden har været lige nu der har jeg ikke haft mulighed for at gå på kurser men kommer jeg også siger at jeg 

skal have et kursus i det her... og han har sagt "du finder dem bare", så det ved han. Min leder har så været 

god til det og nu er det så endelig også blevet sagt ud i hele huset at selvfølgelig skal vi gave et løft, os 

medarbejdere der er tilbage og at det er vigtigt at vi hele tiden ikke kun går i vores egen lille boble fordi så 

udvikler man sig jo ikke. Så at vi kommer ud og sparrer med andre virksomheder og går til nogle ERFA'er og 

hører jamen hvordan løser i det og hvordan gør i. Det er ikke fyfy, og det har det meget været før for man 

skulle i hvert fald ikke spørge andre, men nu er det meget mere åbent at selvfølgelig skal man det. Så det er 

jo positivt 

 

I: Ja helt sikkert. Kunne man i dine øjne have gjort noget anderledes for at gøre processen bedre i 

forbindelse med nedskæringerne? 

 

R: Det er jo aldrig sjovt at skulle miste medarbejder som man har arbejdet sammen med i så mange år og 

man ved jo også godt når man tænker på det uden alle de her følelser man har, så er virksomheden jo 

selvfølgelig nødt til at gøre noget. Det der bare har været hårdt er at vi ikke har været vant til det og at vi 

har været der i så mange år. De nye som har været ude i andre større virksomheder de har prøvet det 

mange gange så de tager det ikke så hårdt men fordi vi har været sådan en lille sammenspist familie og det 

aldrig er sket, jamen.. så kommer det bag på folk og de reagerer selvfølgelig voldsommere end så mange af 

de andre. Men jeg ved ikke hvordan.. det eneste vi savnede var at ledelsen havde noget mere konkret at 

komme med i stedet for at når vi spørger om nogle ting, så har de egentlig ikke rigtig et svar på det. At det 
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er sådan lidt, jamen det må vi jo se på og det er noget af det vi må fokusere på nu. Der manglede vi lidt at 

de allerede havde overvejet det inden, så det var dét de kunne melde ud til os 

 

I: Kan man sige at de manglede at have en klar vision for arbejdet fremadrettet? 

 

R: Ja! Det manglede de helt klart og det er noget af det de har arbejdet på nu, med vision og strategi og 

hvordan skal vi nå frem til de her ting sammen 

 

I: Okay, ja. Jeps - så tror jeg ikke jeg har mere. Tak for hjælpen 

Interview I: 

I: Til at starte med vil jeg gerne høre hvad din stillingsbetegnelse var i virksomheden hvor du oplevede 

nedskæringerne? 

 

R: Jeg var marketing manager og sad i forskellige roller da det var en relativt stor funktion i virksomheden. 

Men jeg har siddet som marketing manager i vores hardwaredivision og har siddet som marketing manager 

på vores nordiske forhandlerkanal og som manager globalt i en lille flig af vores partnerkanaler. Så jeg har 

haft mange forskellige roller og forleden talte jeg op at på de knap 10 år jeg var der, der havde jeg 13 

forskellige roller. Den længste havde jeg i 3 år, så tager man den fra så er man nede på 12 roller på 7 år 

 

I: Wau. Siger det noget om virksomheden generelt? Er den meget dynamisk eller vil du betegne det som en 

stabil virksomhed.  

 

R: Udadtil vil man nok betragte virksomheden som stabil, den har godt nok nogle finansielle udfordringer i 

øjeblikket og har haft det de sidste mange år. Indadtil er den meget dynamisk og hvor forandring er 

normen. Det er sådan at man forventer faktisk at d.1 januar der vil altid komme nogle 

organisationsændringer såsom nye afdelinger bliver etableret og det er også derfor man får ny titel eller ny 

rolle. Så det er egentlig sådan kulturen er 

 

I: Og det er noget man er klar over når man bliver ansat? 

 

R: Både ja og nej. Den måde jeg kom ind i virksomheden på var via Mærsk data opkøbet, og det var sådan 

mere en stabil og fast forankret organisation hvor der ikke skete de store ting. Det var dansk headquarter 
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med kontorer rundt om i verden hvor det for os i marketing betød at vi satte guidelines og hvor da vi blev 

opkøbt af virksomheden, så blev det pludselig et salgskontor der var meget langt fra New York, så derfor 

føltes skiftet mellem de to virksomheder temmelig markant. De første par gange man oplevede at der var 

den der.. man kunne godt mærke på organisationen at der skulle til at ske noget omkring jul og nytår og 

som ny i virksomheden og når man kommer fra en stabil organisation, så oplever mandet som en 

frustration fordi at det ikke er det man er vant til. Og man kunne se på sine kollegaer der kommer fra classic 

og som er dem der har været der i mange år de var sådan meget mere stille og rolige, og det var egentligt 

underligt at se at den man sad ved siden af tog det fuldstændigt koldt og jeg var ved at gå i panik over at 

der nu skulle ske alle de her forandringer. Men det finder man så ud af at det er bare sådan det er og højst 

sandsynligt er der ingen der mister deres job. Der bliver altid fundet nye roller til folk 

 

I: Okay, så det er man gode til i virksomheden? 

 

R: Som oftest ja, man havde i de sidste år jeg var der nogle deciderede fyringsrunder og de blev håndteret 

sådan ret spøjst fordi  man fik at vide at der ville være en fyringsrunde, og der blev sendt en mail rundt om 

at alle skulle møde på kontoret og da man i forvejen har den politik at man egentlig kun har kontorplads til 

ca.80% af medarbejderne fordi folk skal være ude ved kunderne, så var der proppet på kontoret. Og så var 

det sådan noget med at der var en prikkerunde hvor folk blev hevet ind til samtale og blev sagt op og så fik 

man at vide at nu var runden oversået, så der kunne man godt køre hjem eller fortsætte sit arbejde eller 

hvad man nu skulle 

 

I: Og har det været sådan i begge nedskæringsrunder? 

 

R: Ja det mener jeg det var 

 

I: Okay, og blev processen håndteret på samme måde begge gange? 

 

R: Det mener jeg. Det var at man kommunikerede ud, der er jo det at man er nødt til at kommunikere ud til 

aktiemarkedet inden man kommunikerer ud til medarbejderne fordi vi var børsnoterede. Så der er nogle 

retningslinjer for hvordan man skal håndtere det her. Det skaber selvfølgelig nogle udfordringer som 

medarbejder fordi man hører om det i pressen før man får det at vide af organisationen. Og så kan man 

sige, hvem er det egentlig man har mest forpligtelse overfor? Det er jo så aktiemarkedet 

 



170 
 

I: Okay. Og hvad gør det ved medarbejderne at de får det at vide igennem pressen først? 

 

R: Hvis ikke man er klar over at det er noget virksomheden er forpligtet til, så synes man det er meget 

mærkeligt. I samme øjeblik hvor man får forklaringen om at det er noget de skal gøre, ja, så får man lidt 

bedre forståelse men det er en svær øvelse at håndtere 

 

I: Ja det kan jeg godt se. Er det en virksomhed hvor medarbejderne de som regel har lang annicinitet eller 

er der stor udskiftning i personalet? 

 

R: Både og... Man ser typisk at der er en del der har både 20, 30 og 40 års jubilæum og så ser man at det er 

en uddøende race og at de nye medarbejdere der kommer ikke har samme organisatoriske holdbarhed. 

Forklaringen ligger i pensionsordningen, fordi den gamle pensionsordning havde nogle multiplikatorer og 

nogle ekstra bonusser hvor man brugte pension som fastholdelse og sagde jamen når du har været der så 

og så meget, så får du noget ekstra og det er noget man går og sparer op til, så hvis man f.eks. siger fra når 

man har været der i 19 år, så går man glip af en forbandet masse penge på sin pension. Jeg kan ikke lige 

huske om 19 er det rigtige år, men det er i hvert fald sådan det har fungeret, så der var et kraftigt 

incitament til at blive 

 

I: Aha. Er det noget man stadig har? 

 

R: Nej. Man ændrede jo pensionsordningen også fordi  de nye medarbejdere kommer på den  nye 

traditionelle pensionsordning hvor man har 4+8, altså hvor medarbejderen betaler 4% og virksomheden 

betaler 8%, har jo ikke samme incitament fordi det er standard, det er hvad man kan få alle andre steder. 

Det er jo lidt en udfordring fordi det gør at man holder på nogle medarbejdere som er der på grund af 

deres pensionsordning men ikke nødvendigvis fordi de har de rette kompetencer. Og de er svære at 

komme af med og så får man nogle nye medarbejdere som rent faktisk kan være dynamiske og 

fremadrettede men som ikke kan få de karrieremuligheder man gerne vil have, og så har man det problem 

 

I: Ja det kan jeg godt se. Når der så har været fyringsrunder, så er de så kommet som et chok? Der har ikke 

været noget information igennem virksomheden inden de har opdaget det i pressen, er det korrekt 

forstået? 
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R: Det er som jeg husker det ja. Det var en mail vi har fået ud og jeg kan forestille mig at man i 

ledergruppen har kommunikeret med hinanden  om at nu skal der ske det her, men der har været 

fuldstædigt vandtætte skodder i forhold til almindelige medarbejdere og vi har ikke vidst noget som helst 

andet end at vi kunne se det i pressen. Og det har været dagen før, så man har formegentlig siddet med 

kommunikationsafdelingen og sagt "Nu sender vi denne her pressemeddelelse ud og sikrer at det er gjort", 

og derefter så sender vi information til medarbejderne. Og det skulle så ske med sådan 24 timers forskudt 

 

I: De medarbejdere der er blevet afskediget. Vil du mene at det er blevet gjort på en retfærdig måde? 

 

R: Øhh. Jeg ved ikke hvad selekteringskriterierne har været for de medarbejdere... 

 

I: Og det har man ikke vidst ved nogen af fyringsrunderne? 

 

R: Nej. Normalt så siger man at det skal placeres på performance. I virksomheden har man en 

performancekultur hvor man hvert år får en rating fra 1 til 5. Det fordeler sig egentlig som en bell-curve 

hvor man siger at der er 2,5% der må få 1 og der er 2,5% der må få 5. Og så ligger de altså derimellem hvor 

man siger at størsteparten skal altså ligge mellem 2 og 4. 5 så bliver du afskediget på stedet, 4... Nej den 

kører forresten mellem 1 og 4, men det er fordi den hedder 1, 2+,2, 3 og 4, så du har 5 i alt. Etterne fyrer 

man aldrig for det er topperformerne som man selvfølgelig holder på. 2+ er også rimelig sikre, 2 kan man 

godt tage nogen af. Treerne kan man godt tage nogen af, men firerne skal ud. Det ville være det normale 

ud fra en performancekultur, men man kan jo så sige at hvis nu man har et år hvor man har en manager, og 

managers skifter temmelig tit rolle og hvis så man haren manager man ikke kan sammen med og man så får 

en dårlig score, jamen er man så berettiget til at fyre vedkommende? Der er man nødt til at kigge lidt på 

historikken fordi man kan godt året før have været en etter eller en 2+. Så er der også noget om hvilke 

områder indenfor virksomheden, for man ser jo at når man er så stor en virksomhed så er der nogen 

forretningsområder der vil være i vækst og andre hvor det ikke går så godt, og så er der også noget med 

hvad det er for en strategi. Så hvordan man har håndteret udvælgelsen af medarbejderne, kan jeg ikke 

rigtig sige noget om. Jeg kan sige det vi hørte, og det er at man har taget hånd om medarbejderne , man 

har tilbudt dem et outplacement forløb. Man har givet dem, selvfølgelig udover at de har fået det de har 

krav på i forhold til funktionærloven, så har de fået en måned ekstra plus en fratrædelsesgodtgørelse. Så de 

har fået en pæn pakke og det synes jeg jo er fint nok, så man stiller medarbejderne pænt 

 

I: Ok. Hvad har været årsagen til nedskæringerne? 
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R: Nedgang i markedet. Det er sådan lidt spøjst fordi Danmark bliver betragtet som bro ud til Norden og 

man har forskellige ansættelsesforhold i de nordiske lande, så når man i USA sidder og kigger på hvordan at 

norden performer, så kigger man på de 4 nordiske lande og siger så "jamen I performer ikke ret godt, så i er 

nødt til at skære". Der er det så at man som nordisk chef kigger på hvor det er nemmest at skære og der er 

det sjovt nok Danmark, fordi i Sverige kan man ikke rigtig komme af med medarbejderne og i Norge og 

Finland er de så små organisationer, jamen så er det Danmark man kommer til at skære i. Så det er sådan 

ret besynderligt 

 

I: Fordi det er nemmest at komme af med medarbejderne? 

 

R: Ja 

 

I: Det jeg gerne primært vil fokusere på, det er de medarbejdere der sidder som tilbageblevne. Nu kunne 

jeg derfor rigtig godt tænke mig at snakke lidt om hvordan det blev håndteret ledelsesmæssigt. Oplevede 

du at din nærmeste leder var opmærksom på at det kunne være svært at sidde tilbage efter en 

nedskæringsrunde? 

 

R: Jeg mindes faktisk ikke at der blev gjort noget som helst. Jeg mindes ikke at mellemlederlaget 

overhovedet var klædt på til at tage nogen som helst snak med deres medarbejdere. Det var bare sådan det 

var og nu kører vi videre 

 

I: Så der var ikke rammesat nogen som helst form for samtaler? 

 

R: Nej, det var der ikke 

 

I: Nej. Ved du.. Ofte så ser man at ens arbejdsbyrde stiger som følge af nedskæringen, blev der ydet nogen 

form for hjælp eller var der fokus på det? 

 

R: Nej. Det var ikke noget der blev italesat. Det er jo ikke sådan at man siger "nu stiger min workload med 

20% og derfor vil jeg også have mere i løn", for det kommer jo ikke til at ske. Der bliver bare delt flere 

opgaver ud, og så må man bare løse det og sådan er det. Det er ikke noget man som sådan kommer til at 

snakke om 
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I: Nej. Vil du sige at nedskæringerne påvirkede din trivsel? 

 

R: Ikke decideret fyringsrunden for den kom så sent i min ansættelse, men der var nogle andre forhold som 

i den grad påvirkede min trivsel 

 

I: Ja? Kan du prøve at uddybe det? 

 

R: Ja det kan jeg sagtens. Det er tilbage til det der med at hvis vi skal have historien, der hvor virksomheden 

køber Mærsk data, det er det største IT opkøb der er blevet lavet i Danmarkshistorien og set lidt i 

bakspejlet kan man sige om det nu også var det rigtige. Om virksomheden var den rigtige køber. På det 

tidspunkt var Mærsk data større og lige pludselig over night var vi altså over 7500 ansatte. En temmelig stor 

IT gigant og der var mange redundante funktioner, opkøbet var ment som en vækststrategi men man ender 

med at sælge nogle enkelte dele af Mærsk data fra. Så fejler den businesscase fordi det man i virkeligheden 

ønskede var at komme tættere på AB Møller. Og det har man så fået, og man har købt sig adgang til en 

enkelt kunde men man har så mistet temmelig meget. Når det så ikke går så godt og man ikke performer, 

så bliver man bedt om at skære. Og der hvor man er bedst til at skære, det er på omkostninger og det vil 

sige at man som regel altid når et år starter hvor man ikke ved hvordan man performer, så bliver der 

udsendt et dekret om at der er expense, hiring og travel freeze.  Og når man som medarbejder får at vide at 

nu er der expense freezes, nu kan du ikke rejse i forhold til dine kunder, uddannelse mv. Så påvirker det én. 

Igen dem der kom fra Mærsk Data oplevede det de første par gange som et stort chok, men dem der kom 

fra virksomheden oprindeligt vidste godt at det bare var standard. Det er business as usual, og så finder de 

altid på smutveje. Samtidig kunne vi se at ham der har haft den europæiske lederrolle har privatfly stående 

i Schweiz og kan rejse rundt og så videre. Og når de ankommer er det altid i sorte limousiner, og det under 

lidt. Hvor er det lige.. der er noget der ikke hænger sammen. Jeg oplevede rent faktisk at det var så grelt at 

da jeg skulle bestille nogle overstregningspinde, der fik jeg nej, på grund af expense freeze. Der tænkte jeg 

at vi går i meget små sko, og det er noget der påvirker en negativt som medarbejder 

 

I: Men det var så ikke i forbindelse med at der var medarbejdere der forlod virksomheden? 

 

R: Nej, det er for at forebygge at man skulle afskedige medarbejdere. De første år havde man sin julefrokost 

som var delvist medarbejderbetalt, og så havde man altid et kæmpe kickoff i Bella center hvor der var 

kæmpe fest og hvor vi har haft ministre inde til rundbordssamtaler om økonomien i Danmark og der føler 
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man sig som en del af noget større. Det blev skåret væk, sommerfest blev skåret væk, julegaver blev skåret 

væk og det sender nogle kedelige signaler 

 

I: Men det var noget man gjorde for at undgå at fyre medarbejdere? 

 

R: Ja, Så på den måde kan man jo sige at det bliver retfærdiggjort men omvendt sender det et trist signal til 

medarbejderne 

 

I: Okay. Hvis vi lige prøver at holde fast i fyringsrunderne. De har så ikke påvirket din trivsel synderligt 

meget? 

 

R: Nej. De kom så sent i min ansættelse og jeg var mentalt på vej væk på det tidspunkt. Så der havde jeg 

taget min beslutning om at jeg skulle videre og igen, det var sådan lidt at jeg fandt ud af at den kultur der 

var, den kunne jeg ikke rigtig ændre og så måtte jeg hellere finde noget andet at lave 

 

I: Der er nogle parametre man kigger på når man skærer ned i forhold til om de tilbageblevende 

medarbejdere har noget der hedder survivour syndrome. Bare lige for at være sikker, så stiller jeg dig nogle 

spørgsmål som du dog allerede har svaret delvist på. Kan du sætte nogle ord på din umiddelbare reaktion 

på nedskæringerne? 

 

R: Omkring fyringsrunderne der var det egentlig bare et træk på skuldrene hvor jeg tænkte "nårh ja". Det 

var sådan lidt.. man tænkte lidt først at det var lidt amatøragtigt håndteret 

 

I: Hvordan? 

 

R: Fordi vi hørte om nogen der var blevet sagt op hvor vi tænkte at det virkede besynderligt fordi de havde 

nogle gode kompetencer. Andre tænkte man at det var egentlig okay at de ikke var der længere. Men det 

var nok også i forhold til min egen mentale indstilling. Der hvor det nok har påvirket mig mest er de der 

fuldstædigt årligt tilbagevendende expense, travel og hiring freeze fordi de har stået på i alle de år jeg har 

været der. De kommer fuldstændig standard 

 

I: Var du glad for at du ikke blev afskediget eller ville du gerne have været væk? 
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R: Den måde jeg forlod virksomheden på, var at jeg gik ind til min leder og jeg kunne ikke få noget ekstra 

løn til en lønforhandling fordi det var der heller ikke råd til, og der var jeg blevet færdig med min MBA og så 

videre. Og så sagde jeg at jeg egentlig var lidt ked at jeg ikke var en af dem der blev sagt op. Så sagde hun at 

hun gerne ville se om hun kunne forhandle at jeg fik en pakke som de andre medarbejdere, og det brugte vi 

så næsten et halvt år på at forhandle og i det halve år ledte jeg jo efter noget andet og så fik jeg på grund af 

anciennitet det der svarer til 7 måneders ekstra løn, så jeg havde det fint. Jamen det var jo en fin udgang 

for mig. Det har også betydet at jeg kan se dem i øjnene og har et godt forhold til dem. Jeg forlod 

virksomheden med oprejst pande og skulle tingene ændre sig kunne jeg da godt tænke mig at blive ansat 

igen men som det er nu, så nej tak 

 

I: Hvis nu vi kigger på nedskæringerne isoleret, påvirkede det så dit engagement? 

 

R: Måske kortvarigt, men ellers ikke. Jeg er meget resultatfokuseret så derfor vil jeg også gerne levere og jo 

hårdere en udfordring er, jo sjovere synes jeg den er at løse, så selv når mine budgetter blev skåret i, så 

ændrede det ikke mine mål. Det fulgte ikke med, så jeg skulle bare levere mere for færre midler, og så 

må  man bare knokle det ekstra. Jeg så det som en kærkommen mulighed for at bevise mit værd og det var 

lidt spændende, men det kunne man godt have opnået på andre måder end med nedskæringer. Så nej ikke 

i forhold til engagement. Der hvor jeg oplevede det største var egentlig hvis der var nogle ledere der ikke 

rigtig kunne forsvare, altså blandt andet den episode hvor at jeg fik nej på tre overstregningspinde, der 

tabte jeg en hel del for den leder og tænkte "nu går du i små sko" og det synes jeg ikke var rimeligt 

 

I: Nej. Havde det nogen indvirkning på din jobtilfredshed? 

 

R: Da der var expense, traveling og hiring freeze så dykkede den, men i forbindelse med fyringsrunderne nej 

 

I: Hvis du ser tilbage på selve processen omkring fyringsrunderne, ville du da gerne have haft at der var 

rammesat nogle samtaler hvor i kunne komme ind og tale om jeres trivsel eller havde du ikke brug for det? 

 

R: I forbindelse med fyringsrunderne, nej, der synes jeg egentlig ikke jeg havde brug for det. Jeg kan godt se 

at man skal prøve at adskille det, men i virkeligheden har det været en lang overlevelse for virksomheden 

hvor man prøvede at undgå de der fyringsrunder og derfor har lavet expense, travelling og hiring freeze for 

at undgå fyringsrunder, og jeg tror faktisk at den lange periode hvor man har kørt den der måde og hvor at 

sådan noget som uddannelse, kurser og personlig/faglig udvikling ikke var noget man kunne få lov til. Det 
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giver et større impact og det har man ikke håndteret og italesat fordi det har man ikke set som et behov fra 

ledelsens side. Jeg tror faktisk at det er det der har været det største problem 

 

I: Hvis nu vi fokuserer på nedskæringerne igen, hvad med dine kollegaer har de haft det på samme måde 

som dig eller har de været påvirket af nedskæringerne? 

 

R: Øhm.. der var jo nogen der var påvirkede af det, og det var typisk i de afdelinger hvor det var gået 

hårdest for sig men stadigvæk var mit indtryk at man ikke gjorde noget fra ledelsens side. Det var ikke 

noget der blev italesat og der var ikke nogen møder 

 

I: Nu siger du at det mest var i de afdelinger hvor det skete, vil det sige at dine tætte kollegaer ikke blev 

afskediget? 

 

R: Jeg tror der var 2 eller 3 der røg i min afdeling, i hvert fald to ud af en afdeling på knap 20 mand 

 

I: Godt, så har jeg ikke mere 

 

Interview J (Ekspertinterview): 

I: Jeg håber jeg må bruge jeres begreb inplacement, og jeg skal selvfølgelig nok referere til Jer for det er  jo 

mega godt. Det er jo lige præcist dét det er 

 

R: Det må du meget gerne! Vi vil meget gerne have begrebet til at få et liv. Vi ville jo egentlig have at det 

skulle være titlen på bogen og havde det i lang tid, men hvor forlaget var sådan "Arh, de troede ikke rigtig 

på det" når det nu var et ord vi nærmest selv havde opfundet for folk ville ikke købe bøger der hed noget 

som de ikke vidste hvad var, så det var sådan lidt deres.. og det er jo sikkert.. det er jo dem der sidder på 

erfaringen, men altså vi var jo meget stålsatte på det fordi det er jo dét det handler om at finde sin plads og 

sin vej inde i organisationen. At det handler ikke kun om at finde sin vej ud af organisationen 

 

I: Lige præcist, og det lader jo bare til at behovet er kæmpe stort. Nu har jeg talt med repræsentanter fra en 

del forskellige virksomheder og de bliver virkelig glemt. Så det er godt der kommer fokus på det 
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R: Ja, så kan man jo så håber a det gør en forskel med fokusset fordi der er jo stadig nogle forbehold rent 

ledelsesmæssigt. Du hørte jo selv til vores bogreception hvor der blev sagt "Amen kunne der ikke ske det at 

jo mere man taler om det, jo større bliver problemet" og det forbehold tror jeg mange ledere sidder med. 

De tænker "ejh, nu skal vi heller ikke gøre det større end det er og forstærke reaktionerne" 

 

I: Nej. Det jeg sådan har opdaget er at reaktionerne heller ikke er der hos alle. Men de som så sidder tilbage 

og måske lider af det her survivour syndrome har jo bare så meget behov for at der bliver rammesat nogle 

ting sådan så de kan få taklet følelserne 

 

R: Ja. Det er jo også det vi forsøger at indkredse med begrebet "Samtidig forskellighed", som var noget af 

det jeg sagde lidt om til receptionen, fordi vi tænker at der netop er en stor forskellighed i reaktionerne og i 

måder at have det på. Så man kan ikke bare sige at det er sådan og sådan, fordi der vil være nogen som 

overhovedet ikke er ramt eller føler sig frustrerede over det som er sket, men som bare tænker "lad os nu 

komme videre, ikke". Så det er jo den ledelsesmæssige evne til at håndtere den forskellighed og få fundet 

ud af, hvordan giver man også plads til dem som bliver ramt og som udvikler survivour syndrome. At deres 

følelser også bliver legitimeret og oplever at der rent faktisk er et rum til at tale om det og så kan komme 

godt videre sammen 

 

I: Ja, plus at de her ledere som også skal håndtere det, de tit også sidder med nogle følelser i klemme. Så 

det er jo virkelig et komplekst problem 

 

R: Ja også fordi det nemlig tit er mellemlederleddet der skæres i, ikke. Så der er også tit en reduktion i 

antallet af ledere og nogle ledere får måske noget ansvar taget fra sig fordi teams bliver lagt sammen og 

merged fordi der bliver færre medarbejdere, og så skal de afgive noget ansvar og det gør det jo sværere at 

bringe processen godt videre 

 

I: Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er præcist det de sidder og siger derude at så bliver deres ledere 

desværre afskediget og så er de væk næste morgen hvor de har fået at vide at der er flere der skal fyres. Så 

er det en konstitueret leder, eller én fra en anden afdeling der lige skal gå ind og tage hånd om dem og det 

bliver jo ikke gjort 

 

R: Nej og så bliver man også i tvivl om hvad er det jeg skal lykkedes med af opgaver og så videre 
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I: Mmh, men det er jo bare ikke særlig hensigtsmæssigt. Både på det menneskelige plan men også på den 

økonomiske 

 

R: Nej overhovedet ikke, og noget af det som vi har undersøgt om feltet, er jo også at de her nedskæringer 

ikke når de økonomiske mål fordi det er jo altid en besparelse som er målet med det. Men den realiseres 

sjældent fordi der er så mange omkostninger forbundet med processen. Det er meget spændende! Men 

Jeanne, du styrer jo bare hvad... 

 

I: Ja tak, det vil jeg gerne. Ja, jeg har lavet en interviewguide hvor vi kommer ind på nogle af de temaet jeg 

arbejder med i mit speciale og hvis der er nogle spørgsmål som du mod forventning ikke har lyst til at svare 

på, så er det helt okay, og ellers så tænker jeg bare at vi tager dem.. Det bliver nok ikke helt slavisk, så 

måske kommer jeg til lige at skulle kigge om vi har været igennem det hele, det håber jeg er okay. Men 

først vil jeg rigtig gerne høre lidt om baggrunden for bogen. Hvad opdagede I som gjorde at i synes det var 

vigtigt at skrive en bog om? 

 

R: Jamen altså vi har jo alle sammen været konsulenter i mange år og har jo været indenfor 

organisationskonsulentfeltet hvor vi har været med i rigtig mange processer hen over tiden. Bogen blev til 

på baggrund af en del snakke om "hvad ser vi der mangler" og egentlig i høj grad min partner som havde 

det sådan "det er simpelthen for dårligt og det kan simpelthen ikke passe at jeg gang på gang ser derude på 

arbejdspladserne når der er nogen der bliver afskediget, at der ikke ledelsesmæssigt bliver taget hånd om 

dem der bliver tilbage". Og det gjaldt egentlig også i situationer hvor folk bare sagde op på egen hånd, at 

der ligesom ikke var det der fokus på at det ligeså vigtigt som at folk kommer godt ud af døren, at tage 

hånd om dem der bliver tilbage oplever at vi fik sagt ordentligt farvel til den kollega og at vi kommer godt 

videre sammen i og med at der er nogen der har forladt organisationen og de gange hvor der er fyringer. 

Og så udviklede det sig egentlig fordi vi havde nogle snakke med forlaget og vi så ligesom et tema her, vi så 

noget som vi synes der ikke var nogen forholden sig til. Det synes vi kunne være interessant at skrive noget 

om og ligesom få sat fokus på. Men vi skrev det også ud fra sådan en "jamen det er jo ikke noget vi oplever 

som konsulenter ofte at blive kaldt ind i at skulle håndtere", vi oplevede at blive kaldt ind når det var gået 

galt. Så vi er jo både.. vi arbejder meget med udviklingsprocesser, og efteruddannelse af medarbejdere men 

vi arbejder ligeså meget med arbejdsmiljøproblematikker. Konflikter, samarbejdsproblemer på 

arbejdspladserne og der kunne vi jo bare se et mønster i at det tit opstod et halvt til et helt år efter at der 

havde været en eller anden form for proces hvor der ikke var blevet gjort noget. Der kommer de jo tit ud på 

et sidespor hvor de siger "ja, nu kan vi jo slet ikke samarbejde" eller "nu er der så mange konflikter, eller 
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sygemeldinger eller stressede" og så kunne vi ligesom høre på historierne at der havde været noget. En 

situation hvor tingene ligesom bare var kørt af sporet videre derfra, så vi blev optagede af at sige "jamen 

hov, kunne man ikke tage det før det kommer så vidt". Kunne man ikke godt lære noget af andre 

arbejdspladsers erfaringer og blev klogere af at der faktisk er en vigtig periode i organisationers liv hvor 

man må gøre noget aktivt, hvor der er behov for et særligt ledelsesmæssigt fokus og nogle særlige 

ledelsesmæssige måder at arbejde på, for at undgå at vi ryger derud og at det skal vise sig som en masse 

sygemeldinger og en masse interne konflikter. Også fordi det tit er med besparelse for øje, men den 

besparelse den opnås jo aldrig hvis det samtidig genererer sygemeldinger på den lange bane 

 

I: Ja. Har i været inde og arbejde med det rent praktisk i det stadie som vi så taler om her? Eller er det først 

efterdønningerne i har arbejdet med? 

 

R: Vi har arbejdet i nogle organisationer med perioden omkring fyringer, men vi har ikke haft sådan store 

forløb på det tidspunkt i organisationers liv. Det har været på den længere bane, det har været når 

problemerne har været så grelle at de har været nødt til at gøre noget. Så det andet det har mere været 

sådan inspirationsoplæg for ledere, og mulighed for at tale om de problemstillinger som de oplever her og 

nu i forhold til at komme videre. Men vi oplever gang på gang at organisationerne er af den holdning at "nu 

skal vi ikke gøre for meget ud af det her", og samtidig er der også tit en angst for at bruge ressourcer på 

noget, fordi nu har vi lige signaleret ud i organisationen at vi skulle spare ressourcer og skulle skære i 

omkostningerne og derfor har vi sagt farvel til nogle kolleger, så nu er det et dårligt signal at sende hvis vi 

hyrer nogle konsulenter ind som også skal have et honorar. Det er ikke lige nu at vi skal vise at vi bruger 

penge, og det bliver lidt sådan et mærkeligt skisma at stå i. Det har vi hørt nogle gange og så lander den jo 

lidt hos HR, og  HR er jo tit selv frygteligt ramt i de perioder. Fordi HR er jo tit der man skærer fordi de 

nogen steder opleves lidt som "ekstra". Der er ikke brug for udviklingskonsulenter fordi vi skal skære i 

omkostningerne 

 

I: Ja, men det har jeg egentlig tænkt på, at det har undret mig at netop en HR afdeling ikke har større øje for 

de her problematikker fordi det er jo noget af det som vi i hvert fald har fået noget undervisning i der hvor 

jeg har læst 

 

R: Ja, men jeg tror ikke.. Dels er der ikke rigtig noget dansk viden på området og der er ikke særlig meget 

fokus på det 

 



180 
 

I: Nej det er rigtigt. Men vi havde et tema om det i starten af uddannelsen, hvor vi også arbejdede med 

begrebet survivour syndrome 

 

R: Ja, men jeg kan sige at jeg jo er uddannet psykolog og har arbejdet indenfor organisationspsykologien 

hele min karriere og mit studie,  har skrevet speciale indenfor det organisationspsykologiske område og har 

kørt den vej hele vejen igennem og jeg har aldrig stødt på det. Aldrig stødt på det. Og jeg tog det så op fordi 

vi ligesom havde gang i bogen på et forskningskursus jeg tog, som led i min specialistuddannelse med en 

amerikansk forsker der hedder Scott Miller, hvor jeg så netop skulle beskrive et anvendelsesorienteret 

fagområde i forhold til at opsamle og formidle forskningsviden, og hvor jeg så tog det her op, og hvor det 

faktisk var ham der henledte min opmærksomhed på survivour syndrome hvor jeg tænkte "det vil være 

relevant". Men det er også fordi det er stort i USA, men det er ikke særlig stort i Danmark og det er jo også 

amerikanske studier og det er Brockner og det er amerikanske forskere der har arbejdet med det her. Så 

det vil sige at meget af det viden der er om det her, er jo indenfor de store corporates. Den der meget 

amerikanske.. med store virksomhedskulturer, og store private virksomheder. Og så ramler det også lidt ind 

i den der med at der er lidt berøringsangst. Jeg kan ikke huske om jeg fortalte dig at vi havde sådan prøvet 

at få nogle ledere fra det private erhvervsliv til at udtale sig, og hvor der var meget sådan "vi vil ikke 

associeres med fyringer", selvom de selvfølgelig havde foretaget fyringer så var udmeldingen ligesom at det 

ville de ikke associeres med fordi de arbejdede med organisationstilpasninger. Vi arbejder ikke med 

fyringer! Potato potato, mon ikke det er ligeså slemt for de medarbejdere der bliver afskediget på baggrund 

af organisationstilpasninger 

 

I: Amen altså, kald da en spade for en spade 

 

R: Men det er jo også det man støder på. Det der med skal vi kalde det for downsizing, skal vi kalde det 

omstrukturering, tilpasning. Sproget omkring det 

 

I: Ja det kan jeg godt se. Kan du prøve at præsentere og præcisere det her inplacementbegreb i har 

udviklet? Og er det jer der har udviklet det? 

 

R: Altså, når man søger på det, så begynder det jo at poppe op i forskellige sammenhænge men også med 

lidt forskellige.. man kan godt lave nogle google søgninger og finde det, men da vi begyndte at bruge det, 

der var det sådan et sprogspil i forhold til outplacement. Fordi det er ret tydeligt, at noget af det der bruges 

allerflest konsulentkroner på, på de danske arbejdspladser, det er outplacement forløb. Det er en kæmpe 
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forretning og også indenfor det offentlige, der har man faste outplacement leverandører fordi man har det 

her fokus på at folk der afskediges skal tilbydes en eller anden pakke og når man kigger på litteraturen 

omkring survivour syndrome, så er det jo også tydeligt at én af faktorerne for at mindske survivour 

syndrome, altså de negative effekter, er også at dem der bliver tilbage i organisationen ved at der tages 

hånd om dem der skal videre. Det spiller jo sammen. Så vores argument er slet ikke at det skal man  ikke 

bruge penge på, men det er at sige "Hov, skal der ikke være et tilsvarende fokus der ligesom opvejer noget 

af den her skævhed på det der sker inde i organisationen". Så vi siger outplacement, det er for dem der skal 

ud af organisationen og inplacement skulle så være med fokus på dem der er inde i organisationen. Der bør 

være noget der handler om at komme på plads inde i organisationen fordi vores tilgang meget er at hver 

forandring, er jo en forandring der rykker på systemet. Så når en person eller en funktion tages ud af en 

organisation, så ved vi fra rigtig meget litteratur på området, at så ændrer det jo samarbejdsflader. Så er 

der nogle mennesker der  skal forholde sig til deres opgaver og deres samspil på nye måder. Det er ikke 

nødvendigvis i sig selv problematisk fordi det sker hele tiden , også når nogle flytter afdelinger eller 

fusioneres men det kræver at man rent ledelsesmæssigt er fokus på at der skal tages hånd om at strukturen 

ligesom falder på plads igen, så samarbejdet kan fungere ordentlig igen. Det er en afbrydelse i et mønster 

af nogle processer der måske har kørt efter nogle faste mønstre i måske mange år. Så de her mennesker 

der skal fortsætte i det der er inde i organisationen de skal have noget støtte til at kunne gøre det og 

genfinde de gode processer og gode samarbejdsflader. Så inplacement har været vores begreb for det der 

skal foregå inde i organisationen. Så nu vi bruger det begreb, og så er det ikke en metode eller en tilgang 

hvor der er fokus på dem skal videre 

 

I: Mmh, spændende. Når nu du snakker om survivour syndrome ude i organisationerne, hvordan har du så 

rent praktisk oplevet at det har udspillet sig? 

 

R: Jamen jeg har oplevet det i mange fortællinger fra medarbejdere og en af dem som er meget tydelig for 

mig, er en case som vi har med i bogen som hedder "Robinson ekspeditionen" og som er sådan et eksempel 

fra en organisation hvor det hele handlede om et lille team på omkring 10 medarbejdere, hvor de i 

forbindelse med de her statslige udflytninger af arbejdspladser, fik at vide at én fra teamet skulle rykke 

arbejdssted fra Købenavn til Jylland. Og det kunne man så gå og tænker over og melde ind til lederen hvem 

der gerne ville det. Og det var der jo ingen der ville, fordi folk havde jo familie, børn og et helt liv ikke, så 

det der med bare at flytte til den anden ende af landet, det er jo sjældent at det lige ligger i kortene at det 

vil man gerne. Så det kom jo meget forventeligt alle tilbage og sagde at det ville de ikke, og så stod lederen 

så med det næste problem fordi der var jo én der rykkede og så blev der jo så bare peget på én. Og den 
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person der blev peget på valgte så en fratrædelsesordning fordi vedkommende ikke kunne få det til at 

passe med sit liv og ikke var interesseret i det, og det der skete var at en af de andre medarbejdere blev så 

påvirket af den her proces og oplevelse af at kollegaen skulle ud, så han faktisk blev langtidssygemeldt med 

stress og beskrev det som at være i et fuldstædig værditomrum. Han oplevede at de værdier som han synes 

havde været fremherskende i teamet og i organisationen, dem var der blevet gået på kompromis med og 

kunne simpelthen ikke trives i den her stemning af at man ligesom bare kunne vælge en fra på den her 

måde. Han brugte det her ord som ligesom blev overskriften for casen, at han synes det var ligesom at være 

med i Robinson ekspeditionen. At man sådan blev bedt om at melde ind og så blev der bare peget på én, 

men den medarbejder som så havde valgt fratrædelsesordningen og som var blevet den der var peget på, 

han levede fuldstændigt op og havde nogle fede måneder hvor han beskæftigede sig med de her opgaver 

og glædede sig til et nyt arbejdsliv og synes egentlig at det var en kærkommen mulighed for at finde nye 

veje. For mig blev det virkelig et klasse eksempel på at det ikke nødvendigvis er dem der skal forlade 

organisationen, som er de uheldige i den proces. De oplever ikke de store negative konsekvenser fordi de 

oplever ikke det værdiclash og den følelse af at hvis jeg skal være en del af det her, så går jeg på kompromis 

med det som er vigtigt for mig og jeg synes ikke vi har behandlet vores kollega ordentligt her. Og det er det, 

altså mennesker der skal blive i nogle omstændigheder hvor de synes de handler i modstrid med det der er 

meningsfuldt for dem, bliver jo ofte langsomt syge og det er jo også det vi ser i nogle typer af stress 

sygemeldinger hvor man ligesom har været i det her meningstab igennem lang tid, så det ikke er 

arbejdsmængde eller konstant pres, men et indre dilemma som udvikler sig over tid og vokser til at blive 

uholdbart og jeg tænker at det for mig meget er det der er interessant ved survivour syndrrome, det er den 

her oplevelse af at man føler skyld over stadigvæk at være i det og samtidig er man også, som man ser det 

med krigsveteraner, lettet. Men man har skyldfølelse over at være lettet over at det ikke var en selv, fordi 

man synes heller ikke at man kan stå inde for det der er sket for ens kollega. Man føler lidt at man 

repræsenterer virksomheden når man stadig er en del af det og så bryder man sig måske ikke helt om det 

man repræsenterer og den identitet man tilskriver sig selv. Så der er mange spændende psykologiske 

faktorer i det 

 

I: Ja. Nu har jeg været ude og interviewe cirka 10 personer, og jeg kan mærke at der er stor forskel på 

hvordan de reagerer. Jeg ved godt at vi allerede har været lidt inde på det. Til at starte med interviewede 

jeg et par stykker som var helt okay med det, og som havde det sådan at hvis det skulle ske for dem selv 

jamen så ville de hurtigt finde et nyt job. Jeg troede egentlig at det var mine spørgsmål den var gal med til 

at starte med, men fandt hurtigt ud af at der var forskel på folks reaktioner. Hvad tror du det skyldes? 
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R: Jeg tror det skyldes et hav af faktorer og vi legede på et tidspunkt i skriveprocessen med at lave en 

prisme for det her med faktorer der spiller ind på reaktioner, men opgav fordi det blev for uoverskueligt. 

Men jeg tænker at man se det på flere måder. Man kan jo dels se på konteksten og sige der er jo nogle rent 

organisatoriske forhold som har stor betydning for reaktionerne 

 

I: Ja, kan jeg få dig til at uddybe det lidt? 

 

R: Jamen det er jo blandt andet sådan noget som hvordan der bliver taget hånd om dem der bliver fyrede. 

Bliver de behandlet ordentlig og kan man se at der er en ordentlig proces, er beslutningerne truffet på et 

ordentligt og forståeligt grundlag? Så hvis medarbejderne tilbage i organisationen har en fornemmelse af at 

der bare bliver skudt med spredehagl, så skaber det øget usikkerhed og utryghed. Men hvis man kan se at 

det er velbegrundet at der faktisk ikke er brug for de kompetencer på den længere bane, eller det var 

forståeligt når det som var Lones speciale bliver rykket ud af organisationen, at det ikke var Lone der ikke 

kunne blive.. Altså det er jo meget sådan det der giver mening og det som de fleste medarbejdere godt kan 

forlige sig med, også selvom de holder af Lone og synes hun var en god kollega. Og så er der jo det der med 

om man kan se at ledelsen har gjort sig umage, processen er der blevet arbejdet med og det kunne ikke 

være anderledes, så giver det også en anden form for efterreaktion. Så det er de organisatoriske faktorer. 

Og så er der mere de personlige kontekstuelle faktorer som er, hvad er mine egne omstændigheder lige 

nu? Der er min egen faglighed, og kan jeg se at der stadig er brug for den eller har jeg en faglighed som 

også er på kant med hvad der er brug for, har jeg en profil som gør at jeg let vil kunne fåe t andet job eller 

har jeg en faglighed der gør at jeg nok ikke får et andet job hvis jeg ryger ud af den her organisation. Det er 

min egen, den private kontekst... eller livskontekst. Er jeg 58 og tænker hvis jeg bliver fyret nu, så er det 

min afslutning på arbejdsmarkedet og det var ikke det jeg havde ønsket. Det er også et andet tidspunkt i 

livet end at blive fyret når man er 35 og tænker "nå ja, så tager jeg et sabbatår, fedt nok". Så er der den 

personlige kontekst i forhold til hvad er mit økonomiske råderum? Har jeg lige købt hus og fået to børn og 

vores økonomi er ligesom båret af min indtægt, så er jeg eddermame på skideren hvis jeg bliver fyret. Men 

har jeg en personligkontekst som gør at "nå ja, så skruer vi lidt ned og kommer bare ikke ud at rejse i år", 

det er en anden omverdensfaktor og det spiller anderledes ind på din psyke. Jeg tænker også at så er der de 

sociale relationer, hvor man er forskelligt forbundet på en arbejdsplads. Nogen betyder virkelig meget for 

én og det rammer enormt dybt hvis lige netop den person skal forlade organisationen ikke. Andre er måske 

mere perifære hvor man tænker "nå gud, hvad er det nu han hedder ham der blev afskediget?". Det er også 

en anden faktor. Oplever man at have nogle gode støttemuligheder i sit kollegafællesskab hvor man kan 

snakke om tingene og hvor man føler at man bliver rummet. Det kan godt være at vi har det forskelligt med 
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det, men jeg har nogle at tale med. Nogle gode ventiler, altså det er også vigtigt at der er ventiler imellem 

personalet. Alt skal ikke nødvendigvis være i en struktureret form og tages op på fælles møder for man skal 

også have nogle gode snakke rundt om kaffeautomaten hvor man rent faktisk lytter til hinanden og man 

kan komme af med det der fylder. Og så er der selvfølgelig det ledelsesmæssige aspekt. Har man en 

nærmeste leder som man kan tale med og som går ind i en dialog hvor der er plads til forskellighed og hvor 

der bliver sat en ordentlig ramme for at tale om hvordan vi måske skal omstrukturere forskellige opgaver 

eller forventes det bare at nu knokler vi alle sammen øget på, fordi nu skal vi jo ligesom sørge for at vi ikke 

bliver fyret. Nogle organisationer siger "jamen der er blevet fyret tre, men workloaden er det samme". Nå 

jamen okay, så nu skal vi både være i en enormt svær og sårbar periode hvor vi er påvirkede af at der har 

været fyringer, og samtidig skal vi lige skrue op for produktiviteten. Altså det er jo to modsætningsforhold 

som ikke giver mening, men som man ser gang på gang fordi det ligesom tages sådan lidt implicit at 

selvfølgelig skal vi det. Det ligger ligesom i kortene, hvor man ligesom er sådan.. Ja over tid, men sæt nu lige 

en ramme og sæt nu lige rammerne for at vi rent faktisk skal have de samtaler der er nødvendige. Og så er 

der også nogle intrapsykiske forhold der gør at vi som mennesker er forskellige og påvirkes forskelligt. Der 

kan man jo bruge forskellige personlighedsteorier til at se at nogle mennesker har bare en tendens til at 

væve nogle ting ind og tage mere ansvar eller tage det mere på sig, og er mere sårbar over for sådan nogle 

ændringer. Nogle er måske mere pressede af andre forhold hvor det her er dråben der får bægeret til at 

flyde over, nogle føler en større ansvarlighed overfor fællesskabet og engagerer sig meget  hvor andre er 

mere fritsvævende og tænker "det er jo bare et arbejde". Det er jo sådan personlighedspsykologien som jeg 

tænker at der ikke er et fast skema for, men som også er en faktor. Man kunne egentlig bygge det op som 

sådan nogle cirkler af faktorer der er på spil og for de fleste mennesker vil der jo være noget der vipper op 

og vipper ned. Der er nogle faktorer der faktisk skaber resilens, eller styrke eller det der er meget brugt 

robusthed og så er der andre faktorer der vipper i den anden retning fordi de skaber sårbarhed, udsathed 

eller frustration 

 

I: Ja. Tror du at en virksomheds karakteristika, forstået på den måde at hvis det eksempelvis har været en 

meget stabil organisation... jeg har nogle eksempler på nogen der har været i en virksomhed i, måske de 

sidste 20 år, og har oplevet et meget stærkt arbejdsfællesskab og meget stabilitet. Lige pludselig så bliver 

det eksempelvis solgt til en kapitalfond, ledelsen bliver udskiftet og sådan nogle ting. Kan det have noget at 

sige? Den historiske kontekst? 

 

R: Ja det tror jeg bestemt. Og jeg synes det er et super interessant perspektiv at lægge ned over. Man 

kunne måske kalde det kulturlaget, eller den historiske kontekst. Men der er jo i alle virksomheder også et 
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kulturelt lag der handler om en virksomheds identitet hvor vi er "sådan nogle" eller "vi er sådan en 

virksomhed hvor man alle sammen får 25 års jubilæum" 

 

I: ...og hvor vi ikke oplever nedskæringer, men hvor det lige pludselig kommer 

 

R: Ja det er jo det, nogle brancher har jo historisk set været meget mere stabile historisk set. Man kan jo 

også finde nogle brancher som reklamebranchen, arkitektbranchen, nogle dele af konsulentbranchen hvor 

det er en del af selve selvforståelsen at der er hurtige udskiftninger og er meget påvirkede af markedet, 

hvor det går meget op og ned. Altså du ser jo nogle arkitektfirmaer hvor man fyrer og ansætter konstant alt 

efter hvad man vinder af udbud. Det er jo sådan at i nogle af de kulturer er det helt fra folks studietid hvor 

de har været inde i det flow hvor de har været sæsonansatte, eller månedsansatte. Og nogle brancher har 

jo tradition for at arbejde meget mere med projektansættelser, korte perioder. Det er en helt anden form 

for arbejdsidentitet og selvforståelse de medarbejdere har. Så de er forbundet med virksomheden på en 

anden måde. Og så er der nogle brancher hvor de er mere stabile og hele tiden er en driftig virksomhed. 

Der er jo nogen.. jeg kan huske fra min egen barndom at jeg havde en oldefar der arbejdede i en kommune 

hvor det blev sagt at fik man job i kommunen så havde man job for livstid. Ja tak, det har man ikke mere 

 

I: Men tror du ikke der er nogle virksomheder der stadig er i den her overgang? 

 

R: Jo det tror jeg. Jeg tror der er masser  af virksomheder hvor man ikke forventer at der nogensinde 

kommer fyringer, og jeg tænker der er masser af historier fra de sidste år hvor virksomheder som Novo og 

LEGO, altså totalt vindervirksomheder der bare kører, men som har været udsat for nogle store nedture, 

hvor det er hurtigt op igen med tilpasninger og hvad de nu kalder det ikke 

 

I: Ja og det er her jeg tænker at den psykologiske kontrakt for alvor bliver relevant i de her virksomheder 

hvor det har været meget stabilt. Fordi på ansættelsestidspunktet har man indgået en psykologisk kontrakt 

med den her virksomhed, hvor at man ikke bare kan blive fyret. Lige pludselig sker der en eller anden stor 

ting, hvorefter der sker nedskæringer og så har man et brud på den psykologiske kontrakt. Og så ud fra 

litteraturen er det jo at man har rigtig stor risiko for at udvikle survivour syndrome 

 

R: Ja altså, det synes jeg er spændende og jeg tænker egentlig at et enormt samfundsrelevant eksempel på 

det lige nu, er udflytningen af de statslige arbejdspladser. Altså det svarer til en fyring at skulle flytte til 
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Thyborøn og det svarer til en fyring at skulle flytte et eller andet sted hen og skulle lave noget andet, fordi 

nu er man bare sådan en ludobrik der bliver flyttet et andet sted hen 

 

I: Lige præcis dét ord er det mange af mine respondenter bruger. De er bare en brik i spillet  

 

R: Ja den der ludobriksmetafor er bare super relevant. Og jeg tænker lige præcis med de her flytninger er 

det den psykologiske kontrakt der er på spil fordi man føler sig forrådt. Noget af det som vi stødte på i den 

litteratur vi kiggede på var også nogle af de her indikationer på at nogen velfærdsområder er båret af en 

anden form for psykologisk kontrakt omkring arbejdet, i form af at den her oplevelse af at du kan godt få.. 

mange medarbejdere indenfor velfærdsområder oplever at de bibeholder deres meget store commitment 

overfor arbejdsopgaven fordi de brænder stadig for at gøre en forskel for de her borgere, men et tab af 

loyalitet overfor deres arbejdsplads. At de skal gå på kompromis med etikken overfor borgeren, men de 

prøver efter bedste evne  at opretholde den bedste kvalitet i borgerkontakten, men de skal gøre det på 

nogle ringere vilkår. Det er så der hvor der er nogle hollandske studier, som viser survivour syndrome med 

nogle særlige effekter, indenfor det offentlige område. Det er meget interessant fordi det er noget der 

indikerer en forskel fra nogle former for private erhverv hvor man måske.. det kan godt være at hvis man 

synes man er blevet dårligt behandlet af LEGO, så kan man godt sige nej til LEGOklodsen, men det kan man 

ikke rigtig overfor borgere på samme måde. Og der ser man nogle interessante eksempler indenfor 

hospialsverdenen, hvor flere og flere hospitalsansatte virkelig kommer med nogle meget meget store 

protester, fordi de kæmper for de her patienter 

 

I: Der er en del af den litteratur jeg har læst der foreslår at man bør inddrage medarbejderne allerede inden 

man beslutter den endelige beslutning om at der skal skæres ned. De argumenterer meget for at man skal 

inddrage medarbejderne så de kan komme med forslag til hvad man kan gøre i stedet for at skære ned. 

Hvad tænker du om det? Ville det kunne lade sig gøre i praksis? 

 

R: Altså især i det offentlige ser man i form af MEDudvalg og samarbejdsudvalg og sådan nogle ting, at man 

arbejder med en form for medarbejderinddragelse også i sådan nogle processer. Jeg ved ikke helt hvor 

meget det fungerer i praksis, men et af de forslag vi har i bogen er at nedsætte en særlig suborganisation 

eller ad hoc organisation som skal samarbejde om den her fase i organisationens liv. Vi vælger jo i bogen at 

have fokus efter fyringer, så vi forholder os ikke så meget til processen op til, men altså vi kan se i 

litteraturen at det kunne give mening at den ad hoc organisation tager et medansvar eller har en 

medinddragelse i at komme med forslag eller finde ud af hvad kan være den bedste måde at gøre det på, 
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velvidende at topledelsen skal tage det fulde ansvar, det må ikke blive en ansvarsuddelegering fordi det 

tror jeg vil have nogle fatale konsekvenser. Så det er noget med at sige hvordan kan vi lave et dialogforum 

hvor vi viser at vi åbner op for forskellige input og så tænker jeg at der jo er nogle dilemmaer i det det. Hvor 

meget skal vi sprede viden om at det er det her vi er på vej hen imod, fordi det kan også give en tilstand af 

utryghed generelt i organisationen. Så hvor lang tid skal vi lade det leve i organisationen og hvor kort 

proces skal vi gøre. Det er nogle super interessante dilemmaer som jeg ikke tænker at der er et entydigt 

svar på hvad er det gode at gøre. Og det samme med graden af inddragelse, fordi der er jo også det her 

med hvor meget skal man forsøge at styre en fyringsproces. Ofte så ser vi at hvis man lægger det åbent ud 

og tilbyder nogle gode fratrædelsesordninger og henstiller til at medarbejderne selv kan tage stilling til 

hvorvidt de ser sig selv med videre, at så mister man også nogle af de mest attraktive medarbejdere. Ja, 

hvilken grad af styring skal der være, det er nogle gode spørgsmål som ikke er entydige 

 

I: Ja. Et af mine spørgsmål er også, jeg ved godt det er meget individuelt fordi man selvfølgelig skal tilpasse 

det til organisationen, men hvis nu du skulle håndtere sådan en nedskæringsproces kan du så fortælle lidt 

om det? Hvad mener du er den gode nedskæringsproces hvis man tager det allerede inden 

nedskæringerne? 

 

R: Jamen jeg tænker at få lavet en eller anden struktur for nogle dialogprocesser hvor man få inddraget 

forskellige repræsentanter for hele organisationen i en dialog om hvad der er vigtigt at huske på. Det kan 

man jo bede om som ledelse, som input til at nu skal vi i gang med at træffe nogle vigtige og svære 

beslutninger og sige at man har brug for at få mobiliseret al den klogskab der er i virksomheden, så nu vil 

man gerne have en indledende dialog hvor man får input til processen og hvad der er vigtigt at huske på. 

Det tror jeg viser en åbenhed og en lydhørhed som kommer godt tilbage og at man så er opmærksom på 

at.. noget af det vi har været meget meget optagede af er at mange organisationer faktisk sætter stor fokus 

på at forberede den her proces og at alle ledelseslag er alignede i den her proces. Man ved hvornår tingene 

meldes ud, eller man melder ud samtidig og alle teams mødes samtidig eller alle mellemledere i 

virksomheden står til rådighed for dialog. Der kan være forskellige processer, og der ville jeg så gå ind og 

rådgive omkring at man skal huske på at det skal forsætte med en stramme alignment og samstemthed i 

måneder efter udmeldingen. Det er ikke sådan at "så fik vi det udmeldt, og pyha, så det gik godt". Det 

svarer lidt til at kaste en håndgranat ind og så bare lukke dørene og håbe på at nu går det nok. Det er bare 

ikke en god proces fordi reaktionerne kommer efterfølgende og reaktionerne skal også håndteres med en 

form for samstemthed for de vil være vidt forskellige i forskellige dele af organisationen og med de store 

individuelle forskelligheder, så skal ledelsen være godt klædt på til at håndtere det 
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I: Kunne det være i form af noget træning for de her mellemledere? 

 

R: Ja, jeg ville helt klart anbefale at i sådan en proces hvor man har åbnet op for en dialog, får nogle 

systematiserede input, og planlægger en god udmeldingsproces hvor der er plads til dialog og lydhørhed 

overfor at få input og selvfølgelig har noget godt at tilbyde dem som skal afskediges i form af 

outplacementforløb eller samtaler, eller hvad der nu er brug for. At man så også der tænker at det samme 

skal gøre sig gældende inde i organisationen så de her ledere der har personaleansvar først skal klædes på, 

de skal jo ikke i processen finde ud af at de mangler noget viden om den periode man går i gang med. Den 

træning skal jo ligge forud, så der skal man jo i ledelsen sammen have fundet ud af hvad er det for nogle 

møder og processer vi stiller til rådighed. Hvordan skal hver enkelt leder arbejde med sit team i den her 

proces. Hvordan er det topledelsen står til rådighed for dialog og er synlig i organisationen. Hvem kan man 

henvende sig til for at besvare spørgsmål, hvad er det for nogle dialogmøder der skal være. Og der 

anbefaler vi jo så at man laver den her ad hoc organisation som netop kommer med input og samles med 

topledelsesrepræsentanter, og kommer med status på hvad der sker rundt om i organisationen. Hvad er 

det for nogle refleksioner der er, hvad oplever man der er behov for, så man holder samstemtheden og 

alignment velvidende at organisationen kører i forskellige spor samtidigt. Men at man også har fokus på, og 

at ledelsen er forberedt på at der skal stilles nogle samtaler til rådighed, der skal rammesættes nogle 

særlige typer af møder, mellemlederne skal have værktøjerne både psykologiske og praktiske til  at 

håndtere respons og dialoger 

 

I: Ja, det her med at rammesætte det. Tænker du at det kan være en god idé først at rammesætte samtaler 

som medarbejderne selv aktivt skal melde fra? Hvis de bare får et tilbud om samtale, så er der ikke ret 

mange der benytter sig af det 

 

R: Ja det tænker jeg helt klart. Og jeg tænker også at det vil være en god idé på team eller afdelingsniveau 

at vise en tydelig dagsorden for at her taler vi om den her proces vi lige har været igennem, de forskellige 

reaktioner og oplevelser der har været skal have lov til at komme frem og blive sagt højt. Så er der andre 

møder hvor vi orienterer os fremad. Der er det igen vidt forskelligt, hvor i nogle organisationer, så dem der 

bliver afskediget de går ud af døren med det samme og i andre oplever vi at de skal være der måske i et 

halvt år frem. Og det er særligt sårbart at skulle håndtere og samarbejde med den her forskellighed der er 

tilstede når nogle er opsagt og andre ikke er. Vi skal ligesom lade som om at vi stadigvæk er kolleger på lige 

vilkår og vi skal sidde omkring bordet til samme møder. Der skal ledelsen være drøn tydelige på at dem der 
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er opsagte, jamen de skal måske ikke deltage i den her workshop om strategi 2020, for det giver jo ingen 

mening og de vil jo føle at de helt skal gøre vold mod noget i sig selv. De andre kolleger kan også have svært 

ved at sidde og udtrykke begejstring for noget  man skal lave de næste år. Så man sætter medarbejderne i 

nogle virkelig ubehagelige dilemmaer ved ikke på ledelsesniveau at håndtere det og vise at det kan man 

godt se og det har man forstået og selvfølgelig er det forskelligt hvem der deltager i hvilken typer af 

samtaler. Så netop derfor skal man have tydelige rum for forskellige samtaler. Så der er en hel række af 

opmærksomhedspunkter som ledelsen skal kende til og agere ud fra i den periode og det kan de jo 

forberede sig på inden de står i det fordi det er altså bare for sent at være på bagkant for så er folk blevet 

sure og er begyndt at føle at der er tabuer og synes det er svært at samarbejde. Det kræver bare endnu 

flere ressourcer 

 

I: Ja! Jeg tror vi er ved at være igennem. Tusind tak 

 

R: Selv tak 

 

Bilag 4: Eksempel på kodning 
 

Historisk kontekst 

Psykologisk kontrakt 

Kontraktbrud 

Nedskæringsstrategi 

Fokus på afskedigede medarbejdere 

Fokus på tilbageblevne medarbejdere 

Samtidig forskellighed 

Survivour syndrome 

Interview A: 

I: Til at starte med, der vil jeg bare gerne vide lidt om, hvilken stillingsbetegnelse du havde i virksomheden? 

 

R: Øh, jeg var HR- og rekrutteringskonsulent i et vikar og rekrutteringsbureau, hvor vi hev folk ind og solgte 

dem igen kan man nærmest sige, ikke 
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I: Og hvordan var virksomheden, er det en  stor virksomhed, en privatejet, eller en lille? 

 

R: Den er øh, stor 

 

I: En stor virksomhed? 

 

R: Ja 

 

I: Ja og var den privat eller offentlig? 

 

R: Den var privat 

 

I: Mmh, super. Kan du fortælle mig lidt om.. ved du om der har været en historie i virksomheden med 

meget stabilitet og der så pludselig  er kommet mange forandringer eller har det hele tiden været en 

virksomhed med mange forandringer? 

 

R: Ja altså jeg  har jo været der i over 10 år kan man sige, og jeg har faktisk været igennem flere 

organisationsændringer og fyringsrunder, og det er  jo en virksomhed som  er meget dynamisk 

 

I: Ja, forstået på hvilken måde? 

 

R: Der er mange ændringer, og man skal være klar på at rykke 

 

I: Og var det noget du var bevidst om da du blev ansat? 

 

R: Nej. Det var jeg ikke, men det er heller ikke noget der har generet mig overhovedet, jeg synes at det 

meget fedt, fordi det også giver én nogle muligheder for selv at rykke sig og prøve nye ting og rekruttere til 

nye segmenter og nye kunder, og dermed flytte sig selv også 

 

I: Set i et større perspektiv, vil du da sige, at du har været påvirket af de nedskæringer der har været eller er 

det en bestemt nedskæring du synes har været særligt... hård? 
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R: Øhm, jeg synes faktisk at der er to der har været særligt hårde 

 

I: Ja, kan du forsøge at fortælle mig lidt om dem? 

 

R: Ja, der var en som er særligt langt tilbage. Tilbage der i 2008-2009, hvor at man simpelthen fjernede 

næsten halvdelen af medarbejderne og lukkede rigtigt mange afdelinger. Vi gik fra 43 lokalkontorer til 12, 

så det var en rigtig barsk omgang hvor man mistede, ja halvdelen af sine skønne kollegaer. Øhm, og så er 

der sådan den sidste jeg har været med til, hvor der egentlig ikke blev fyret så mange, men måden det 

skete på var rimelig hardcore synes jeg egentlig 

 

I: Ja kan du prøve at uddybe det lidt? 

 

R: Altså hvorfor det var hardcore? 

 

I: Ja 

 

R: Det var måden det blev håndteret på 

 

I: Ja, og hvis nu du skal sætte nogle ord på hvordan det foregik rent praktisk? 

 

R: Rent timingmæssigt, så var det jo lige efter bogen. Dem der skulle opsiges de blev kaldt ind samtidigt og 

fik besked, og så fik vi andre besked sådan efter de var kaldt ind, hvis man kan sige det sådan. Så ude lokalt i 

de forskellige afdelinger hev chefen alle medarbejderne sammen og sagde "imens vi nu sidder her så sker 

der sådan og sådan og der kommer en besked på intranettet lidt senere" 

 

I: Okay, så det var faktisk ikke noget I var forberedte på? 

 

R: Nej 

 

I: Okay, og det var dem der skulle afskediges måske heller ikke? 

 

R: Nej  
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I: Så det var altså noget ledelsen havde besluttet og så blev det gjort hurtigt? 

 

R: Ja, så det var meget effektivt men rent menneskeligt var det hårdt, da en af mine nærmeste kollegaer 

blev kaldt ind og han havde ellers taget en fridag fordi hans mor skulle opereres for hjernekræft, så han var 

blevet tvunget ind alligevel. Så han havde kørt sin mor afsted, måtte tage tilbage på kontoret, blev fyret og 

tog tilbage til sin mor på opvågningen. Det var lidt barskt fordi at det var en af dem der var tæt på mig 

sådan rent menneskeligt og vi ses privat og sådan nogle ting, så det synes jeg bare at det slog altså lidt 

hårdt. Lige ham kunne man måske, ja det ved jeg ikke, måske havde taget det senere på dagen eller dagen 

før eller et eller andet 

 

I: Ja hvis man var bevidst om situationen 

 

R: Det var de jo for han havde fået fri til det, så det var sådan... Det var ikke månedens sidste dag, jeg tror 

faktisk at de gjorde det sådan fire dage før månedsluk fordi der også var nogle økonomimedarbejdere 

 

I: Okay, så det vil sige at dem der blev afskediget de gik i cirka fire dage, eller hvor lang tid gik der før de så 

skulle være ude af virksomheden så at sige? 

 

R: Nå jamen det blev jo så individuelt aftalt med de opsagte. Der var nogen der blev hele 

opsigelsesperioden ud, der var nogle der bare overleverede, og  så var der jo også enkelte der fik det skidt 

og blev sygemeldte. Altså det tog man én til én. Der var ikke regler om at alle fritstilledes 

 

I: Nej, ved du hvad årsagerne til nedskæringerne var? 

 

R: Ja, nej altså... jeg er ikke sikker på at det egentlig var nedskæringer, men egentlig også strømligning og så 

var der også, altså generelt set så var det også, "nej-hattene" der røg. De var de kritiske røster 

 

I: Ja og hvad med dengang hvor der blev afskediget rigtig mange? 

 

R: Ja der var det jo, der føltes det som om at det nærmest var en lodtrækning. Det var det jo selvfølgelig 

ikke - den enkelte afdelingsleder havde fået oplæg til hvem han eller hun ville af med i sin afdeling, fået tal 

på hvor mange der skulle væk. Øhm og så blev det sådan. Men fordi der jo var så mange afdelinger der 

skulle lukke, så røg der jo også en del afdelingsledere, så der var jo nogen der ligesom blev sorteret fra af en 
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afdelingsleder der ikke var deres egen, fordi deres egen var blevet afskediget. Faktisk i den afdeling som jeg 

sad i på det tidspunkt, der øhm, den blev også lukket og der var  min egen afdelingsleder også blevet 

opsagt. Der foregik det på en helt anden måde, så hun var blevet opsagt dagen før ved fyraften, så hun var 

der slet ikke og så kom regionschefen og gav os besked om at vores afdelingsleder var blevet opsagt og at 

der var en  større ændring på trapperne, og at der nu var flere der skulle opsiges og det var, altså det var 

helt vildt sådan som det skete. Vi sad i det her mødelokale, øhm, 12 mennesker fra afdelingen, og så sidder 

han og tager sin pegefinger og så siger han "Det her, det har konsekvenser for dig, dig, dig, og så pegede 

han rundt. Og vi sad sådan og tænkte, okay, hvem peger han på og hvad er det for nogle konsekvenser?" 

Hvad snakker manden om og vi var helt forvirrede og så sagde han "Jamen det er fordi at halvdelen af jer 

skal fyres NU og dem der skal afsted det er dut dut dut" og så sagde han navnene og at "jer jeg ikke har 

nævnt må gerne lige forlade lokalet" 

 

I: Så det vil sige at der kom det også som et chok for jer? 

 

R: Der kom det som et mega chok. Altså vi vidst jo godt at det ikke gik totalt godt og at tallene havde det 

skidt og sådan nogle ting men vi vidste jo ikke at øh, der skulle ryddes så stramt op. Og så den måde altså... 

jeg begyndte bare at tude - altså jeg var jo ikke fyret, men blev jo så smidt ud af lokalet sammen med, hvad 

var vi egentlig kun, 3 andre der ikke blev fyrede lige der. Og ens nærmeste kollegaer og makkere, så det var 

en virkelig mærkelig situation og fordi det havde været startet så forvirrende med den der pegefinger 

 

I: Okay, jeg vender lige tilbage til det lidt senere. Kan man sige at den første gang hvor der var rigtig mange 

der røg, ved du om det var på grund af pressede konkurrencevilkår eller var det økonomien der gjorde det? 

 

R: Jamen det var jo kort efter krisen 

 

I: Så det var af økonomiske årsager? 

 

R: Ja virkelig økonomiske årsager og vi var også en meget meget ineffektiv og dårligt ledet forretning, man 

kan sige som eksempel.. altså vi lavede jo både vikariater, projekter og rekrutteringer og da jeg startede 

i  den her business, der skulle man have 20 medarbejdere ude og arbejde og da jeg toppede, da havde jeg 

186, så der var plads til at man arbejdede lidt hårdere. Der var rigtig mange der lullede mås for at sige det 

på dansk ik'. Det gjorde de og det var ikke en effektiv biks overhovedet og enhver der kunne lægge to og to 

sammen og kunne se rød eller sort kunne jo godt regne ud, at der skulle ske et eller andet og der gik jo 
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heller ikke ret lang tid før vi fik ny direktør fordi hun havde jo virkelig ikke gjort det så godt. Der var vi 

faktisk, altså os der var blevet tilbage, vi var lidt harme over at hun ikke også røg. Altså det var jo hende der 

havde sat strategien og sådan nogle ting, men hun fik så lige en måned ekstra inden de kom fra "det store" 

 

I: Okay. Efter nedskæringerne - hvis du synes der er forskel på de to så må du gerne adskille dem, men 

ellers kan du bare snakke om dem samlet. Efter nedskæringerne oplevede du da at din nærmeste leder var 

bevidst om, at det kunne være svært for de medarbejdere der sad tilbage? 

 

R: Øøh, ja altså jeg vil sige efter den første runde, der var der ikke noget... vi mærkede ikke den der omsorg 

så meget. Men det var jo også fordi, at vores egen chef var jo også blevet fyret og vi var jo blevet flyttet til 

en anden afdeling, og en anden chef og skulle ligesom integreres. Altså selvom at det er én virksomhed... så 

har lokalkontorerne jo en lokal kultur alligevel og jeg skulle rykke fra Lyngby til Hillerød og det var en anden 

kultur hvor der ikke sådan var omsorg på den måde 

 

I: Heller ikke for de andre eller? 

 

R: Nej altså det var meget sådan "det er sådan vi gør det her og det er sådan det er, og så må du indordne 

dig". Det tog tid og jeg var ikke sådan én man bare.. fik til at gøre som alle de andre, så det tog nok ekstra 

lang tid med mig, fordi jeg ville egentlig også gerne have at de rykkede lidt. I runde 2 der var der meget 

meget mere fokus, men der var jeg også tættere på min chef på det tidspunkt 

 

I: Okay og var det den samme chef du havde der? 

 

R: Ja 

 

I: ..så der havde årene lige gjort at I var kommet tættere? 

 

R: Ja, lige præcis og hun vidste nu hvad jeg stod for og hvad jeg var for en, øhm, og jeg kendte jo hende 

bedre også og der var en anden forståelse for, hvad der trigger mig og derfor så også en anden empati 

 

I: Okay, blev der gjort noget konkret? Blev I kaldt ind til nogle samtaler, fik I noget træning i forhold til 

hvordan i nu kunne håndtere.. 
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R: Nej ikke på den måde, mere de her små snakke med "går det godt" og en morgenkrammer, og "åhh nu 

har den og den sidste dag og... altså.. tager du ind forbi hovedkontoret og siger farvel?", altså bare sådan at 

der var luft til at snakke om det 

 

I: Okay. En vigtig ting i det her kommunikationen i det. Altså hvordan nedskæringerne bliver kommunikeret 

og gerne skal overkommunikeres og sådan nogle ting, men det har der jo så slet ikke været noget af i de her 

to tilfælde, har der det? 

 

R: Altså jeg synes faktisk i anden runde at de gjorde det efter bogen. Det her med at alle blev kaldt ind 

samtidigt og dem der skulle blive tilbage også blev kaldt ind nærmest samtidig.. Så bliver det lagt på 

intranettet også, så man kan læse hvordan og hvorledes efterfølgende og det synes jeg faktisk var en ret 

pæn måde at gøre det på 

 

I: Okay så du føler at kommunikationen i hvert fald for dén runde var fyldestgørende i forhold til hvad du 

havde behov for? 

 

R: Ja lige præcis. At der så bare var enkelte menneskelige ting i det, det er jo så bare et personligt 

perspektiv 

 

I: Kan du uddybe det lidt? 

 

R: Ja altså for eksempel det her med at kalde en person ind som har sin kræftsyge mor på 

operationsbordet, det synes jeg var decideret usmageligt. Og så også det her med, at man en måned 

forinden havde holdt kæmpe cocktailparty fordi der var to medarbejdere inde fra hovedkontoret der sagde 

op - kernemedarbejdere. Så holder man kæmpe cocktailparty for chefgruppen og chefgruppen har jo godt 

vidst, hvad der var på vej, og så en måned senere så fyrer man alle de her medarbejdere, som ikke engang 

får en afskedsreception, en buket blomster eller noget som helst. Altså de får forskellige forhold, nogle skal 

arbejde  perioden ud og nogle bliver fritstillede, altså det... 

 

I: Og det var  individuelt forhandlet ikke? 

 

R: Ja det var individuelt. Hvor de i den første runde som godt nok ligger langt tilbage, der skulle alle bare 

overlevere og så fritstilles. Det var fælles for alle, for de skulle sådan nogenlunde hurtigt ekspederes videre 
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I: Hvis nu man kigger på det fra et retfærdighedsperspektiv, følte du så at nedskæringerne var retfærdigt 

udført? Var dine kollegaer blevet retfærdigt behandlet? 

 

R: Øhm, nej det ved jeg ikke rigtig faktisk. Altså den der med pegefingeren, den synes jeg egentlig ikke var i 

orden. Øhm, men han var jo også selv lige samme morgen blevet degraderet, så han var måske ikke lige 

den rette person at sende ud til sådan en mission. Men jeg synes at det var helt fair og på sin plads at alle 

blev fritstillede når de havde overleveret. Det var et spørgsmål om ganske få dage og så kunne man ligesom 

komme videre. Det synes jeg var mere fair end at man tager den her individuelt og siger "nå men du skal 

bare ud med det samme og du skal arbejde halvanden måned". Ja så det ligesom er lige vilkår for alle. Jeg 

synes generelt at når man opsiger folk, så synes jeg også at man skal fritstille dem. Jeg synes ikke det tjener 

noget formål at have dem rendende, fordi de spreder jo negativitet og uanset hvor meget de prøver, så vil 

de jo have et eller andet småbittert der kommer ud mellem sidebenene ik'..  

 

I: Nej man kunne forestille sig at de ikke har så meget lyst til at engagere sig.. 

 

R: Altså jeg tror ikke at man får valuta for de penge man investerer i deres sidste lønninger 

 

I: Nej det tror jeg at du har ret i. Kan du sætte nogle ord på din umiddelbare reaktion efter 

nedskæringerne? 

 

R: Ja altså, den første gang der stortudede jeg jo bare, men det var jo også ligesom den der chokeffekt og 

hvordan det var sket. Øhm, den anden gang, der var jeg jo selvfølgelig også lige de her otte år ældre og lidt 

mere inde i gamet og der.. ja, jeg synes selvfølgelig at det var ærgerligt, men jeg var også lidt mere med på 

hvorfor de havde valgt dem de havde 

 

I: Okay, så der kan man måske godt sige at det var retfærdigt i forhold til dem de så havde udvalgt? 

 

R: Ja det kan man jo sige, det kommer jo an på hvilket team man vil sætte, men jeg synes generelt at dem 

de havde valgt at opsige, det var også de kritiske røster. Jeg tror at det er sundt at have, man skal ikke have 

brokkehoveder, men man må gerne have folk der stiller spørgsmålstegn så det er den der balance, øhm. 

Men det er ikke mig der skal vurdere det for jeg er ikke chefen, men ja det  var sådan min umiddelbare 

vurdering 
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I: Var du glad for at du ikke blev afskediget eller ville du egentlig gerne have været videre? 

 

R: Nej, jeg ville.. selvfølgelig vil man ikke fyres. Man vil jo selv gerne træffe den beslutning når man er klar til 

at komme videre 

 

I: Og gjaldt det for begge gangene? 

 

R: Ja det synes jeg 

 

I: Kan du sætte lidt ord på hvordan det påvirkede din trivsel i tiden efter? 

 

R: Altså den første gang påvirkede det jo min trivsel og min arbejdsglæde rigtig meget, men det var jo fordi 

jeg skulle integreres i en ny afdeling og det var lidt af en kamp. Der var bare en anden ånd og det skulle lige 

arbejdes på. Den anden gang der havde... jeg tænker at det lå slet ikke til at man ville opsige mig. Det havde 

jeg ikke kunne forestille mig 

 

I: Så da påvirkede det dig ikke rigtig rent følelsesmæssigt? 

 

R: Nej, der var det jo nok mere strategisk og jeg kunne godt lide at tænke lidt over hvad de mon havde 

tænkt inde i den der chefgruppe, da de havde valgt hvordan og hvorledes. Men jeg har ikke.. jeg følte mig 

aldrig i fare eller udsat 

 

I: Nej? Hverken første eller anden gang? 

 

R: Jamen første gang der tænkte jeg ikke.. jeg tænkte at der skulle ske noget, men jeg tænkte ikke at det 

ville være så hårdt, så jeg havde slet ikke nået at tænke over hvem der mon skulle fyres 

 

I: Nej okay. I tiden bagefter, følte du dig da usikker på dit job og over at du også kunne blive fyret? 

 

R: Næh fordi de havde jo meldt ud at nu havde de taget alle i ét hug og.. 

 

I: Og det havde du tillid til? 
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R: Ja, det stolede jeg på - fuldstændigt. Og der gik også en årrække før de fyrede igen. På nær lige 

direktøren, men det synes vi jo alle var fint nok. Så selvom der har været sådan lidt, så har jeg aldrig følt 

mig utryg overhovedet 

 

I: Nej fint. Hvordan i forhold til dit engagement. Blev det påvirket? 

 

I: Nej, men det er måske bare fordi at jeg er sådan en der kigger på mine egne tal og vil have at de skal se 

ud på en bestemt måde, og så er det det jeg arbejder for 

 

I: Okay. Havde du mere fravær? 

 

R: Nej 

 

I: Ok. De medarbejdere der skulle videre, oplevede du at organisationen støttede dem i processen for at de 

skulle komme godt videre?  

 

I: Der var ikke outplacement forløb eller noget som helst, og det er jo egentlig finurligt når vi nu var en 

virksomhed, der leverede outplacement også. Men det brugte man ikke, og man siger "selvfølgelig vil vi 

hjælpe alle videre så godt vi kan", men i virkeligheden så gør man ingenting. Så er det sådan meget på 

individuelt niveau, så hvis der er en kollega der kan hjælpe en af de opsagte videre så gør man det, men på 

det niveau. Der kommer ikke noget oppefra og der er ikke noget.. Du kan måske få din chef til at læse en 

ansøgning igennem hvis du selv beder om det, men der kommer ikke nogen og tilbyder dig noget som helst 

 

I: Nej okay. Overvejede du selv at forlade virksomheden som følge af nedskæringerne? 

 

R: Det har jeg jo på sin vis gjort. Jeg har forladt virksomheden 

 

I: Ja? Som følge af nedskæringerne? 

 

R: Nej altså, det var jo en del af en samlet overvejelse, øhm, om det var et sted jeg havde lyst til at være og 

det var sådan nogle tanker jeg gik og tumlede lidt med. Så fik jeg et tilbud og så var der ligesom flere 



199 
 

positive ting ved at skifte end ved at blive. Så tænkte jeg "10 år må også være nok", og den organisation 

som virksomheden vat blevet til var ikke den jeg var startet i 

 

I: Ja, uddyb. Det vil jeg gerne høre mere om 

 

R: Men altså det var jo fordi, da jeg startede, da var vi en organisation der samarbejdede og hvor det gjaldt 

om at få afdelingen til at vækste, og det gjaldt om at have det sjovt når man var på arbejde. Hjælpe 

hinanden og sparke noget mås - få nogle mennesker afsted og tjent nogle penge og.. og de her ting. Men 

det som det var blevet til, altså der har jo været forskellige organisationsændringer, ny chefgruppe, ny 

direktør og alle mulige ting og det havde gjort at det var blevet mere albue og folk turde ikke sige hvad de 

tænkte og gik og hviskede i krogene i stedet for at sige hvad man synes. Øh, og jeg havde sådan en rolle 

hvor jeg sad dels på hovedkontoret, dels i Hillerød og jeg havde det fedt i Hillerød. Gode kollegaer, god chef 

- der havde vi ligesom stadigvæk vores egen kultur som mere var mig, men inde på hovedkontoret der var 

det bare ændret. Det kom faktisk dér til, at det også blev påpeget, at man ikke må grine for højt fordi det 

kunne være forstyrrende. Dét havde jeg det rigtig rigtig stramt med - bare sådan et eksempel... Og da der 

så kom nogen og spurgte mig om ikke jeg hellere ville arbejde der, så var der jo ligesom bedre løn, kortere 

geografi, en anden stemning, en anden kultur... Øhm, og da han så oveni købet også gerne ville have mig 

selvom jeg var gravid, så tænkte jeg "okay, så skifter vi". Så var det på tide 

 

I: Det var da dejligt for dig 

 

R: Men jeg var ikke nået dertil hvor jeg aktivt selv søgte væk. Det var fordi der kom nogen og lokkede, men 

jeg gik og ulmede lidt med, at det ikke var helt perfekt på hovedkontoret. Jeg havde det jo rart nok i 

Hillerød, men der var langt 

 

I: Ja det kan jeg godt forstå - der er et stykke 

 

R: Ja i kø, og med vuggestue..  

 

I: Øhm, i perioden efter nedskæringerne hvor tilfreds var du så med dit arbejde? 

 

R: Selve arbejdsopgaverne og det faglige har jeg hele tiden været glad for. Det er en fed funktion og et fedt 

job. Masser af mennesker, input, sparring mv. 
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I: Okay. Din performance - blev den påvirket af nedskæringerne? 

 

R: I først omgang gjorde den jo fordi det var den nødt til 

 

I: Ja til hvilken side, så at sige? 

 

R: Den blev meget bedre 

 

I: Ja? Fordi du følte at du skulle oppe dig lidt? 

 

R: Ja det var den jo nødt til, for vi var færre mennesker til de samme opgaver. Men der var også plads til at 

oppe sig, så det var helt fint og det passede mig udmærket. I anden runde var det cirka det samme, men 

der var heller ikke nogle af mine nærmeste kollegaer der var røget 

 

I: Okay, hvis du nu tager alt det vi har snakket om i betragtning, fornemmede du så at dine tilbageblevne 

kollegaer havde på samme måde som dig? Altså at det var okay? Og blev deres performance påvirket, var 

de utrygge i deres job eller var de okay med det ligesom dig? 

 

R: Efter sådan en omgang, så er der jo altid nogen der selv forlader en organisation, det er der jo. Øhm, og i 

tiden efter, der var også nogen der fandt på noget andet 

 

I: Så det var forskelligt? 

 

R: Ja og så er der jo også dem der reagerer ved at blive bange for deres eget job, og så prøver at oppe sig 

ekstra meget og sådan nogle ting. Det er jo forskelligt hvordan folk reagerer og jeg synes at vi så begge dele 

 

I: Okay, jamen  ved du hvad, så tror jeg faktisk ikke jeg har flere spørgsmål 
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