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Sammanfattning 
Varje år är det ett antal företag som på grund av besparingskrav tvingas till per-
sonalnedskärningar, eller till att avveckla sin verksamhet. Hur personalen på-
verkas vid sådana förändringar beror bland annat på hur delaktiga de får vara i 
beslutsprocessen, och på att kommunikation mellan ledning och medarbetarna 
fungerar så att alla får den information och det stöd de behöver. 

Ett Företag meddelar att deras verksamhet ska avvecklas och att delar av den 
ska flytta. Beskedet kommer mycket oväntat och beslutet innebär att en del 
anställda får möjlighet att flytta med Företaget, men att de flesta anställda 
kommer att sägas upp.  

Den här studien utgår från de anställdas perspektiv av upplevelsen då deras 
arbetsplats ska avvecklas. Materialet till undersökningen har samlats in via in-
tervjuer och genom brev där anställda har fått skriva om hur de upplever situa-
tionen. 

Det visar sig att de anställda är missnöjda med hur avvecklingen har skötts, och 
de anser att de inte fått tillräckligt med information för att få en förståelse för 
beslutet. Deltagarna i undersökningen säger att de har haft svårt att motivera 
sig att arbeta eftersom arbetet känts meningslöst och att de inte känt sig be-
hövda. Men flera säger också att avvecklingen var den kicken de behövde för 
att våga göra någonting annat, att byta arbete eller satsa på ett annat yrke. 

 
 
Nyckelord: nedskärning, företagsnedläggning, omorganisation, personalminsk-
ning, anställningstrygghet 
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1.  Inledning och syfte  
Den här studien handlar om hur anställda påverkas när deras arbetsplats ska 
avvecklas. Företag och organisationer kan tvingas skära ned på personal eller 
avveckla delar för att anpassa verksamheten till ändrade förhållanden och för 
att minska sina kostnader. Det talas mycket om dagens höga förändringstakt i 
arbetslivet där IT-utvecklingen och ny teknik minskar behovet av personal. Det 
gör att förändringar, så som omorganisationer, blivit vanligare. Mycket av det 
som händer på den svenska arbetsmarknaden kan förklaras med den ökande 
globaliseringen och anpassningen till utländska marknader, vilken innebär att 
arbetsmarknaden i Sverige förändras i en allt större omfattning och att det 
krävs större flexibilitet (Giddens, 2003). Behovet av flexibilitet innebär att 
många företag bedriver ett kontinuerligt förändringsarbete för att ständigt 
agera i samspel med omgivningen. Företag är beroende av kunder, konjunk-
turen, närhet till leverantörer, priset på råvaror och tillgång till kompetenta 
medarbetare, och de måste snabbt kunna förändras och anpassa sig efter skif-
tande omständigheter. När flera av dessa faktorer hamnar i obalans kan företa-
get tvingas att omorganisera, effektivisera, flytta eller kanske till och med att 
avveckla sin verksamhet (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

I kontrast till företagens behov av flexibilitet står individens behov av att ha 
trygghet och kunna bestämma över sitt eget liv. Flexibiliteten på arbetsmarkna-
den och utvecklingen mot att allt fler anställningar är tillfälliga, innebär att indi-
vider inte hinner bygga upp långvariga kontakter på arbetsplatsen. Detta strider 
mot mycket av det som människor vanligen önskar sig i sina liv. Arbete fyller 
en socialt mycket viktig funktion eftersom människor behöver nära relationer 
till andra för att må bra. Om man byter arbete eller arbetsplats bryts kontakt-
nätet och det tar tid att bygga upp ett nytt på nästa ställe (Sennett, 1999).  

Osäkra anställningsförhållanden kan vara ett problem för individen eftersom 
det skapar otrygghet och ökad upplevelse av stress. Anställningsotryggheten är 
även är ett samhällsproblem, eftersom individer med en osäker inkomst till ex-
empel inte kan investera i husköp eller kosta på sig andra stora utgifter. På vilka 
sätt människor upplever uppsägningar och anställningsotryggt är individuellt 
och kan skilja sig åt. Faktorer så som ålder, kön och utbildning, men även 
andra individuella egenskaper kan påverka (Näswall m fl, 2003) och (Angelöw, 
1991). 

Under de senaste åren har flera stora företag i Mellansverige tvingats säga upp 
personal på grund av nedskärningar och för att företaget flyttat sin verksamhet. 
Många har mist sin anställning och en del har tvingats flyttat för att behålla ar-
betet. Eftersom företagsavvecklingar är så vanliga och för att det så starkt på-
verkar personers liv, är det intressant att veta hur anställda reagerar då deras 
arbetsplats ska avvecklas och de ska sägas upp. I denna studie har jag därför 
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intervjuat personer som nyligen fått besked om att deras företag kommer att 
avvecklas och att delar av verksamheten ska flytta.  

Detta har hänt  
Företaget1 meddelar oväntat att deras verksamhet på Orten2 ska avvecklas och 
att delar av verksamheten ska flytta till en annan stad. Det har några år tidigare 
skett omorganisationer och några mindre nedskärningar, men att Företagets 
verksamhet nu ska läggas ner, kommer oväntat för medarbetarna.  

Inom regionen har flera andra företag genomfört stora förändringar den se-
naste tiden. Det har förekommit nedskärningar och nedläggning av verksam-
heter, och att företag har flyttat. Beskedet om avvecklingen av Företaget skapar 
rubriker i dagspressen och allmänheten reagerar med oro inför att fler arbets-
tillfällen kommer att försvinna, eftersom det kan ge en ökad arbetslöshet. 

Avvecklingen av Företaget handlar om att en del, en division av ett multinatio-
nelltföretag ska avvecklas. Huvudorsaken är besparingskrav, effektivisering och 
samordning av funktioner. Delar av Företagets verksamhet ska flytta till annan 
ort där Företaget har verksamhet sedan tidigare. Företaget motiverar flytten av 
verksamheten med bland annat att det är viktigt med närhet till universitet och 
forskningscentra. Företaget tillhör en multinationell koncern som finns på flera 
orter i Sverige, på Orten berörs 80 anställda av avvecklingen.  

I samband med att de anställda får beskedet om avvecklingen, finns represent-
anter från bland annat företagshälsovården och Trygghetsrådet på plats för att 
stötta och informera. Företaget har tagit kontakt med kommunen för att starta 
diskussioner om ersättningsarbeten och de har även tagit kontakt med andra 
företag som visat intresse för att etablera sig på orten och på så sätt överta per-
sonal.  

Delar av personalen, 18 av 80 anställda, har erbjudits möjlighet att flytta med 
till annan ort. Några erbjuds att arbeta kvar på Orten, men i en annan del av 
organisationen. Ett par anställda får avtalspension3 och resten kommer att sä-
gas upp. Arbetsgivaren erbjuder möjlighet till att studera vidare, permission för 
att testa annat arbete och så vidare. Det vill säga att det finnas olika åtgärder 
för att ge personalen möjlighet att hitta ny sysselsättning.

                                                 
1 I studien kommer företaget att benämnas som Företaget. 
2 Staden där Företaget ligger benämns Orten. 
3 Rätten till avtalspension prövas individuellt.  
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Syfte och undersökningsfrågor 
Syftet med denna studie är att beskriva hur anställda uppfattar och beskriver 
hur de påverkas av en företagsnedläggning. Följande forskningsfrågor ställs: 

• Hur uppfattar de anställda beslutet om att avveckla verksamheten? 

• I vilken omfattning beror de anställdas reaktioner på deras egna 
framtidsutsikter?  

 



2. Teoretisk tolkningsram 
I detta kapitel redogörs för hur omorganisationer kan ske på en arbetsplats 
och hur det påverkar de anställda. Här tas också upp vad arbetsgivare kan 
göra för att underlätta för de anställda och minska de negativa effekterna.  

Förändringar på arbetsplatsen 
Det sker ständiga förändringar på arbetsplatser, ofta är de små och ingår i 
den dagliga rutinen. Ibland krävs det större förändringar för att verksam-
heten ska kunna fungera. Det kan vara omorganisationer, uppsägningar eller 
nyanställningar.  Det är vanligt att de som berörs av stora förändringar upp-
lever stressreaktioner såsom nedstämdhet, oro eller psykosomatiska pro-
blem. Angelöw (1991) skriver om reaktioner som är vanliga hos anställda 
som berörs av stora omorganisationer, så som nedläggningar där personal 
måste sägas upp. Han säger att hela arbetssituationen och arbetsmiljön på-
verkas, så som trivseln på arbetsplatsen och mening med att arbeta. Anställ-
da kan uppleva att arbetet förlorar sin mening och därmed minskar motiva-
tion till att arbeta eftersom grundförutsättningen för att uppleva arbetsglädje 
i hög grad beror på trygghet i anställningen.  

Angelöw (1991) behandlar tre vanliga former av förändringar inom företag, 
nedläggning, personalminskning och omlokalisering, och pekar på vilka 
konsekvenser som är typiska för dessa. När Företaget väljer att avveckla sin 
verksamhet kommer det att beröra de anställda på olika sätt. För en del rör 
det sig om att bli uppsagda, för andra är det en nedskärning och några av de 
anställda kommer att uppleva det som en omlokalisering. Det är därför in-
tressant att titta på olika varianter av omorganisationer och förändringsar-
bete.  

Nedläggning  

Vare sig ett nedläggningsbeslut kommer väntat eller oväntat, blir det vanli-
gen en chock för de anställda, och det leder till en känsla av passivitet och 
resignation. Angelöw (1991) säger att uppbrottsstämningen som kommer av 
att arbetsplatsen styckas upp och att kollegor försvinner, kan orsakar van-
trivsel hos de anställda, eftersom de då blir medvetna om att de kanske inte 
kommer att träffas igen. Då en verksamhet ska läggas ner är det även vanligt 
med under- och översysselsättning. Det kan vara stora skillnader mellan 
olika yrkesgrupper på en arbetsplats, en del får mycket att göra i samband 
med nedläggningen, medan andra successivt får allt mindre att göra. Sysslo-
löshet kan medföra nedstämdhet eftersom det blir så mycket tid över till att 
tänka på sig själv och på vad som ska ske i framtiden. Det finns även en 
ökad risk för skador och olycksfall på arbetsplatser. Orsaken till det kan en-
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ligt Angelöw (1991) vara att erfarna yrkesarbetare lämnar arbetsplatsen och 
att anställda med mindre erfarenhet tar över arbetsuppgifterna. En annan 
anledning kan vara att minskad trivsel och arbetsglädje leder till ett bristande 
engagemang för ordning och säkerhet.  

Personalminskning 

Vid en personalminskning uppstår andra reaktioner och problem hos de be-
rörda, än vid en nedläggning. De anställda hamnar oftast i tre olika grupper; 
de som stannar kvar, de som blir uppsagda och de som lämnar företaget 
med t ex avtalspension.  

Det är vanligt att de som blir kvar i en organisation efter en personalned-
dragning känner sorg och skuld över att de förlorat sina medarbetare, sam-
tidigt som de själva har kvar sin anställning. Näswall m fl (2003) kallar denna 
reaktion för ”survivor guilt”, en överlevnadsskuld, och Appelbaum m fl 
(1997) kallar det tillståndet för ”survivor syndrome”.  Denna överlevnads-
skuld kan ge upphov till stress, olustkänslor och ångest, och uppstår då de 
kvarvarande är förvirrade och osäkra på neddragningens konsekvenser.   
Appelbaum m fl (1999) skriver att företag ofta missbedömer de kvarvarde 
anställdas reaktion, och tror att de kommer att vara nöjda och glada efter-
som de har kvar sina arbeten. Det läggs ner mycket tid och kraft för att de 
som lämnar företaget ska få ny sysselsättning eller pension. Men ledningen 
glömmer att den kvarvarande personalen behöver mycket stöd för att kunna 
arbeta vidare. De kvarvarande får skuldkänslor gentemot dem som sagts 
upp, eftersom de jämför sig med dem. De tittar på hur de som blir uppsagda 
behandlas, om de får stöd och hjälp, stärker det de kvarvarande anställda. 
Men om behandlingen av den uppsagda personalen ansens orättvist eller 
oetiskt, skadar det de kvarvarandes åsikt om företaget (Appelbaum & 
Donia, 2001). Det krävs mycket information och bra kommunikation, an-
nars finns det risk för att det inte är uppsägningarna i sig som leder till bit-
terhet och missnöje, utan hur uppsägningarna hanterats. I stället för att ned-
skärningen då gör att företaget kan utvecklas vidare, kan den då leda till att 
företaget måste göra fler nedskärningar (Appelbaum m fl, 1997).  

Omlokalisering  

En omlokalisering innebär att en verksamhet flyttar till annan ort, så som 
det till exempel skedde inom den statliga sektorn i Sverige, då myndigheter 
på 70- och 80- talet flyttade från Stockholm till andra delar av landet. De 
som berörs av en omlokalisering kan enligt Angelöw (1991) grovt delas in i 
två grupper, de som flyttar med företaget och de som stannar kvar och då 
mister sin anställning. För båda grupperna medför förändringen stora be-
lastningar, speciellt som det kan kännas påtvingat att flytta och för att det 
finns stor risk att inte få ett likvärdigt arbete om man stannar kvar. Angelöw 
(1991) säger att det finns många åtgärder som företag och organisationer 
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kan vidta för att underlätta för dem som berörs av en omlokalisering men 
väljer att inte flytta med. Hänsyn måste tas till enskilda individers behov och 
önskemål, och speciellt till de grupper som är särskilt utsatta, så som äldre 
och personer med snäv yrkeskompetens. En viktig åtgärd är att ge hjälp till 
att få ett annat likvärdigt arbete. För de som ska flytta med måste det också 
finnas åtgärder för att underlätta flytten, till exempel för att hitta bostad och 
för anhöriga att få arbete. 

Individperspektiv 
Ett företags agerande påverkar de anställda i samband med en omorganisa-
tion, men det finns även många individuella faktorer som påverkar hur en 
anställd reagerar. Angelöw (1991) nämner att personer i riskgrupper har ett 
sämre utgångsläge för att få ett nytt arbete vid en nedläggning. De som bru-
kar räknas till riskgrupper är äldre, kvinnor, lågutbildade, invandrare och 
personer med funktionshinder. För personer i riskgrupperna kan en ned-
läggning uppfattas som mer påfrestande och kan ge större inverkan på väl-
mående och hälsa. Näswall m fl (2003) skriver att faktorer så som ålder, ut-
bildning och personlighetsegenskaper påverkar hur personer uppfattar ned-
läggningen av arbetsplatsen. Hur individer upplever situationer beror på 
tolkning av en situation. Om en situation upplevs som stressande beror på 
personens individuella tolkning av situationen. Det som främst påverkar 
välbefinnandet hos dem som omfattas av nedläggningen är möjligheten till 
nytt arbete. De som befinner sig i ett sämre utgångsläge är de som är äldre, 
de med lägre eller mycket snäv utbildning. Även Angelöw (1991) anser att 
möjligheten till ny sysselsättningen i stor utsträckning påverkar hur männi-
skor uppfattar en uppsägning.  

Det goda förändringsarbetet 
Arbetet är en mycket viktigt del av människors liv, det ger inkomst, sociala 
kontakter, trygghet och en mening med livet. Att bli uppsagd från sitt arbete 
kan vara mycket påfrestande och kan enligt Angelöw (2005) vara en av de 
mest stressande händelserna i ens liv. Det är därför inte ovanligt att anställda 
upplever förändringar, som till exempel omorganisationer eller byte av ar-
betsuppgifter, som påfrestande och stressande och kanske till och med ho-
tande. Ofta beror dessa negativa känslor inför en förändring på att persona-
len inte varit delaktig i förändringsprocessen och endast informerats efter 
det att besluten fattats.  

Förändringar får inte ses som enbart negativa eftersom de är mycket viktiga. 
Utan förändringar kan vi inte få någon utveckling och inga förbättringar. 
Hela vårt sätt att leva baseras på att vi kan hantera förändringar. Hur vi rea-
gerar på en förändring beror på om förändringen är frivillig eller påtvingad, 
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och på vilka alternativ vi har och vilka konsekvenser det medför i vårt liv. 
För att förändringsarbetet ska vara effektivt och de berörda ska känna sig 
trygga måste enligt Angelöw (1991), information, delaktighet, motivation 
och etik stå i fokus. 

Kommunikation om förändringen 

I litteraturen talas det genomgående om vikten av god kommunikation och 
tillgången till information. Näswall m fl (2003) skriver att anställda är i be-
hov av mycket information under en förändring och att de själva ökar sitt 
sökande efter information. Tillgång till information är viktig för att indivi-
den ska ha tillit till organisationen och för att kunna bilda sig en uppfattning 
om konsekvenserna. Brist på information leder till ökad ryktesspridning och 
spekulationer, vilket ökar känslan av otrygghet. Näswall m fl (2003) menar 
att ledningen regelbundet måste informera om allt som händer under för-
ändringen för att minska de anställdas upplevelse av stress och otrygghet. 
Angelöw (1991) skriver att riklig och direkt information om förändringen 
leder till bättre förståelse och därmed också ökade chanser för ett positivt 
mottagande. Även om alla är överens om att tillgång till information är vik-
tigt och att det inte går att informera för mycket, anser Appelbaum & Donia 
(2001) att det kan vara negativt att gå ut med information om till exempel en 
nedskärning alltför tidigt. Det kan skapa rycktesspridningar om vad föränd-
ringen kommer att innebära, vilket i sin tur leder till att de anställda i onödan 
känner stress och oro inför vad som kommer att hända. 

Granberg (2003) menar att det kan bli fel oavsett när ett företag informerar 
om kommande förändringar. Om de informerar om förändringsplanerna 
först när det redan finns ett färdigt förslag, blir de berörda missnöjda efter-
som de inte har fått tycka till tidigare. Om de berörda informeras tidigt in-
nan arbetet med att planera förändringen kommit igång, kan det uppstå 
missnöje eftersom företaget inte har något konkret att komma med. Det kan 
då även finnas misstanker om att det egentligen redan finns planer men att 
de hemlighålls för att få de berörda att tro att de får vara delaktiga.  

Att leda förändring 
Kotter (1996) skriver att det finns en ökande press på företagen att föränd-
ras och att det är viktigt att våga förändra, eftersom en bra förändring är en 
förbättring för företaget. Han beskriver hur företag kan göra för att genom-
föra långsiktiga förändringar, och han pekar på många faktorer som kan av-
göra om företagsledningen lyckas med sitt förändringsarbete.  

Ett av de största misstagen som görs i samband med en förändring är, enligt 
Kotter (1996) att inte förankra planerna hos kollegor och medarbetare. Det 
innebär att det inte finns tillräckligt med drivkraft för att genomföra föränd-
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ringen eftersom de berörda medvetet, eller omedvetet kommer att göra 
motstånd. Om medarbetarna inte är angelägna krävs en stor insats av led-
ningen för att skapa och förmedla förändringsvisionen. Kotter (1996) menar 
att det är viktigt att nå ut med planerna för framtiden. För även om perso-
nalen är missnöjda med rådande förhållande, vill de inte göra uppoffringar 
för att nå långsiktiga mål, om de inte tror att de går att genomföra. Kotter 
(1996) talar om en angelägenhetsnivå, den måste vara hög hos alla inblan-
dade för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt. Om de anställda inte 
känner att förändringsprocessen är angelägen, gör de inte de nödvändiga 
uppoffringarna och den extra lilla ansträngningen som är avgörande för för-
ändringen.  

Motstånd mot förändring 
Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att motstånd mot förändringar är en ra-
tionell reaktion från individer och grupper, och det behöver inte vara fel el-
ler något som är onormalt. De menar att motståndet kommer av att indivi-
den försvarar någonting som är välkänt, och som anses rätt och riktigt. Det 
gäller för företaget att få de anställda att se förändringarna som en utmaning 
och inte som ett hot. Angelöw (1991) menar att anställda ofta gör motstånd 
mot organisationsförändringar eftersom de flesta förändringarna är topp-
styrda. Det händer då de anställda inte får vara med och bestämma utan får 
ett färdigt paket med åtgärder presenterat, ett paket de inte hade någon möj-
lighet att påverka. 

Jacobsen & Thorsvik (2002) lyfter fram flera olika orsaker till att det ofta 
uppstår motstånd mot förändringar. En orsak till motstånd mot föränd-
ringar kan vara ”fruktan för det okända”, förändringar innebär att man går 
mot något som man inte vet någonting om, och det kan ge upphov till 
rädsla. En annan orsak kan vara att individen känner sig lurad eftersom fö-
retaget inte uppfyller de förväntningar som finns, ”Det var inte detta jag 
hade väntat mig då jag tog jobbet”. Jacobsen & Thorsvik (2002) och 
Näswall m fl (2003), säger att det vid t ex en uppsägning inte bara är det 
formella anställningskontraktet bryts, utan även ett så kallat ”psykologiskt 
kontrakt”. Detta kontrakt kan sägas bestå av informella antaganden och för-
väntningar som utgör relationen mellan företag och den anställde, sett ur 
anställdes perspektiv. Det är ett kontrakt som inte är skriftigt och bindande 
utan det finns bara som en tyst överenskommelse. Kontrakten skapas kring 
acceptans, förtroende och ömsesidighet, och de omfattar löften om t ex be-
fordran eller belöning. Till skillnad från formella kontrakt, som kan omför-
handlas, förändras psykologiska kontrakt kontinuerligt allt eftersom den an-
ställde uppfattar signaler och information från företaget. Detta kan leda till 
att den anställde hamnar i en konfliktsituation eftersom det uppfattas att 
företaget inte uppfyller de förväntningarna som funnits.  
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Ytterligare två faktorer som nämns av Jacobsen & Thorsvik (2002) är iden-
titetsförlust, och att sociala kontakter bryts. Identitetsförlusten kommer av 
att arbetet är en viktig del av en individs identitet. Arbetet i en organisation 
ger med tiden en känsla av att ”det jag gör är viktigt” och man identifierar 
sig med det man har sysslat med. En förändring i organisationen kan leda till 
att det känns som om en del av den egna identiteten går förlorad. En annan 
typ av förlust vid omorganisationer kan vara förlusten av de sociala kontak-
terna som arbetet innebär. De anställda tappar kontakten med kolleger som 
de arbetat ihop med länge, gemenskapen försvinner och de blir tvungna att 
arbeta tillsammans med andra. I värsta fall kan en organisationsförändring 
leda till att individen blir arbetslös och därmed mister både delar av sitt 
kontaktnät och sin inkomst, och även sina karriärmöjligheter.  

Appelbaum m fl (1997) säger att människors entusiasm inför förändringar 
varierar och att den personen som är mest nöjd med en förändring, generellt 
är den som har föreslagit den. Det talar för att medbestämmande är viktig i 
en förändringsprocess. Oberoende av personers inställning till förändringar 
så leder förändringar nästan alltid till en ökad stressnivå. Det gäller både för 
förändringar som är självvalda och för de som är påtvingade utifrån. Att 
stressnivån ökar vid både positiva och vid negativa händelser är känt. Men 
det är däremot inte sagt att bara för att en förändring ökar stressnivån, att 
den nödvändigtvis även måste leda till motstånd (Appelbaum m fl, 1997). 

Enligt Appelbaum (1999) finns det anledning för personalen att vara kritisk 
till nedskärningar eftersom de inte alltid ger de resultat som företaget väntat 
sig. Sennett (1999) kritiserar många stora omorganisationer som skett i form 
av nedskärningar. Han menar att de kan försätta företag i ett förlamat till-
stånd och det gör att man tappar orientering på vad som är viktigt. Kamp-
viljan och motivationen hos de anställda sjunker och det ger en minskad 
lönsamhet. Även Appelbaum & Donia (2001) är kritiska till företagens sätt 
att skära ner på antalet anställda. De säger att personalneddragningar inte 
längre är en sista utväg i en krissituation, utan har blivit ett verktyg för att 
anpassa organisationen till att hantera nya utmaningar och förhållanden.  

Något som blir allt vanligare är att arbetsuppgifter inom en organisation el-
ler företag läggs ut på entreprenad, så kallad ”outsourcing”. Outsourcing 
kan även innebära att företag hyr in personal för exempelvis administrativa 
tjänster från ett bemanningsföretag. För företag innebär det en minskad 
kostnad eftersom de kan minska antalet anställda och det ger även en möj-
lighet att inrikta sig på kärnverksamheten (Granberg, 2003). 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att det som anses viktigt för att förändrings-
arbete ska genomföras så smärtfritt som möjligt är att de berörda är delak-
tiga i beslutsprocessen, och att kommunikation mellan ledning och medar-
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betarna fungerar bra, så att alla får den information de behöver. Vid upp-
sägning är möjligheten till framtida sysselsättning en viktig faktor för hur 
anställda reagerar. Därför finns det ett stort behov av stödinsatser och hjälp 
till de berörda för att de ska hitta ett nytt arbete eller annan sysselsättning. 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs för hur undersökningen gått till, vilka metoder som 
använts för att samla in material och för att analysera det.  

Val av undersökningsmetod 
Vilken metod som är bäst för en undersökning beror på valet av fenomen 
och forskningsfråga, enligt Rosenqvist & Andrén (2005) får de tillsammans 
avgör vilka metoder och ansatser som kan användas. Uppsägningar och fö-
retagsavvecklingar är känsliga och kan ge upphov till starka känslor och re-
aktioner, undersökningsmetoden måste ta hänsyn till det. Jag har valt två an-
grepps- eller förhållningssätt till denna undersökning. Det ena är det feno-
menologiska, det ger mig möjlighet att undersöker hur saker visar sig. Det är 
lämpligt eftersom jag vill veta hur personer upplever en situation. Det andra 
angreppssättet är det hermeneutiska som används vid tolkningen av det em-
piriska materialet.  

Jag övervägde att använda mig av någon typ av enkätundersökning för att 
undersöka hur de anställda uppfattar att de påverkats av nedläggningen. En 
enkät ger respondenterna möjlighet att svara enskilt och utan inblandning av 
en intervjuare. Cohen m fl (2000) anser att enkäter passar bra vid undersök-
ningar som berör känsliga eller personliga frågor, där det kan vara svårt att 
genomföra en intervju. Det finns dock mycket kritik till att använda enkäter 
och frågeformulär, speciellt vid undersökningar av arbetsmiljö. Hane & 
Wennberg (2002) anser att respondenter i sin iver att svara på frågorna på 
bästa möjliga sätt, tänker för mycket på vilka svar som skulle vara till nytta 
för den som gör undersökningen. Dessutom anser de att få personer tar en-
käter på allvar, utan att de ofta slarvar med ifyllandet, just eftersom det inte 
finna någon ”forskare” närvarande.  

För att komma ifrån problemen med att respondenterna bara fyller i enkäter 
utan eftertanke har jag valt att göra undersökningen med hjälp av en metod 
som Berg (2003) kallar ”brevmetoden”. Brevmetoden är ett mellanting mel-
lan intervju och enkät som innebär att respondenten uppmanas att skriva ett 
brev till undersökaren. Brevet ska utgå från en allmänt formulerad fråga, på 
liknande sätt som vid en öppen intervju. I detta fall var frågan: Hur upplever 
du att du påverkas av nedläggningen av din arbetsplats? Breven ger ostruk-
turerad information om vad respondenten upplever och reflekterar över. 
Undersökningsmetoden är enkel att administrera och ger ett nedskrivet ma-
terial färdigt att bearbeta. För att få en fördjupad förståelse eller mera kun-
skap, planerade jag att komplettera breven med intervjuer. Frågorna i de 
uppföljande intervjuerna ska då inte ha samma öppna karaktär som i breven.  
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Tanken med brevmetoden tilltalade mig eftersom den skulle ge kunskap om 
hur respondenterna spontant uttryckte sig om situationen, vad de tänkte och 
kände. Ett problem med brevmetoden är enligt Berg (2003) att kvalitén på 
breven beror på respondentens stilistiska och språkliga förmåga att uttrycka 
sig. Dessutom ger denna metod naturligtvis ingen möjlighet att ställa följd-
frågor direkt, precis som andra typer av formulär eller enkäter. En annan 
svårighet med brevmetoden är att få respondenterna motiverade att delta i 
denna typ av undersökning. Att i brevform svara på öppna frågor kräver 
mycket av respondenten och det kan krävas flera samtal med dem för att de 
ska känna sig manade att svara. 

Hane & Wennberg (2002) anser intervjuer ger djupare och mer engagerade 
åsikter från en intervjuperson än enkäter. Rosenqvist & Andrén (2005) me-
nar däremot att det kan vara bra att börja med en enkät för att få förhands-
information inför intervjuer. Om jag ser de breven som en första överblick 
över läget, som kan ge mig mera kunskap om problematiken, så kan jag ut-
ifrån dem sammanställa intervjufrågor som är mer direkta och djupare.  

Undersökningen  
Från början ville jag be alla anställda som berörs av nedläggningen på 
Företaget, att svara på brevet. Det blev dock inte möjligt eftersom jag inte 
fick tillstånd för det ifrån Företaget. Därför valde jag att begränsa undersök-
ningen till att endast omfatta ett mindre antal personer. Med tanke på att 
Berg (2003) säger att det krävs mycket bearbetning av respondenter för att 
få dem att svara på breven, valde jag att be personer som jag känner att delta 
i undersökningen. Jag antog att det skulle öka deras motivation att delta i 
undersökningen och att svara på breven. För att hitta respondenter tog jag 
kontakt med personer som jag sedan tidigare känner på Företaget. Innan jag 
skickade ut breven ringde jag upp var och en av deltagarna och berättade 
om undersökningens syfte och genomförande, och frågade om de ville delta. 
Samtalen var relativt långa och deltagarna hade chans att ställa frågor och 
även möjlighet att redan då tacka nej till att delta i undersökningen. Alla sju 
tackade ja till att delta och de fick sedan breven skickade hem till sig med e-
post.   

Brev 

Brevet till respondenterna är utformat så att de kan skriva helt fritt om det 
de upplevt i samband med nedläggningen, men det fanns även frågor som 
kan ge stöd att skriva. Frågorna är inspirerade av teman i Angelöws (1991) 
bok Det goda förändringsarbetet, och handlar om arbetsmiljö, framtidsutsikter 
och delaktighet i beslutet som rör förändringarna på arbetsplatsen, se bilaga 
2.  
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Efter överenskommelse per telefon skickades breven till respondenterna 
som dokument via e-post. Tillsammans med uppmaningen att skriva detta 
brev, skickades även ett informationsbrev med instruktioner och informa-
tion om att deltagare skulle vara anonyma och att deras svar skulle behand-
las konfidentiellt, se bilaga 1. Svaren på breven kom dels som word- doku-
ment, och ett som handskrivet brev. Två av breven var kortfattade och de 
två andra relativt långa och mer utförliga. Svaren på frågorna var av skif-
tande karaktär, vilket är naturligt eftersom frågorna var öppet formulerade.  
Några deltagare svarade personligt, medan andra svarade på frågorna ur ett 
mer allmänt perspektiv.  

Det visade sig att det inte var så lätt att få svar på breven, precis som Berg 
(2003) skrivit. Av de sju personerna som fick uppmaningen att skriva ett 
brev till mig, svarade tre stycken snabbt, andra ville ha tid på sig att fundera 
och två avböjde helt. Eftersom jag till slut endast fick fyra brevsvar beslöt 
jag att även genomföra två intervjuer. Jag valde att göra en uppföljande in-
tervju med en person som svarat på brevet, och att göra en intervju med en 
ny respondent. 

Intervjuer 

I de två intervjuerna var frågorna öppna och ostrukturerade, och de följde 
till stor del de frågorna som fanns med som förslag i breven. En skillnad var 
att intervjuerna genomfördes flera veckor efter det att breven delats ut, vil-
ket innebär att det redan kan ha skett en del förändringar på arbetsplatsen, 
vilket skulle kunna återspeglas i upplevelsen av arbetssituationen. Intervju-
erna genomfördes i deltagarnas hem, efter överenskommelse på telefon. In-
nan intervjun fick deltagarna muntlig och skriftlig information om syftet 
med undersökningen och att de som deltagare skulle vara anonyma och att 
informationen skulle behandlas konfidentiellt. För dokumentation av inter-
vjuerna användes en mp3-spelare med inspelningsfunktion.  

Övrigt material  

Förutom materialet från intervjuerna och breven har jag minnesanteck-
ningar ifrån möten med personer som berörs av nedläggningen. Det är per-
soner som jag inte intervjuat utan endast talat med då vi mötts. Vid sådana 
tillfällen var nedläggningen av Förtaget ett samtalsämne. Jag önskade ibland 
att jag hade haft bandspelare med, eftersom det ofta kom fram mycket kon-
kreta bra åsikter och reflektioner på den situation de befann sig i. Detta var 
speciellt märkbart den första tiden då de anställda fått informationen om 
nedläggningen. Kommentarerna från dessa möten har jag skrivit ner för att 
kunna använda mig av dem. Jag har valt att ta med några av dessa kom-
mentarer på samma sätt som Cardell (2001) använder sig av minnesanteck-
ningar. Kommentarerna visar hur personer som berörs av nedläggningen 
spontant uttrycker sin om situationen. 
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Hermeneutisk tolkning 
För att tolka och förstå vad en annan människa uttrycker och säger måste 
man ta hänsyn till vem, när, var, i vilket syfte och i närvaro av vilka perso-
ner, uttalandet gjordes (Ödman, 2007). För att vara vetenskapligt korrekt får 
ett uttalande inte tas ut ur sitt sammanhang och användas i ett annat sam-
manhang. Jag har därför valt att beskriva de personer som deltagit i under-
sökningen och koppla ihop dem med det de har sagt. I en del fall kommer 
det inte att påverka tolkningen av uttalandena, men för vissa anser jag att det 
är viktigt att veta vem det är som har sagt vad, så att uttalandet hamnar i sitt 
rätta sammanhang. 

Hermeneutik är en process för att nå förståelse genom att tolka. Tolkningen 
genomförs i flera steg, och uppmärksamheten växlar mellan helheten och de 
enskilda delarna i det materialet som ska undersökas. Man kan även säga att 
helheten och de ingående delarna bearbetas parallellt. Detta sätt att tolka 
kallas den hermeneutiska spiralen. Benämningen kommer av de återkom-
mande växlingarna mellan del och helhet, som ska symboliseras av att man 
kommer tillbaka och tolkar om materialet flera gånger. Ödman (2007) be-
skriver den hermeneutiska tolkningen som ständig kontextualisering och de-
kontextualisering, det vill säga att sätta saker i sitt sammanhang och att se 
helheten, och sedan plocka ut det igen för att se de enskilda delarna. Och 
han menar att just kontexten är avgörande för vår tolkning och förståelse av 
texter.  

Även Kvale (1997) skriver om hermeneutisk tolkning och nämner sju prin-
ciper för tolkning av intervjuer. Han talar liksom Ödman (2007) om väx-
lingen mellan delarna och helheten, men även om att pröva deltolkningar, 
om textens autonomi och om medvetenheten om textens förutsättningar.   

Bearbetning av det empiriska materialet 
Det insamlade materialet består av svaren ifrån de fyra breven och de två 
intervjuerna, som kommer ifrån fem olika deltagare.  Jag har bearbetat mate-
rialet i flera steg. Svaren i breven har jag först läst och sedan sammanfattat 
och plockat ut återkommande nyckelord. Varje nyckelord har sedan fått 
bilda ett tema, till det jag kopplat utsagor ifrån deltagarna.  

Intervjuerna har jag lyssnat igenom och skrivit ut de centrala delarna. I stort 
sätt är allt talspråk transkriberat till skriftspråk, utom några enstaka kom-
mentarer. Sedan har jag läst utskrifterna och letat efter nyckelord och teman 
på samma sätt som i materialet ifrån breven. På så sätt finns kommentarerna 
från varje deltagare sammanställda efter teman, så att det är lätt att se vad 
varje enskild person har sagt. För att kunna jämföra de fem deltagarnas ut-
sagor, sorterade jag även in alla svaren under de olika teman som hör ihop 
med nyckelorden. På så sätt går det att jämföra hur deltagarna har uttryckt 
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sig om varje tema för sig. För en av undersökningsdeltagarna, Peter, som 
svarade på brevet och har deltagit i en intervju, har jag sammanställt alla ut-
sagor tillsammans.  

Utifrån dessa sammanställningar av det empiriska materialet har jag sedan 
letat efter anknytningar till tidigare forskning och teorier. Under bearbet-
ningen haft jag haft både materialet och temana ifrån teorierna framför mig 
och växlat mellan dem, för att försöka förstå innebörden av det deltagarna 
uttrycker. På det sättet har jag hittat mönster i materialet och kunnat komp-
lettera materialet med anknytningar till tidigare forskning. I tolkningen har 
jag även växlat mellan deltagarnas utsagor och deras person, det vill säga 
vem de är och hur deras uttalande tolkas på grund av vem de är (Ödman, 
2007). Det personerna säger måste vägas mot vem de är. Till exempel om en 
25-årig man med högskoleutbildning säger, det ordnar sig nog med ett nytt 
jobb, så är det en annan sak än om en 55-årig man säger det. Hos 55-åringen 
kan det handla om en förnekelse av problemet, men det kan även vara ett 
gott självförtroende för att han vet att han har en specifik kompetens som är 
efterfrågad. Det är inte säkert att jag vet vilket värde han anser sig ha på ar-
betsmarknaden.  

Forskningsetiska överväganden 
För att uppfylla Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer, har deltagarna i 
ett informationsbrev fått information om undersökningens syfte, om att de-
ras svar behandlas konfidentiellt och att de kommer att vara är anonyma i 
undersökningen. De har även fått information om att materialet från denna 
undersökning endast kommer att användas till denna uppsats och att deras 
namn och namnet på företaget de arbetar i, inte kan identifieras av utomstå-
ende. Inför intervjuerna har deltagarna fått denna information muntligt, och 
de har även informerats om att deltagandet är frivilligt så att de kan avböja 
att delta eller avbryta om de vill. För att säkerställa konfidentialitets- och 
nyttjandekravet har endast jag själv haft tillgång till det insamlade materialet, 
och intervjuinspelningar och brev har förvarat så att ingen obehörig haft 
tillgång till dem. I undersökningen framkom inget som kan skada deltagarna. 
Något som däremot inte går att undvika är att deltagare kan känna igen sig 
själva i den färdiga uppsatsen.  

Metoddiskussion   
Jag har funderat på hur mycket resultat påverkats av att jag känner delta-
garna sedan tidigare. Kunde det ha blivit andra svar om någon annan ställt 
frågorna? Ett tag funderade jag på att anlita en ”bulvan” för att dela ut enkä-
terna och för att göra intervjuerna. Men jag kan inte veta hur det skulle ha 
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gått. Då hade deltagarna kanske inte haft någon motivation att svara på bre-
vet eller delta i intervjun.  

Hane & Wennberg (2002) skriver att det finns alltid risk att svaren i enkäter 
präglas av att deltagaren känner den som gör undersökningen, eller har en 
personlig relation till den eller det som undersöks. Men det måste gälla 
andra typer av undersökningar, så som intervjuer, också.  

Har deltagarna svarat sanningsenligt? Jag vet att det var mycket känsloladdat 
de första dagarna efter att beskedet om nedläggningen kom. De jag talade 
med då var förtvivlade, arga och ledsna, och de hade en mängd frågor och 
funderingar inför framtiden. När de ungefär två månader senare svarar på 
frågor om hur de upplever nedläggningen har den första chocken lagt sig 
och jag uppfattade att de jag talade med då var mera sansade. Denna ändring 
i reaktionen motsvarar förloppet vid en traumatisk kris. Enligt Cullberg 
(1992) kan reaktionen vid en plötslig uppsägning liknas vid en traumatisk 
kris som förekommer vid till exempel olyckor eller dödsfall. Denna kris föl-
jer ett förlopp där den drabbade i ett första akut skede upplever situationen 
som kaosartad, och ofta hänger upp sig i sökandet efter ”varför”. Detta till-
stånd avlöses efter en tid av bearbetningsfasen då den drabbade åter kan 
blicka framåt och få distans till det som skett.  

Tiden som gått sedan beskedet om nedläggningen har haft inflytande på 
svaren, men jag anser att det är först nu, några månader efter beskedet som 
de anställda ha en uppfattning om hur de kommer att påverkas av beslutet.  
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4. Empiriskt material 
Deltagarna i undersökningen är Mikael, Lena, Anna, Peter och Karl, alla fem 
har fast anställning på Företaget. Ingen av dem har tidigare varit med om en 
företagsnedläggning eller en uppsägning, men de var alla med då Företaget 
för några år sedan genomförde personalnedskärningar. Namnen på delta-
garna är fingerade för att de ska vara anonyma och för att svaren ska vara 
konfidentiella.  

Mikael, Lena, Anna och Peter skrev om sin upplevelse i breven. Ingen av 
dem skrev ett helt fritt brev, utan de svarade på frågorna som fanns med 
som stöd i brevet. Peter deltog i en intervju för att komplettera svaren i bre-
vet, och Karl har bara deltagit i en intervju. Det innebär att det empiriska 
materialet omfattar information ifrån fyra brev och två intervjuer, med fem 
olika undersökningsdeltagare.  

Mikael 
Mikael är 45 år och har familj och barn, han är högskoleutbildad och har 
arbetet som ingenjör på Företaget i fem år. Han var inte på arbetsplatsen 
den dagen beskedet om nedläggningen kom, utan han fick beskedet av en 
kollega som ringde hem till honom samma dag. Mikael säger att han inte 
blev förvånad då han fick avvecklingsbeskedet, utan att han faktiskt var be-
redd på det eftersom åtskilliga omorganisationer hade genomförts under de 
år han arbetet på Företaget.  

Mikael säger att kollegorna och han själv, i början mest bara satt och speku-
lerade om vad som skulle ske i framtiden. Han menar egentligen inte att det 
var något ont i det, alla måste få ventilera sina åsikter. Men han anser att 
ingen förstår eftersom de inte fått tillräckligt med information.   

Sedan nedläggningsbesked tycker Mikael att det känns tungt att arbeta och 
han skulle helst bara vilja lämna Företaget.  

Företaget har skött hela avvecklingen mycket mycket bedrövligt.   

Men han vill först göra klart alla uppdrag mot kunder där han är involverad. 
Sedan vill han ut och söka nytt jobb och eventuellt utbilda sig vidare.  

Mikael ser positivt på att hitta ett nytt arbete och men han är medveten om 
att han kanske kommer att behöva vidareutbilda sig, eventuellt vid sidan om 
ett nytt arbete. Det Mikael är oroad för i framtiden är om det kommer att gå 
ihop ekonomiskt. 

… lönen måste motsvara den jag har nu, annars pajar lån och övriga utgifter. 

Mikael är besviken på Företagets agerande och missnöjd med hur verksam-
heten har skötts. Han säger att kommunikationen inom Företaget, mellan 
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divisioner och från ledningen ut till medarbetarna, har fungerat mycket då-
ligt. Det märks speciellt nu, i och med nedläggningsbeslutet då medarbetare 
vill ha mycket information och en bra kommunikation. Han och hans kolle-
gor kan inte förstå hur Företaget kan fatta ett beslut som innebär att verk-
samheten avvecklas fast att den är så viktig. Han säger också att han lider 
med alla kollegor, inklusive sig själv, som har en ovärderlig kompetens, men 
trots det riskerar att bli arbetslösa.  

Mikael tycker ändå att han lärt sig något av Företagets agerande. Nästa gång 
han tackar ja till ett arbete tänker han mera grundlig undersöka hur detta 
företag arbetar. Han säger att han ska ta reda på hur kommunikationen 
inom företaget fungerar, om alla befogenheter är dokumenterade och hur 
företaget gör för att motivera sina anställda.   

Ännu vet han inte vad han kommer att göra när Företaget avvecklats, men 
han är säker på att han kommer att få ett nytt arbete. 

Allting löser sig. Man kanske får göra något kompetenshöjande hundår. Det 
gäller att vara positiv men samtidigt realist!  

Trots att Mikael har en bra utbildning har han mer än ett halvår efter beske-
det om avvecklingen, inte fått något erbjudande om nytt arbete. Han arbetar 
än så länge kvar i företaget eftersom all verksamhet inte har avslutats än.  

 
Sammanfattning och tolkning 

Jag tolkar Mikaels svar som att han har varit missnöjd med sin arbetssitua-
tion en längre tid, men att han kunnat hantera det. Nu i och med nedlägg-
ningsbeslutet, kommer allt det negativa upp till ytan, och han känner inte 
lägre något förtroende för företaget.  Han säger att det är också okej att ta 
upp det och att diskutera det med kollegor eftersom alla nu hamnar i en sits 
där de måste tänka på sig själva. Att det då bli ”skitsnack” är inte oväntat. 
Mikael säger själv att han att tycker att avvecklingen skötts bedrövligt och att 
ledningen inte tagit sitt ansvar gentemot de anställda. Här syns en tydlig brist 
på kommunikation och öppenhet från Företagets sida. Samtidigt framgår 
det att Mikael tycker att hans arbete är viktigt, och att kollegorna och han 
gör ett bra arbete.  

Mikael säger att han är säker på att han kommer att får ett nytt arbete efter 
avvecklingen av Företaget. Han har högskoleutbildning och han är även be-
redd på att vidareutbilda sig om det behövs. Han är mest orolig för att han i 
framtiden inte ska få lika mycket i lön.  
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Anna  
Anna är 45 år är gift och har barn, och hon har arbetat som laborant på 
Företaget i 25 år. Hon fick som de flesta andra medarbetare beskedet om 
nedläggningen på ett möte för alla anställda i Företaget. Hon säger att det 
hade hunnit spridas ett ryckte om att något stort var på gång då de med kort 
varsel blev kallade till ett extrainsatt möte på arbetsplatsen. Men det var 
ingen som visste vad som var på gång. 

Beskedet om att Företaget ska läggas ner kom som en chock, säger Anna. 
Chefen gick igenom beslutet, men alla var så överraskade att de inte för-
mådde att reagera och fråga någonting. Reaktionerna kom först en stund 
senare, då var många ledsna och upprörda. Det blev inte så mycket arbete 
gjort den dagen, flera anställda gick hem, andra satte sig tillsammans för att 
prata. 

Även nu när det gått en tid tycker Anna att hon inte riktigt kan förstå vad 
som kommer att hända och hur beslutet kommer att påverka henne. Det är 
fortfarande så overkligt. Det dagliga arbetet påverkas naturligtvist säger hon, 
och ibland känns det som om man går i ett vakuum. Men Anna kan också 
tycka att hon upplever en större samhörighet med de andra på arbetsplatsen 
eftersom ”alla sitter i samma båt”, det har varit en tröst. Det som enligt 
Anna är det värsta med att Företaget ska avvecklas är att alla kollegorna 
kommer att försvinna åt olika håll.  

Att tappa kontakten med mina arbetskamrater. 

Men Anna ser inte bara negativt på beskedet om nedläggningen. Hon menar 
att det även är en möjlighet att göra någonting annat.  

För har man ett fast jobb är det svårt att ta steget att säga upp sig. 

Anna hoppas att nedläggningen av arbetsplatsen kommer att påverka henne 
positivt. Hon berättar att hon sedan länge tänkt utbilda sig och att arbeta 
med någonting annat, och hon ser fram emot att få ett nytt intressant arbete.    

Då jag pratade med Anna några månader efter hon svarade på brevet, sa 
hon att hon är tjänstledig på deltid under uppsägningstiden och att hon har 
börjat läsa in ämnen för att komma in på sin utbildning. Hon hoppas att den 
ska leda till att hon kan arbeta med det hon har gått och tänkt på sedan 
länge.  

 
Sammanfattning och tolkning 

Att Anna säger att beskedet kom som en chock och att hon inte förstår var-
för avvecklingen ska ske, visar på en brist på information och vilja att kom-
municera ifrån Företagets sida. Anna säger att hon är rädd att nedläggningen 
kommer att medföra att hon tappar kontakten med sina kollegor. Efter att 
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ha arbetat på samma företag i 25 år är det klart att arbetet och kollegorna är 
en stor det av hennes liv och hennes sociala nätverk. Enligt Angelöw (1991) 
har sociala relationerna stor betydelse för välbefinnande och hälsa, och att 
mista sitt arbete kan därför uppfattas som mycket påfrestande.  

Anna hade redan en plan för vad hon skulle göra om hon skulle bli uppsagd. 
Hon har haft en dröm om att arbete med något annat och hon vill utbilda 
sig till det. Planen har antagligen funnits sedan Företaget genomförde ned-
skärningar för några år sedan. Anna har ingen högre utbildning och har där-
för ingen uttalad karriärmöjlighet inom Företaget. Efter 25 år kan det tänkas 
att det kan vara skönt att göra någonting annat. Även om det tar några år för 
Anna att gå sin utbildning kan nedläggningen i slutändan vara ”det bästa 
som kunde hända henne”. För det är nog trots allt så att det är svårt att säga 
upp sig från en fast tjänst för att starta om i en annan inriktning.  

Lena  
Lena är 40 år, hon har familj och barn, hon har en högskoleutbildning och 
har arbetet på Företaget i 15 år. Den senaste tiden har hon varit chef för en 
avdelning. Hon fick informationen om nedläggningen på ett chefsmöte bara 
någon timme innan övriga medarbetare fick beskedet. Det innebar att hon 
inte var med förberedd på beskedet än någon i hennes arbetsgrupp.  Lena 
säger att beskedet kändes ”overkligt och helt oväntat” men samtidigt som en 
befrielse.  

Att nedläggningsbeslutet påverkar arbete och relationer till kollegorna är helt 
klart. Sedan beskedet har arbetet känts meningslöst och det har blivit mycket 
mindre att göra, vilket Lena tycker bidrar till meningslösheten eftersom hon 
inte trivs med att inte hat något att göra. Hon säger att stämningen på ar-
betsplatsen är ganska bra, och menar att det är lite speciellt eftersom alla 
blivit uppsagda på samma gång.  

Det unika med att bli uppsagd i grupp är att vi alla är i samma situation vilket 
skapar en stark vi-känsla 

Lena är medveten om att alla reagerar olika på nedläggningsbeslutet, hon 
säger att en del personer är väldigt ”om sig och kring sig” och kan inte prata 
om någonting annat än det som ska ske. Andra är helt passiva och avvak-
tande. Hon säger också att många är väldigt hemlighetsfulla, vilket innebär 
att de inte delar med sig av hur de känner inför förändringen eller om vad de 
kommer att göra i framtiden. Hon säger att det märks att alla är sig själv 
närmast, och menar samtidigt att det är viktigt att alla själva tar tag i saken 
och ser till att hitta en ny sysselsättning.  

 Man kan inte förvänta sig att bli gullad med längre. 
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På sätt och vis motsäger Lena sig själv här. På ena sidan säger hon att upp-
sägningen skapar en stark vi-känsla, men å andra sidan säger hon att många 
är hemlighetsfulla och att märks att de står sig själv närmast.  

Lena säger att det finns en frustration bland kollegerna eftersom de saknar 
förståelse för varför nedläggningen är nödvändig, och för att de har fått för 
lite information om vad den kommer att innebära för dem. Det innebär att 
det blir mycket negativt prat om företaget, ledningen och om de beslut som 
fattats. Hon uppfattar det som om många kolleger har ett starkt behov av att 
veta ”varför” förändringarna ska ske, och att de inte bara kan acceptera be-
slutet och gå vidare. 

Det hon tycker är det värsta med nedläggningen är att en del kolleger, de 
som är äldre eller har mindre utbildning riskerar att bli arbetslösa.  

För vissa kollegor med fel ålder, minimal utbildning och fel attityd kommer 
det nog att bli kämpigt. 

Dessutom tror hon att Företaget i stort kommer att förlora mycket kunskap, 
och många kompetenta medarbetare i samband med nedläggningen.  

Men nedläggningen är inte enbart negativt, det som Lena tycker är bra är att 
hon fått chansen och motivationen till att göra någonting annat.   

Det är den spark i ändan jag har behövt länge.  

Företaget ger stöd åt dem som byter arbete och till dem som vill utbilda sig 
vidare, och kompenserar även för lönesänkning under en övergångsperiod. 

För sin egen del tror Lena att nedläggningen av Företaget kommet att inne-
bära att hon får en sämre ekonomi, men annars är hon inte bekymrad över 
framtiden. Hon är helt övertygad om att hon kommer att få ett nytt arbete, 
det som är viktigt är att hon kan få användning för sin kompetens.  

Att jag hittar ett bra jobb där jag kan utnyttja min yrkeserfarenhet. 

När jag pratade med Lena några månader senare berättar hon att hon håller 
på att söka jobb, både inom ”sin bransch” med att hon även sökt en mängd 
andra arbeten.  

 
Sammanfattning och tolkning 

Det är tydligt att Lena inte uppfattar det fanns något medbestämmande eller 
inflytande i beslutsprocessen, och att beslutet inte hade diskuterats inom 
företaget. Att hon uppfattar nedläggningsbeskedet som en befrielse tolkar 
jag som att hon har varit missnöjd med sin arbetssituation. För även om 
nedläggningen inte var väntad så har hon ändå sedan det skedde nedskär-
ningar några år tidigare, känt en oro för vad som kommer att ske i framti-
den.  
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Jag noterar att Lena inte uttrycker sina egna känslor och oftare talar om hur 
hennes kolleger uppfattar situationen. Det kan vara så att hon känner lika-
dant med hellre talar om de andra. Då jag talade med henna alldeles efter 
beskedet om nedläggningen var hon mycket upprörd och besviken. Det 
framgår inte av det hon skrivit nu. Istället säger hon att många är frustrerade 
över bristen på information och förståelse, vilket leder till mycket negativt 
prat och en sämre stämning på arbetsplatsen.  

Lena säger att det finns en stark ”vi-känsla”, det vill säga en bra samman-
hållning bland de anställda på arbetsplatsen, men att det även förekommer 
en del hemlighetsmakeri då det gäller erbjudanden om nya arbeten. 

Karl 
Intervjun med Karl gjordes tre månader efter det att Företaget informerat 
de anställda om beslutet att avveckla verksamheten. 

Karl är 35 år, har familj och barn, och har arbetat som ingenjör på Företaget 
i fem år. Han var ledig den dagen beskedet om avvecklingen kom, och fick 
informationen via telefon av sin chef. För honom kom beskedet om ned-
läggningen som en chock.  

Det hade ju inte föregåtts av någon utredning.  

Samtidigt säger Karl att även om beskedet inte ”kom som en blixt från klar 
himmel”, så var det ändå mycket oväntat.  Han tycker inte att företagsled-
ningen den senaste tiden gjort några uttalanden eller agerat så att det kunde 
tolkas som att en avveckling var på gång. Tvärtom var det tal om nya sats-
ningar på hans avdelning alldeles nyligen. Det Karl reagerar på är att de an-
ställda på Företaget inte fått något riktigt svar på varför avvecklingen ska ske 
och att det inte verkar finnas någon konsekvensanalys.   

Sedan beskedet om avvecklingen kom för några månader sedan har det bli-
vit mindre att göra på arbetet, eftersom det inte kommer in så många nya 
uppdrag, och det drabbar i stort sätt alla på arbetsplatsen.  

Karl har varit föräldraledig på deltid de senaste månaderna. Han tycker att 
det varit bra eftersom han trots att det kommit in färre uppdrag, haft fullt 
upp de dagar han har arbetat.  

Hade jag inte varit det [föräldraledig] hade jag haft mycket dötid. 

På det sättet tycker Karl att han har haft tur, för om han ska vara på arbetet 
så vill han hellre jobba och göra någonting meningsfullt. För övrigt tycker 
han inte att hans arbete påverkas av beslutet om nedläggning, men han säger 
att han har tappat förtroendet för Företaget.  

Jag skulle ju inte köpa några aktier av dem nu. De har tagit så många felbe-
slut. 
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I relationen till sina kolleger tycker Karl att det har fungerat bra och att 
stämningen emellan dem varit god. Han uppfattar det som om alla känner 
att de ”nu sitter i samma båt”. Han säger att en del kollegor till och med åkt 
i väg på anställningsintervjuer tillsammans. Men han vet inte om de upplever 
att de konkurrerar om samma arbete. Att en del anställda fått erbjudande 
om att flytta med till en annan ort upplever Karl inte har skapat någon kon-
kurrenssituation mellan kollegerna.  Antagligen eftersom endast några få av 
dem verkligen var intresserade av att flytta med. 

Karl säger att han egentligen aldrig var orolig för att han inte skulle få ett 
nytt arbete. Han tidigt fick hjälp av en personlig coach, som hjälpte honom 
med att se hur han kan gå vidare. Ett tag funderade han på att gå en utbild-
ning, men bestämde sig sedan ganska snart för att han skulle sats på att få 
ett nytt arbete. Han säger att hans bransch är ganska stark här i regionen och 
att han har haft kontakt med tidigare arbetsplatser och vet att de kunde er-
bjuda honom en ny anställning. Men Karl säger däremot att han inte är be-
redd att ta vilken tjänst som helst. Han vill till exempel inte flytta eller 
pendla till annan ort. Han menar att det är skillnad att gå från ett 7-4 jobb 
till ett annat 7-4 jobb, då är det bra han själv som påverkas. Men om han ska 
ändra arbetstiderna eller pendla och vara borta mera, då påverkas hela fa-
miljen.  

Karl har arbetat i Företaget i 5 år och han säger att han aldrig har tänkt sig 
att han skulle vara kvar i företaget för alltid, men han hade inte tänkt att han 
skulle lämna företaget nu.  

Jag trodde ju inte att Företaget ska bli min livsanställning. 

Det går inte att utgå ifrån att beslutet att lägga ner Företaget bara upplevs 
som negativ, och Karl säger att beslutet var som en spark i baken. Att han 
känner på det sättet förklara han med att: 

Om man har tryggheten och kan jobbet att det är svårt att gå vidare. Annars 
är det ju bra, inte bara att få nya arbetsuppgifter, utan även att träffa annat 
folk.  

Det som Karl tycker är synd med nedläggningen är att många kolleger riske-
rar att hamna i kläm och bli arbetslösa. 

Och till vilken nytta då? Det kanske blir helt fel, det tycker jag är värst. 

Då intervjun gjordes hade Karl redan blivit erbjuden en ny tjänst med lik-
nande arbetsuppgifter och arbetstider som tidigare, på ett företag som 
kommer att ta över delar av Företagets gamla verksamhet. Några månader 
efter intervjun hade Karl bytt arbetsgivare och kommit igång med det nya 
arbetet. 
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Sammanfattning och tolkning 

Karl reagerar på att nedläggningen inte diskuterats med de berörda innan 
beslutet togs och att han inte fått någon riktig förklaring på varför den är 
nödvändigt. Han säger att det är tur att han bara arbetet halvtid, eftersom 
han då inte påverkats så mycket av att det varit färre uppdrag. Det innebär 
kanske också att han inte haft möjlighet och tid att delta i kollegornas dis-
kussioner och funderingar, om arbetet och framtiden, eftersom han har haft 
fullt upp då han varit på arbetsplatsen. På så sätt har han inte påverkats så 
mycket av kollegernas oro eller stress, utan kunnat fokusera på vad han 
skulle göra i framtiden. En nackdel med att arbeta deltid kan annars vara att 
det är svårare att ta del av informationen om vad som sker på arbetsplatsen.  

Karl har arbetet i Företaget i fem år och säger att avvecklingen varit en 
spark i baken för att göra någonting annat. Han säger själv att han inte hade 
tänkt arbete i Företaget resten av livet, vilket jag tolkar som att han inte varit 
helt nöjd med sin arbetssituation. 

Karl uttrycker sig sansat om avvecklingen, vilket kan bero på att det gått 
några månader sedan han fick beskedet. Han fick även tidigt ett erbjudande 
om en ny tjänst och behövde då inte oroa sig för nytt arbete länge.  

Peter 
Peter har svarat på brevet och deltagit i en intervju och det materialet som 
presenteras här är en sammanställning av dem båda. Brevet besvarade han 
en månad efter avvecklingsbeskedet och intervjun gjordes tre månader se-
nare. Det innebär att det finns en del kommentarer på det som hände direkt 
efter att han fick beskedet om avvecklingen och även kommentarer på så-
dant som har hänt senare.  

Peter är 45 år, har familj och barn och har i 10 år arbetet som forskningsin-
genjör på Företaget. Han var med på mötet där företagsledningen pressente-
rade avvecklingsbeslutet. Peter berättar att det först kändes så tomt och att 
det var svårt förstå vad de menade, och att han i nästa ögonblick kom på att 
han måste fixa ett nytt jobb.  

Jag fick en försörjningspanik på något sätt.  

För Peter kom beskedet ”som en blixt från klar himmel”, men, säger han: 
efterklokheten är ju den mest exakte vetenskapen, för om man tittar tillbaka 
så har det inte satsats någonting på verksamheten här på ett par år. För 
några år sedan genomförde Företaget personalnedskärningar på grund av 
allmänna besparingskrav i hela koncernen. Peter minns att det då var många 
som fick gå med avtalspension och att det endast var två som sades upp, 
och de båda fick nytt jobb. Han säger att de som blev kvar i Företaget då 
trodde ju att ”vi sitter i orubbat bo”.  
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Peter säger att arbetssituationen har påverkats av avvecklingsbeslutet, han 
har haft jobb att göra, men inte på heltid. En del jobb har inte blivit gjort 
eftersom det är så mycket som är motivationsstyrt.  

 Jag är inte en sån som får uppdrag servade utan jag får ju jaga rätt på dem 
själv och då krävs det ju en viss gnista och ett vist intresse.  

Han säger att relationen till kolleger har förändrats den senaste tiden. Först i 
början då beslutet kom satt de alla i samma båt. 

Då kändes det som om hela organisationen bara ”PANG” den bara dog. 

Han säger att det då fortfarande var en väldigt bra stämning, mellan kolle-
gerna, och att man också ganska snabbt började se vilka som var aktiva och 
försökte hitta nya jobb. Sen började det bli lite mera ”hysch och hymmel” 
när kollegerna började få napp på jobbansökningar. Då tystnade en del. 

Peter berättar att de anställda redan från början fick besked om att delar av 
verksamheten ska flytta till annan ort, men inte exakt vilka som skulle få 
flytta med. Då i början visste han inte att han också skulle få ett erbjudande 
om att flytta med. Men han kände att han inte ville bryta upp och flytta bara 
för Företagets skull. När Peter efter en tid fick ett erbjudande om att flytta 
med Företaget, tackade nej. Dels eftersom han i inte ville flytta med hela 
familjen och heller inte tyckte att det var värt att veckopendla, men även för 
att han inte lägre kände något förtroende för Företaget.  

Det skulle vara på mina villkor och inte på deras. 

Han berättar att han själv också har ”smugit” med sitt arbetssökande och att 
han är medveten om att han inte har bidragit till öppenhet. Han upplevde 
det som om en del kolleger behövde väldigt lång tid på sig att förstå att 
Företaget skulle läggas ner, och vad det skulle innebära för dem. Andra var 
snabba att hitta nya arbeten, men han säger att det inte var så många som 
verkligen hade panik.  

Peter tycker inte att det finns någon avundsjuka bland kollegerna mot dem 
som fått nytt arbete och lämnar Företaget. Alla anställda har fått hjälp för att 
hitta en ny sysselsättning, även om det sker på individuell basis. Men han 
säger att Företaget inte prioritera dem som vill utbilda sig, utan menar att de 
”lägger mest krut på” dem som de vill ska flytta med till nya Orten. Peter 
säger att ett erbjudande om arbete på den nya orten, är ett erkännande från 
Företaget, att du är någon som de bryr sig om och vill ha kvar. Men från 
kollegerna var det då inte en avundsjuka på dem som fick jobb, utan snarare 
en bitterhet mot företaget. Han menar att den avundsjuka som funnits inte 
varit, ”wow” du får flytta med, utan det handlade mer om att, du har för-
sörjningen tryggad. 

Det var den där försörjningspaniken. Och inte: oh vilket toppenjobb du får. 
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Det som är svårt nu säger Peter, är att han inte har någon förståelse för att 
Företaget ska avvecklas, och att det inte finns någon vilja från företaget att 
ge de anställda någon förståelse. Han menar att det enda de har sagt är att de 
vet att det kommer att vara dåligt på kort sikt, men att de tror att det ska bli 
bättre på lång sikt. För honom räcker inte det för att få en förståelse för att 
avvecklingen är en bra för hela Företaget. Han ser det snarare som en brist 
på respekt för sina medarbetare, från Företagets sida, då de inte informerar 
bättre. Peter säger också att det varit så lite information omkring 
avvecklingsbeslutet. De anställde har inte fått någon information förrän allt 
varit förhandlat på högre nivå och det har inte funnits någon delaktighet i 
beslutsfattandet. 

Man släpper inte på information.  

Peter uppfattar det som att det har varit mycket hemlighetsmakeri och att 
informationen varit så diffus att den kan misstolkas, och att det har skapat 
misstankar. Det värsta är, säger Peter, att det känns som om man från före-
tagets sida endast är en ”liten bricka i ett stort puzzle”. 

Vi behandlas som ett anställningsnummer bara, som de tror att de kan göra 
vad de vill med. 

Han säger att avvecklingsbeskedet var ett uppvaknande på vilken syn han 
bord ha haft på sin roll inom företaget.  

För en tid sedan fick Peter ett erbjudande om att börja hos en ny arbetsgi-
vare och arbeta med liknade uppgifter som tidigare. Han säger att han blev 
”head hunted” och att det var ett dubbelt erkännande, eftersom han i början 
hade en mycket smal syn på sin kompetens och inte vetat vilka typer av ar-
beten han skulle kunna söka. För framtiden har Peter stora förhoppningar 
om att det nya arbetat ska ”gå i lås”.  

Fast att det har varit en tuff period tycker Peter att det finns saker som är 
bra med att han blir uppsagd från Företaget.  

Det är som att komma upp ur ankdammen.  

Den senaste tiden har det funnits många brister i ledningen, de närmaste 
cheferna har gjort sitt bästa och det är kollegerna som ”gjort” arbetsplasten. 
Peter menar att det fungerat bra trots ledningen. Som avslutning säger han 
och syftar på företagsledningen:  

Det skulle vara himla skönt om dom kom till insikt, att fasingen vi har skött 
det här dåligt, förlåt. Och om dom kunde säga det. Men det går inte in. Dom 
tycker att dom gjort ett bra jobb.  

Några månader efter denna intervju började Peter arbeta för det nya företa-
get, han säger att det varit en omställning, men att han nu är nöjd med att 
vara kvar på Orten och inte flytta med Företaget.    
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Sammanfattning och tolkning 

Peter säger att beskedet om att Företaget ska avvecklas och att han skulle 
kunna förlora sitt arbete gjorde att han blev panikslagen, och första dagarna 
efter beskedet var han riktigt orolig. Hans reaktion visar att anställningen 
och inkomsttryggheten är mycket viktigt för honom. Han är den som krafti-
gast uttrycket sin oro för att bli utan arbete, fast att han jämfört med dem 
som deltagit i undersökningen, har minst lika god chans att få ett nytt arbete. 
Han lugnar sig ganska snabbt när han efter bara några veckor får en förfrå-
gan om ett nytt arbete.  

När Peter sedan har kommit igång med att söka en ny tjänst och han visste 
att han skulle kunna få den, ändras relationen till kollegorna. Han säger att 
det blev mer hemlighetsmakeriet och alla var inte längre så öppna om vilka 
kontakter de tagit. Jag tolkar Peters reaktion som att han inte ville ”sticka 
ut” och visa att han hade ett nytt arbete igång, så länge som inte hans kolle-
gor hade det. Dels för att han inte ville såra någon eller göra dem avund-
sjuka, men också för att han inte ville att någon skulle kunna förstöra hans 
chanser till det nya arbetet. 

Peter uttrycker ett stort missnöje med hur företagsledningen hanterat av-
vecklingen och hur de informerat de anställda om anledningen till beslutet. 
Det har inte funnits någon delaktighet i besluten och heller ingen förståelse. 
Det gör att han tappat förtroendet för Företaget helt och hållet och att han 
nu tycker att det känns bra att gå vidare. Jag tolkar detta som att Företagets 
agerande inte alls motsvarat de förväntningar som Peter har haft och att han 
inte tycker att de verkar bemöda sig om att göra det bättre.  

Kommentarer från andra anställda  
Sedan beskedet om avvecklingen kom har jag talat med flera personer på 
Företaget som berörs av nedläggningen. De flesta har sagt att de är överras-
kade och missnöjda över beslutet, och att de är oroliga inför framtiden. De 
har även berättat lite mer om hur de upplever situationen, några uttalanden 
tycker jag passar att ta med här. 

En kvinna som arbetet i över 10 år på Företaget, säger några månader efter 
beskedet om avvecklingen att hon nu har fått ett nytt jobb och ska börja 
arbeta där om 3 veckor. Hon säger: Jag har inte jobbat sedan i höstas och nu 
får jag bråttom att arbeta. Jag frågade om hon på allvar inte haft något att 
göra. Nej då, säger hon, inte så! Men jag har absolut inte jobbat så mycket 
som jag brukar, så nu måste jag göra klart allt så att inte någon annan ska 
behöva ta över gammalt jobb efter mig.  
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När beskedet om nedläggningen kom sa en man i 60 årsåldern, som arbetat 
länge i Företaget, att han önskar att han vore äldre, så att han kunde få av-
talspension. (Rätten till avtalspension bestäms individuellt.)  

En annan man kring 60 år med låg formell utbildning men med lång erfa-
renhet, säger att han inte vet vad som ska bli av honom. Han tror inte att 
han ska få ett nytt jobb.  

Även andra äldre medarbetare upplever att de inte vet vad som ska bli av 
dem, de är för gamla för att få ett nytt arbete, men för unga för att gå i pen-
sion. Många har arbetat länge i Företaget och trodde att de skulle bli kvar 
där resten av arbetslivet.  Företaget vill att några av dessa ska vara kvar inom 
koncernen och erbjuder dem att flytta med till den nya Orten. Det är inte 
lätt för dessa personer att tacka nej till ett sådant erbjudande, fast det inne-
bär att de måste flytta eller veckopendla, eftersom alternativet är att de blir 
arbetslösa.   

En yngre kvinna säger att hon fått ett erbjudande om att flytta, men att hon 
nästan inte fått någon information om vad flytten kommer att innebära för 
henne.  Allt är mycket rörigt, hon vet inte hur hon ska arbeta eller med vem, 
ingenting är bestämt än. Hon säger att hon har tackat ja till att flytta i alla 
fall, eftersom hon ännu inte har fått något annat erbjudande om arbete.  
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5. Analys och diskussion 
Det empiriska materialet har analyserats utifrån teman och begrepp som 
återkommer i deltagarnas utsagor; delaktighet, kommunikationen, motiva-
tion, information, oro och framtidsutsikter. Tillsammans ger de en bild av 
hur beslutet om nedläggningen uppfattas. 

Ingen delaktighet 
Något som återkommer i intervjuerna och breven är att beskedet om av-
veckling av Företaget kom som en total överraskning för de anställda. Några 
säger att det kom som en chock, och att de fick panik. Andra säger däremot 
att beskedet var väntat med tanke på att det hade förekommit neddragningar 
inom hela koncernen några år tidigare. Det framgår dock att beslutet om att 
avveckla verksamheten inte hade diskuterats med de anställda innan de fick 
beskedet, och att det inte funnits några uppenbara tecken på att det skulle 
ske. Detta visar att det inte fanns någon delaktighet och att beslutet inte var 
förankrat bland de anställda. Enligt Angelöw (1991), Kotter (1996) och Ja-
cobsen & Thorsvik (2002) är delaktighet i beslutsprocessen en av de vikti-
gaste faktorerna för ett lyckat förändringsarbete. Här har de anställda ställts 
inför fullbordat faktum att verksamheten ska avvecklas och delar av den ska 
flytta. Vid tidpunkten för beskedet har visserligen inte alla detaljer i avveck-
lingen bestämts, men de anställda hade heller inte möjlighet att påverka be-
slutet. För att öka delaktigheten i förändringsarbete måste enligt Angelöw 
(1991) de berörda vara med vid planerandet, genomförandet och vid even-
tuell uppföljning.  

Bristfällig information och kommunikation 

En del av att vara delaktig i beslut som fattas är att få information om vad 
som händer. I intervjun säger Peter att han uppfattar det som om Företaget 
inte går ut med information om hur avvecklingen skulle gå till och att det är 
som om de håller inne med värdefull information. Han säger att det har va-
rit mycket hemlighetsmakeri och att det har skapat misstankar mot 
Företaget. Lena säger att de anställda upplever att de inte fått tillräckligt in-
formation när det gäller förändringen och att ställer till med problem, och 
att det är mycket negativt snack bland de anställda. Enligt Näswall m fl 
(2003) är tillgången på information viktig för att undvika falsk ryktessprid-
ning och spekulation som förvärrar situationen. Rak och ärlig information 
minskar osäkerheten för de anställda.  

Information handlar om att behandla de anställda på ett ärligt sätt. (Näswall, 
2003, s.122) 
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Peter, Karl, och Mikael säger att de inte har någon förståelse för att 
Företaget ska avvecklas, och att de inte uppfattar att det finns någon vilja 
från företaget att ge de anställda någon förståelse. De säger att ingen förstår, 
eftersom de inte får någon konkret information. På samma sätt uttrycker sig 
även Lena och Anna, de säger att de inte får några riktiga svar på varför 
denna avveckling ska ske. Mikael anser att det finns brister i kommunika-
tionen inom Företaget, och att det gör att han och kollegorna bara sitter och 
spekulerar. Det framgår att det tar så lång tid att få information, och att den 
är så otydlig. Karl uppfattar det som om det inte finns någon konsekvens-
analys för nedläggningsslutet.  

Granberg (2003) skriver att information är viktig för att underlätta för de 
berörda inom alla typer av förändringsarbete. Han anser att informationen 
ska vara snabb, saklig, rak och ärlig, och han anser att företag ofta under-
skattar behovet av information. Information måste ges via flera kanaler, 
både muntligt och skriftligt, det aldrig går att informera för mycket. Delta-
garnas kommentarer tyder på att de uppfattar att det funnits brister i infor-
mationen från företagets ledning. Peter tycker att det är brist på respekt att 
det inte fått mer och snabbare information.  

Upplevelse av en god stämning  
De som deltagit i undersökningen säger att stämningen på arbetsplatsen är 
rätt god trots nedläggningsbeslutet. Lena upplever att det är en unik situa-
tion de befinner sig i eftersom de alla blir uppsagda, och säger att det inte är 
många kriser i livet som man delar med så många andra. Hon och flera 
andra utrycker det som att de nu alla ”sitter i samma båt”, och att det skapar 
en stark vi-känsla. Även Anna uttrycker att det finns en stark gemenskap på 
arbetsplatsen. Peter menar att stämningen är god trots ledningens agerande.  

Oro för de andra 

Alla säger att de ser positivt på framtiden och att de är säkra på att få en ny 
anställning eller sysselsättning. De säger att ”allting löser sig” och att man 
måste se positivt, men realistiskt på framtiden. Men de säger att de var oro-
liga i början när de precis fått beskedet om nedläggningen. Hur de upplever 
nedläggningen beror på vem de är och hur de tror att det kommer att gå för 
dem. Det är många personer med liknade utbildning och kompetens som 
sägs upp från Företaget samtidigt, vilket kan göra det svårare att hitta ett 
nytt arbete.  

Peter säger att han var orolig i början, innan han visste hur det skulle bli. 
Karl däremot säger att han aldrig var orolig för att han inte skulle få ett nytt 
jobb. De är alla beredda på att vidareutbilda sig och att höja sin kompetens, 
men samtidigt uttrycker de en rädsla för att andra anställda och kollegor ska 



Nina Larsson 
Ped. III uppsats 

 34 

bli arbetslösa. Flera deltagare talar om att de är oroliga för hur deras kolleger 
ska uppleva nedläggningen och att de ska få svårt att få nya arbeten. Men de 
säger att de inte är oroliga för egen del. Det kan vara lite svårt att tolka det. 
Det kan finnas det en psykologisk förklarig, en förnekelse av att man själv 
kan råka illa ut. Carlson m fl (2004) skriver om den så kallade attributions-
teorin, vilken är en beskrivning av hur människor förklarar både sitt egna 
och andras beteende. En attribution är det som kallas orealistisk optimism, 
det innebär att människor anser att det är mera sannolikt att positiva saker 
händer dem själva än att det händer andra personer. Det innebär även att 
människor anser det mindre sannolikt att de själva drabbas av någonting 
negativt, än att andra gör det. Denna orealistiska optimism skulle kunna för-
klara varför deltagarna själva inte är oroliga för sin framtid, men tror att 
andra ska få det svårt. Men deras positiva syn på framtiden kan även bero på 
att de anser sig har goda chanser på arbetsmarknaden och vet att det inte 
kommer att bli något problem att hitta ny sysselsättning. 

De säger att de inte upplevt att det finns någon konkurrens mellan kolle-
gerna när det gällde att få ett nytt arbete. Men Peter berättar att han inte va-
rit helt öppen med sitt nya arbete. Det visar att det trots allt finns en viss 
konkurrens om lediga tjänster, eller att han inte vill att det ska uppstå någon 
avundsjuka. Peter är en av dem som fått erbjudande om behålla sin tjänst 
och flytta med Företaget. Han säger att han inte upplever att kollegerna är 
direkt avundsjuka på dem som fått ett erbjudande om att flytta, utan snarare 
på att de har en tryggad inkomst även i fortsättningen.  

Motivation  
Enligt Karl har det inte varit så mycket att göra på arbetet den senaste tiden. 
Sedan beskedet om nedläggningen har det inte kommit in lika många nya 
uppdrag och det påverka alla. Han säger att det varit bra att han bara arbetat 
deltid eftersom han de dagar han arbetat haft fullt upp trots att det kommit 
in färre uppdrag. Enligt Angelöw (1991) kan undersysselsättning medföra 
problem eftersom det kan öka på olustkänslor och nedstämdhet i en redan 
ansträngd situation. Ingen av de tillfrågade har sagt att de har fått mer arbete 
i och med nedläggningen, men det kan det bli för dem som ska göra klart 
allt arbete med kort varsel, eftersom de till exempel fått en ny anställning.  

En anställd jag talat med sa att hon nästan inte arbetat någonting på flera 
månader. Men nu när hon fått erbjudande om ett nytt arbete och ska börja 
där, känner hon att hon måste göra klart sina uppgifter innan hon slutar. Nu 
är det plötsligt bråttom, hon vill inte att någon kollega ska behöva göra klart 
hennes jobb. Detta visar på en lojalitet mot kolleger, men att hon inte brytt 
sig om företagets bästa. Att det är svårt att vara motiverad att arbeta kan 
beror enligt Angelöw (1991) på att motivation är starkt förknippat med mål. 
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I och med beslutet om en nedläggning försvinner målet med arbetet och 
därmed även motivationen.  

 

Lena säger att hon tappat lusten att arbeta, hon känner inte att hennes kun-
skap och arbetsinsats är efterfrågad längre. Även Peter säger att han inte ar-
betat så mycket den senaste tiden. Han säger att hans arbete är motivations-
styrt och nu har det inte blivit gjort. Enligt Maccoby (1989) finns det olika 
faktorer som motiverar människor till att arbeta. För personer som han kal-
lar för ”hjälpare” är det samhörigheten med andra som motiverar, för 
”experter” är kunnande och prestation en viktig motivationsfaktor, och om 
ingen efterfrågar deras kunskap tappar de motivationen att arbete. Att ingen 
efterfrågar Peters och Lenas kunskap kan vara en orsak till att de inte känner 
sig motiverade att arbete länge. Anna säger också att hennes arbete påverkas 
av nedläggningsbeslutet och att det har känts som att hon går ”som i ett 
vakuum” och att hon inte riktigt förstår vad som kommer att hända. Sennett 
(1999) menar att det är vanligt att nedskärningar leder till att de anställda 
tappar motivationen och kampviljan eftersom ledningen i företaget inte fun-
gerar.  

Inte bara negativa reaktioner 

Trots att nedläggningen av arbetsplatsen och uppsägningen av medarbetare 
upplevs som påfrestande och i stort sätt bara gett negativa reaktioner, har 
det ändå kommit fram några positiva reaktioner. Till exempel säger Anna att 
hon hoppas att hon nu kommer att förverkligar sin dröm och skaffa sig en 
annan utbildning. Lena säger att nedläggningen är, ”den spark i ändan jag 
har behövt länge”, hon har också sedan länge haft planer på att byta arbete, 
men inte hittat rätt tidpunkt. Det hade varit intressant om deltagarna hade 
fått svar på frågor om hur de trivs på arbetsplatsen och om de har några 
framtidsplaner, innan de fått beskedet om nedläggningen. Det är nu svårt att 
veta om det finns någon typ av efterkonstruktion till att de är ganska nöjda 
med att få chansen att göra någonting annat. Även Karl säger att det ska bli 
spännande att få ett nytt arbete med nya arbetsuppgifter, och att träffa andra 
människor, även om han inte hade tänkt byta arbete nu.  

Att vara beredd på en nedskärning eller inte  
Mikael säger att han var beredd på att en avveckling kunde ske, vilket kan 
vara ett tecken på att han inte hade någon stark känsla av anställningstrygg-
het. De andra säger att de inte var beredda på ett sådant beslut överhuvud-
taget. Där kan Företagets starka ställning på orten ha ingett en falsk säker-
het. 
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Karl och Peter har olika uppfattningen om hur vida det hade märkts att en 
avveckling var på gång. Karl säger att det har varit tal om att satsa nytt inom 
hans avdelning, medan Peter tycker att det inte satsas någonting på flera år. 
Mikael säger att han var beredd på en avveckling eftersom de skett så många 
andra omorganisationer de senaste åren.  

Peter är den ende av de fem som deltagit i denna undersökning som blev 
erbjudanden att flytta med den delen av Företaget som skulle omlokaliseras. 
Han tycker att Företaget ”la mycket krut” i form av flytt- och pendlingsbi-
drag, på dem som fick erbjudanden. Men de missade att göra medarbetarna 
positivt inställda till att flytta. Det fanns till exempel ingen klar strategi för 
hur de skulle införlivas i den befintliga verksamheten eller hur de skulle ar-
beta rent praktiskt. Enligt Peter var detta en av andledningarna till att han 
inte ville flytta med.  

Deltagarna upplever svårigheter att få en förståelse för nedläggningen och 
uppsägningarna eftersom orsaken till det inte ligger på individnivå utan på 
koncernnivå. Det är beslut som fattats av koncernledningen och som den 
enskilde medarbetaren inte kan påverka, vare sig han jobbar hårt eller inte. 
Vid andra uppsägningar kan orsaken vara närmare den som drabbas, det kan 
vara övertalighet, eller kanske t o m personliga skäl, men då vet den som 
drabbas vad uppsägningen beror på. 

Reaktioner 

Bland dem som deltagit i undersökningen gå det inte att se några tydliga 
tecken på det som Appelbaum (1997) kallar för ”survivor syndrome”. Det 
vill säga stress, olustkänslor och ångest som uppstår då kvarvarande an-
ställda efter en nedskärning är förvirrade och osäkra på vad som kommer att 
hända i framtiden. Appelbaum säger att detta tillstånd är vanligt bland dem 
som blir kvar i en organisation i samband med nedskärningar. I det här fallet 
är omorganisationen mera en avveckling så att det i slutändan inte kommer 
att finnas några anställda kvar som kan drabbas. Men det är även så att vid 
tidpunkten då deltagarna svarande på breven och intervjuerna genomfördes, 
endast hade mycket få personer hunnit lämna företag, därför var dessa typer 
av reaktioner inte väntade än. Däremot har flera sagt att de varit oroliga, 
ledsna och besvikna på Företagets agerande i samband med avvecklingen. 
Även de som fått en ny anställning säger att de upplever oron för de kolle-
gerna som inte fått något nytt arbete än. 

Det som däremot kom fram i undersökningen är att det finns en osäkerhet 
sedan tidigare nedskärningar i Företaget. Mikael nämner dålig kommunika-
tion och brister i företagsledningen som gör att han inte ha varit nöjd med 
sin arbetssituation. Han säger också att han har varit beredd på att en av-
veckling skulle ske på grund av alla de omorganisationer som varit de åren 
han arbetat i Företaget. Näswall m fl (2003) skriver att omorganisationer 
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och nedskärningar i företag ofta orsakar oro och osäkerhet inför framtiden, 
de beskriver denna känsla som anställningsotrygghet. Enligt dem finns det 
flera orsaker till denna otrygghet, det ena är hotet om att bli uppsagd och 
förlora sitt arbete. Men de anser att det även handlar om oro för framtida 
karriär - och utvecklingsmöjligheter. Några faktorer som enligt Näswall m fl 
(2003) ökar anställningsotryggheten är brist på information och dålig kom-
munikation, och bristande socialt stöd ifrån chefer och kollegor.  

Tragedi eller nystart 
Företaget motiverar flytten av verksamheten med bland annat att det är vik-
tigt med närhet till universitet och andra forskningscentra. Denna motiver-
ing har kritiserats av de anställda eftersom de inte anser att det är relevant. 
Sörlin (1996) skriver om universitetens betydelse för etablering av företag. 
Han säger att där kunskapen finns, dit söker sig företag, organisationer och 
myndigheter som är intresserade av kunskap. Tillgång till kunskapen blir en 
lokaliseringsfaktor eftersom universiteten och forskningen är viktiga för att 
skapa en utveckling i samhället. I ett internmeddelande till de anställda skrev 
Företagets ledning: 

Det är inget lätt val, men fördelarna med [den nya orten] är närheten till ett 
universitet med utbildning och forskning, och ett av Europas starkaste klus-
ter inom [branschen], som är ett samarbete mellan industri, utbildning, 
forskning och anläggningar med pilotutrustning och laboratorier.  

Det är svårt för utomstående att kritisera ett sådant uttalande. Bara någon 
som är insatt i branschen och i företagets strategi, kan säga om det är befo-
gat att flytta verksamheten.  

Det finns de anställda som känt sig mer eller mindre lurade av Företaget. 
Detta är ingen ovanlig reaktion, Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver det 
som att det psykologiska kontraktet mellan anställd och organisation har 
brutits. Detta kontrakt är inte på något sätt lagligt bindande, utan består en-
dast av tysta överenskommelser och antaganden, men det kan trots allt ha 
en stor betydelse för hur anställda uppfattar förändringar på arbetsplatsen.  

Oftast förknippas nedläggningar och avskedningar med någonting negativt 
och ger upphov till oro. Men ibland visar det sig att det i slutändan inte blir 
så farligt som man trott från början. Det jag närmast tänker på är nedlägg-
ningen av Regementet på Orten för några år sedan. Trots alla farhågor om 
att det skulle innebära färre arbetstillfällen, så visar det sig att Regements-
området i dag är ett mycket attraktivt område för nyetableringar och att det 
har gett många fler arbetstillfällen än det gjorde tidigare. Samtidigt är det så 
att den slutgiltiga avvecklingen av Företaget inte har uppnåtts ännu. Det 
finns idag, mer än ett halvår efter beslutet, fortfarande många som inte har 
ett nytt arbete eller annan sysselsättning. Hur de känner nu och hur deras 
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framtid ser ut kan man bara spekulera i. Men det kan tänkas att många av 
dem som är kvar är de som Angelöw (1991) anser tillhöra riskgruppen för 
att bli arbetslös, det vill säga de äldre, lågutbildade och personer med arbets-
hinder. De som är unga och friska, försvinner fort bort till nya arbeten, de 
andra blir kvar. 

Förhoppningar om framtiden 

När det gått åtta månader sedan beskedet om att Företaget ska läggas ner, är 
Mikael den ende av undersökningsdeltagarna som arbetar kvar på företaget. 
Han säger att det är tungt att arbeta och att han helst bara vill därifrån, men 
han arbetar kvar ännu. I och med det är han lojal mot sina kunder, för han 
inte vill att de ska bli lidande bara för att verksamheten ska avvecklas. Att 
göra klart sina uppdrag kan för Mikael vara ett sätt att behålla en god kon-
takt till kunder som han kanske kommer att arbete för igen i framtiden. 
Mikael tillhör inte någon av grupperna som Angelöw (1991) anser har högre 
risk för att bli arbetslös, så han har goda chanser att hitta ett nytt arbete. 
Även om nedläggningen är påfrestande ser Mikael den som en lärdom att 
bättre undersöka hur företag fungerar innan han tackar ja till en ny anställ-
ning. 

Anna har lägst formell utbildning, men har arbetat i Företaget längst av dem 
som deltagit i undersökningen. Hon tillhör teoretiskt sett den gruppen som 
har svårast att hitta ett nytt arbete. Hennes typ av tjänst ska försvinna från 
Företaget och hennes kompetens är inte unik, så att hon skulle få ett erbju-
dande om att flytta med Företaget. Nu får hon studera under uppsägningsti-
den och kommer förhoppningsvis att få ett nytt arbete efter studierna. 

Lena har arbetet länge på Företaget, hon har en högskoleutbildning och har 
med åren avancerat till att bli arbetsledare för en arbetsgrupp. Inte heller 
hon blir erbjuden en ny tjänst inom koncernen. Hon är inte speciellt orolig 
för framtiden, och hon säger att hon är helt säker på att hon kommer få ett 
nytt arbete. Med sin breda utbildning och erfarenhet borde hon ha goda 
chanser att få ett nytt arbete. Lena söker många olika tjänster och får efter 
en tid ett erbjudande om en tjänst inom ett annat yrkesområde.  

Karl var alldeles i början orolig för hur det skulle bli i framtiden. Han fick 
inget erbjudande om att flytta, men han skulle inte ha tackat ja till det i alla 
fall, eftersom han inte vill flytta och heller inte kan tänka sig att pendla.  Han 
har ingen högskoleutbildning men flera års erfarenhet. Efter att han tagit 
kontakt med några företag i hans bransch, kände ände han sig säker på att 
han kan få en ny anställning. Det ända som bekymrade honom var att 
många av dessa företag arbetar i skift, och det har han inte lust att göra ef-
tersom det skulle påverka hela hans familj. Han får så småningom ett erbju-
dande om en anställning och arbetar nu på liknande sätt som tidigare, men 
för en annan arbetsgivare.  
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Peter fick ett erbjudande om att flytta med Företaget, men tackade nej, del-
vis eftersom han inte ville flytta, men även för att han såg Företaget som en 
osäker arbetsgivare i framtiden. Peter hade i början ändå svårt att tänka sig 
att arbeta på att annat sätt eller för en annan arbetsgivare. Han såg sin ut-
bildning och kompetens som smal och svår att använda i andra branscher. 
Med sin utbildning och kompetens, var det inte säkert att han skulle få en ny 
tjänst i samma stad. Då han efter några veckor insåg att han hade stora 
chanser att arbeta med andra typer av arbetsuppgifter, på andra områden, 
kände han sig lättad. Ett halvår efter nedläggningsbeskedet blev det klart 
med ett nytt arbete. 

Företaget förlorar också 

De flesta har haft någon personlig reflektion på nedläggningen, de säger till 
exempel att de lider med kollegor som bli arbetslösa och kanske inte får ett 
nytt arbete så snart. Men det finns även mer allmänna tankar om nedlägg-
ningen, så som vad den kommer att betyda för Företaget i framtiden. Mikael 
säger att han inte förstår beslutet att lägga ner ”denna för koncernen kanske 
främsta forskningsenhet” och att riskera att därmed förlora ovärderlig kom-
petens. Lena säger att hon tror att Företaget kommer att förlora mycket 
kunskap och kompetenta medarbetare i och med nedläggningen. Det är i 
och för sig en risk som Företaget tar, men uppfattningen om att en mängd 
kunskap och kompetens går förlorad, ökar enligt Appelbaum & Donia 
(2001) de anställdas känsla av meningslösheten med nedskärningar.   

Slutsatser 
Utifrån denna studie går det inte att avgöra om Företaget har lyckats genom-
föra avvecklingen av verksamheten så som det var tänkt. Det som däremot 
kommit fram är att de anställda inte varit nöjda med hur den har hanterats. 
De säger att de är missnöjda med att de inte fick reda på avvecklingspla-
nerna innan beslutet fattades, och att inte fått tillräckligt med information 
för att förstå varför avvecklingen är nödvändig. Enligt deltagarna i under-
sökningen har informationen till de anställda varit diffus och otillräcklig. 
Flera av deltagarna säger att de har haft svårt att motivera sig att arbeta ef-
tersom arbetet känts meningslöst och att de inte känt sig behövda, vilket har 
ökat olust känslan. De anställda säger att de upplevt att relationen till kolle-
gorna har varit bra och att det inte varit någon konkurrens om nya arbeten. 
Men det finns även de som säger att de har hållit tyst om sina erbjudanden 
för att inte stöta sig med sina kollegor. Det som är värst med avvecklingen 
är enligt deltagarna bland annat att mista kontakten med kollegor, och att 
många trots hög kompetens riskerar att bli arbetslösa, men även känslan av 
att bara vara en bricka i företagets spel. Det som upplevts positivt med ned-
läggningen är den känslan av gemenskap med kollegorna som uppstod i 
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samband med avvecklingen. Några av deltagarna säger att avvecklingen var 
den ”kicken” de behövde för att göra någonting annat, att våga satsa på ett 
annat yrke eller att bara byta arbete.  

Avslutning  

Flera av dem som deltagit i den här undersökningen har sagt att de tappat 
förtroendet för Företaget. Ett företag kan inte räkna med att anställda som 
känt sig dåligt behandlade i samband med en nedskärning eller omorganisa-
tion kommer att tala väl om företaget. Före detta anställda som talar illa om 
en arbetsgivare kan skada deras anseende så att de får svårare ett rekrytera 
nya medarbetare i framtiden. Det är ännu en anledning till varför det är vik-
tigt att nedskärningar och uppsägningar hanteras så bra som möjligt. Efter 
alla besparingskrav och nedskärningar som företag här i regionen har ge-
nomgått den senaste tiden, skulle det vara intressant att veta om det har på-
verkat de anställdas och allmänhetens förtroende för dem.  

Det finns all anledning för företag att även ta väl hand om dem som sägs 
upp. 
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Bilaga 1 
 

Hej!  

Mitt namn är Nina Larsson. Jag läser sista termin på Högskolan Dalarna för 
att få en examen som beteendevetare. Under höstterminen ska jag skriva en 
C uppsats i Pedagogik med inriktning mot arbetslivsfrågor. Uppsatsen ska 
handla om påverkansprocesser och förändringsarbete i arbetslivet. Det är 
idag vanligt med omorganisationer och förändringar på arbetsplatser och det 
kan vara påfrestande för de anställda. Det behövs mycket kunskap om hur 
förändringarna ska genomföras för att resultatet ska bli bra och för att de 
anställda ska känna sig trygga. Beslutet om att avveckla XXX är ett tillfälle 
att undersöka hur en stor förändring i ett företag kan genomföras och hur 
det påverkar medarbetarna, med tanke på bland annat trygghet, delaktighet 
och framtidsutsikter. 

Jag skulle därför vilja veta om du har intresse av att delta i en undersökning 
och dela med dig av dina upplever kring nedläggningen av XXX.  

Deltagandet i denna undersökning är naturligtvis frivilligt och informationen 
som du delar med dig till mig är konfidentiell, vilken innebär att du är ano-
nym, så att det för en utomstående är omöjligt att identifiera en enskild per-
son i undersökningen. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till 
undersökningsmaterialet och materialet kommer endast att användas till 
denna undersökning. Hur undersökningen går till beskrivs på nästa blad. 

För mer information kan du nå mig på telefon nummer XXX-XXX XX 
eller på XXX-XX XXX XX, eller på min e-post adress, XXX.  

Min handledare för uppsatsen vid Högskolan Dalarna heter Mia Maria 
Rosenqvist, hon går att nå på XXX-XX XX XX. 

 
 
 

Med vänliga hälsningar  

 

Nina Larsson 
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Bilaga 2 
Instruktioner till undersökningen om nedläggningen av XXX 

För att få en uppfattning om hur nedläggningen av XXX påverka dig skulle 
jag vilja att du skriver hur du upplevt de senaste veckornas händelser, det du 
känner, tänker och tycker. Fundera på hur du upplever den information du 
har fått om det som kommer att hända och vad du eventuellt saknar. Vilka 
förväntningar du har inför framtiden, positivt och negativt.  

Det är bra om du börjar med att ange din ålder, hur länge du arbetat på 
XXX och att du anger din utbildning, arbetsuppgifter eller befattning, så kan 
du sedan skriva fritt om hur du upplever nedläggningen och de konse-
kvenser det får för dig. Om du tycker att det är svårt att skriva fritt så kan 
nedanstående frågor och påstående vara till en liten hjälp.  

Hur det kändes att få beskedet om nedläggningen 

Upplever stress, oro, nedstämdhet eller upprymdhet, eller annat 

Hur du idag ser på din framtid, jämfört med för en månad sedan, med tanke 
på arbete och bostadsort mm 

På vilket sätt tror du att nedläggningen kan komma att påverka dig 

På vilket sätt påverkar nedläggningsbeslutet ditt arbete och dina relationer 
till kollegor nu 

Vad anser du om nedläggningsbeslutet med tanke på när och hur du blev 
informerad. 

Finns det något som är bra med att XXX läggs ner 

Vad är det värsta och bästa med det? 

Har du någon gång tidigare varit ned om en uppsägning/nedläggning  

Skriv helst på ordbehandlare och skicka dokumentet som bilaga till mig på 
min e-post adress, XXXX@XXXX.XX. Du måste inte ange namn, men om 
du gör det ger det mig möjlighen att kontakta dig igen, ifall jag har några fler 
frågor. Eventuellt kan det också finnas tid för att göra några mer ingående 
intervjuer. Jag skulle uppskatta om du skickar svaren till mig inom 2 veckor. 
Om du vill vara fullständigt anonym kan du naturligtvis skriva ut 
dokumentet och som skicka det till mig per post, XXX XXX. 

Tack för ditt deltagande. Ring gärna om du har några frågor eller om du vill 
diskutera denna undersökning, XXX-XXX XX 

 

Med vänliga hälsningar 

Nina Larsson 


