
Partsrelationer vid 
nedläggningar av 
produktionsenheter

Alexis Rydell

DOKTORSAVHANDLING   |   Karlstad University Studies   |   2015:3

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Arbetsvetenskap



DOKTORSAVHANDLING   |   Karlstad University Studies   |   2015:3

Partsrelationer vid 
nedläggningar av 
produktionsenheter

Alexis Rydell



Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2015

Distribution:
Karlstads universitet 
Handelshögskolan
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
651 88 Karlstad
054 700 10 00

© Författaren

ISBN 978-91-7063-614-1

ISSN 1403-8099

urn:nbn:se:kau:diva-34722

Karlstad University Studies   |   2015:3

DOKTORSAVHANDLING 

Alexis Rydell

Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter

WWW.KAU.SE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Till Hampus



Förord 
 
Att doktorera har varit en intressant och lärorik tid. Samtidigt har det varit en 
lång, krävande och stundtals frustrerande process. Jag har emellertid haft turen 
att ha många kloka personer i min omgivning som underlättat processen; perso-
ner som jag vill passa på att rikta min tacksamhet till i detta förord. Först vill jag 
nämna Rune Wigblad som även varit min handledare. Runes kommentarer, entu-
siasm och vänskap har varit av ovärderlig hjälp. Tack Rune för att din dörr alltid 
har stått öppen för teoretiska diskussioner och det är vad alla doktorander önskar 
av sin handledare. Jag vill också rikta ett stort tack till mina handledare vid Karl-
stads universitet, Patrik Larsson och Henrietta Huzell, för ert gedigna engage-
mang under processen. 
 
Min forskarutbildning började vid Örebro universitet och jag är tacksam för de 
konstruktiva kommentarer jag fick från Sven Helin och Magnus Hansson under 
min tid där. Min hemvist har dock hela tiden varit Högskolan Dalarna och ämnet 
arbetsvetenskap. Här har jag haft förmånen att ha kollegor som alltid varit hjälp-
samma och stimulerat till kreativitet. Tack till Ing-Marie Andersson, Gunnar 
Rosén och Ann Hedlund för att ni alltid trott på mig och skapat bra förutsättning-
ar att bedriva forskarstudier. För kreativa diskussioner i vardagen vill jag tacka 
mina kollegor Karl Gummesson, Marie Åberg Moström, Nina Fällstrand Lars-
son, Petra Hedgren och Bengt Pontén. 
 
Forskarstudier förutsätter mer än intellektuell träning varför ett stort tack riktas 
till Kenneth Carling vid Högskolan Dalarna för dina ambitiösa och organiserade 
träningar med medicinboll på luncherna. Det har hjälpt att samla tankarna och 
skapat en gemenskap på arbetsplatsen. En gemenskap där Niklas Rudholm bidra-
git till många intressanta diskussioner om både forskning och politik. Jag vill 
också tacka Susanna Heldt-Cassel för gott samarbete på en av delstudierna. Tack 
även till Zuzana Macuchova för din hjälpsamhet, och John Lewer vid Newcastle 
University, Australien, för konstruktivt samarbete i en av delstudierna.  
 
En annan person som bidragit till att underlätta forskarutbildningen och skapat en 
trevlig miljö är Hans Lundkvist. Hans som också varit mitt lunchsällskap under 
dessa år har bidragit med många idéer och intressanta diskussioner. Hans har all-
tid ställt upp och kommenterat mina arbeten och för det är jag varmt tacksam.  
 



Tack till Lena Gonäs, diskutand vid mitt slutseminarium, för värdefulla kommen-
tarer som gav energi i slutfasen och förbättrade avhandlingen. För trevligt anord-
nade doktoranddagar riktas ett tack till Jan Ch Karlsson vid Karlstads universitet 
och till alla doktorander som deltagit. Dessutom vill jag tacka Lennart Levi som 
inspirerat mig och visat intresse för min forskning. 
 
Eftersom min forskning bygger på empiri från en annan verklighet än den aka-
demiska så vill jag rikta ett stort tack till alla chefer, representanter för arbetsta-
garorganisationer, anställda och företrädare för lokalsamhället som deltagit vid 
intervjuer, samt till de som besvarat enkäten.  
 
Sist men inte minst vill jag tacka min familj. Min syster Maria och mina föräldrar 
Olle och Eleni som alltid ställt upp och varit hjälpsamma när det har behövts. Nu 
när denna fas är passerad ser jag fram emot att få dela mina upplevelser från 
denna stimulerande resa med min son Hampus.  
 
Borlänge, december 2014 
 
Alexis Rydell 
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1. Inledning 

Att ofrivilligt förlora lönearbetet har ofta negativa konsekvenser för individer och 
inte sällan kan det utlösa en livskris. Detta beror på att ett arbete genererar förde-
lar som den arbetslösa ofta saknar. Ett arbete ger bland annat en inkomst, en möj-
lighet att vara aktiv, en social kontakt utanför hemmet, en känsla av mening ge-
nom strävan efter att uppnå gemensamma mål med andra, en identitet och status, 
samt en tidsmässig struktur på dagen och veckan (Jahoda 1982). Forskning har 
fokuserat på hur individer hanterar förlusten av arbetet (Latack m.fl. 1995) och 
reagerar under en nedläggningsprocess (Blau 2007). Individens reaktion, som 
kan liknas vid en sorgeprocess, har beskrivits genom följande faser: förnekelse, 
ilska, köpslående, depression och acceptans (jfr Kübler-Ross 1969).2 Dessa, ofta 
smärtsamma, faser kan emellertid lindras på olika sätt om arbetsgivaren aktivt 
samverkar inför nedläggningen. Øyum och Håpnes (2014) framhåller att få stu-
dier inom Industrial Relations (IR) har fokuserat på partssamverkan under ned-
läggningsprocesser. Det har å ena sidan genomförts forskning om det empiriska 
fältet nedläggningar, å andra sidan om partssamverkan under normal förvaltning 
och drift, men inte tillräckligt om båda frågorna sammankopplade. Partsrelation-
er, inklusive partssamverkan, under nedläggningar står dock i fokus i denna av-
handling.   
 
Partsrelationer under nedläggningar är en angelägen fråga, inte minst med tanke 
på de stora förändringarna som skett på de västerländska arbetsmarknaderna un-
der de senaste decennierna. Strukturomvandlingen, globaliseringen, makroeko-
nomiska svängningar, finanskriser samt en kortsiktig ekonomisk aktieägarlogik 
har sammantaget bidragit till att företagsledningar skurit ned på personal eller 
lagt ned hela verksamheter. Enbart i Sverige varslades 432 000 anställda om upp-
sägning under sexårsperioden 2008–2013, enligt Arbetsförmedlingens varselsta-

                                                
2 Kübler-Ross (1969) studerade obotligt sjuka patienter som drabbats av ett dödsbesked. Modellen som 
beskriver sorgens faser har dock spridits och tillämpats på andra, som individen kan se det, krisartade 
situationer. Blau (2007) tillämpar denna sorgemodell på en förväntad nedläggning. I en nedläggningskon-
text kategoriserar han de känslomässiga faserna i mer generella kategorier, vilka benämns som negativa 
och positiva. Den negativa kategorin innefattar de initiala faserna förnekelse, ilska, köpslående och de-
pression. I den positiva kategorin finns faserna utforskning och acceptans. Hur länge individer befinner sig 
i de olika faserna och kategorierna skiljer sig (Blau 2007). Genom stöd och samverkan kan dock över-
gången från den negativa till den positiva kategorin underlättas.  
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tistik3 (Arbetsförmedlingen 2014a). Drygt en fjärdedel av dessa (117 874) 
varslades på grund av företagsnedläggningar. Totalt var det knappt 5 800 företag, 
inklusive konkurser, som lades ned under den angivna sexårsperioden. Självklart 
leder inte alla varsel till faktisk uppsägning. Enligt Arbetsförmedlingen är det 
generellt sett 60–70 procent av de varslade som också blir uppsagda, och cirka 
20–30 procent av de som varslats är arbetslösa sex månader efter att varslet lagts 
(Arbetsförmedlingen 2014b). Denna trend väcker emellertid flera frågor om hur 
ledning och arbetstagarorganisationer kan samverka för att, om möjligt, mildra 
de negativa konsekvenserna som uppstår, primärt för de anställda.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera partsrelationer vid 
nedläggningsprocesser. De centrala frågeställningarna är:  
 

1. Vilka former tar relationerna mellan ledning och arbetstagarorganisationer 
under nedläggningar? 

2. Vilka uttryck tar partssamverkan i nedläggningar?  

3. Hur påverkar kontextuella faktorer processen i nedläggningar? 

I nedläggningar finns element av både konflikt och konsensus. Konflikt är dock 
ofta mer närvarande, vilket skapar en spänning i relationen mellan parterna. Inte 
minst med tanke på att nedläggningsbeslutet innebär kraftiga förändringar för de 
anställda. Om ledningen och arbetstagarorganisationerna samverkar finns emel-
lertid större möjligheter att minska spänningen och att finna konstruktiva lös-
ningar under processen. Avsikten med avhandlingen är att ha ett perspektiv som i 
huvudsak belyser samspelet mellan ledning och arbetstagarorganisationer, men 
även i viss mån ta lokalsamhället i beaktande. Genom att åskådliggöra denna 
komplexa process ger avhandlingen en förståelse för hur parterna kan agera i 
nedläggningar för att skapa konstruktiva lösningar, givet den lokala arbetsmark-
nadens storlek och struktur.  

                                                
3 Arbetsgivare är skyldiga att varsla Arbetsförmedlingen om driftinkränkningen drabbar fler än fem perso-
ner, enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (främjandelagen [1974: 13]). Arbetsförmedling-
ens varselstatistik baseras på denna information och innefattar därmed inte varsel som understiger fem 
personer. De finns med andra ord ett mörkertal i den angivna statistiken. För en diskussion om varselsta-
tiken se Jans (1997). Anledningen till att det är varselstatistik som refereras här beror på att det i Sverige 
inte förs någon officiell ”uppsägningsstatistik”.  
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Avgränsning och disposition  
Den här avhandlingen fokuserar på partsrelationer i nedläggningar, vilket i hu-
vudsak här innebär relationen mellan koncernledning, platsledning och arbetsta-
garorganisationer. Nedläggningsbeslut fattas i toppen av organisationshierarkin. 
Inträffar nedläggningen inom en koncern handlar det om koncernledningen och 
koncernstyrelsen. Förhandlingarna sker mellan koncernledningen som kan dele-
gera förhandlingsrätten och de lokala arbetstagarorganisationerna som i sin tur 
kan ta hjälp av centrala fackliga organisationer. De empiriska fallen som är in-
kluderade i denna avhandling har organisatoriskt ingått i en koncern.  
  
Fokus i avhandlingen är därmed inte på regionens eller statens roll i processen. 
Staten har förvisso en viktig roll i stora nedläggningar, eftersom den har kraft-
fulla resurser och således möjlighet att göra aktiva insatser i de krisdrabbade 
kommunerna. Staten har traditionellt sett haft två instrument för att mildra kon-
sekvenserna: industripolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Industripolitiken har 
förändrats över tid, bland annat genom avvecklandet av investeringsfonder och 
minskade subventioner till regioner under nedläggningar. På 1980-talet stöttade 
till exempel staten krisdrabbade branscher genom olika paket och selektiva stöd, 
inte minst till varvsindustrin (Ahlstrand 2006: 27). Sedan dess har dock industri-
stödet avtagit. I jämförelse kan nämnas att år 1983 var det totala stödet ”all-time-
high” med en nivå på 17 miljarder och 1990 hade siffran sjunkit till drygt 5 mil-
jarder (Ibid). 
 
Sedan inträdandet i EU 1995 förändrades också regionalpolitiken där statens roll 
avtog genom att fokus riktades på att regionerna skulle bli mer ekonomiskt själv-
ständiga, bland annat genom strukturfonder (Andersson m.fl. 2008). Denna 
ökade regionala självständighet inkluderar även, generellt sett, företagsnedlägg-
ningar.4 I vissa nedläggningsfall görs relativt kraftfulla lokala och regionala sats-
ningar, där det berörda företaget, trygghetsråd, bemanningsföretag, kommunen, 
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen systematiskt samordnar sina resurser. 
Detta var till exempel fallet i den så kallade ”Norrköpingsmodellen” som har 

                                                
4 Staten tar dock, i vissa exceptionella fall, ett betydande ansvar vid nedläggningar. Ett exempel är det 
statliga stödet, genom utlokalisering av statliga verk, till regioner som berördes av försvarsbeslutet 2004 
och förbandsnedläggningarna (Andersson m.fl.2008). I dessa beskrivna fall var dock staten själv en part i 
nedläggningen, eftersom nedläggningsbeslutet drabbade statsanställda. Det finns även fall där staten har 
gått in med resurser för att stötta regioner i samband med nedläggningar av större privata företag (se fot-
not i Ahlstrand 2006: 29). Men i regel har statliga stöd nekats vid nedläggningar på senare tid. Det senare 
var till exempel fallet i Scanias nedläggning 2005–2008 (Jonsson 2009).  
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rapporterats av Ahlstrand (2001).5 Hur lokala och regionala samordningar eller 
satsningar ser ut skiljer sig dock mellan olika nedläggningsfall och påverkas inte 
sällan av företagets strategi, omfattningen av nedläggningen och hur kritisk situ-
ationen bedöms vara för kommunen och regionen. Lokala och/eller regionala 
kraftsamlingar är med andra ord inte alltid fallet vid nedläggningar i Sverige – i 
synnerhet inte vid mindre nedläggningar i ekonomiskt starka regioner.  
 
När det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder spelar emellertid staten fortfa-
rande en viss roll i många nedläggningar, inte minst genom Arbetsförmedlingen. 
Företagsledningen måste till exempel informera Arbetsförmedlingen om driftsin-
skränkningen drabbar fler än fem personer, enligt främjandelagen. Arbetsför-
medlingens insatser i nedläggningsförlopp ser dock olika ut och ofta kommer de 
in sent i processen i rent informativt syfte, även om ökade resurser vanligtvis fri-
görs vid större varsel. Arbetsförmedlingen prioriterar dock inte varslade eller 
uppsagda individer på samma sätt som öppet arbetslösa. Detta beror på att Ar-
betsförmedlingens primära målgrupp är de öppet arbetslösa individerna (Berg-
ström & Diedrich 2008, Håkansson & Ohlsson 2003). Enligt Bergström och Di-
edrich (2008: 151) är därför Arbetsförmedlingens roll vid uppsägningssituationer 
tämligen begränsad.  
 
Den offentliga aktiveringsstrategin för arbetslösa har dessutom på senare tid bli-
vit individens ansvar och skyldighet (Johansson & Møller 2009). Genom coach-
ning men även genom hot om reducerad eller indragen ersättning ska den arbets-
sökandes motivation att finna jobb bibehållas (Bengtsson & Berglund 2012). 
Förändringarna i arbetsmarknadspolitiken har sammantaget lett till att den 
svenska regimtypen i detta avseende blivit allt mer lik den anglosaxiska liberala 
välfärdsstatsregimen (Ibid). Förutsättningarna för en ansvarsfull nedläggning kan 
emellertid förbättras om samverkan mellan ledning och arbetstagarorganisationer 
startar innan de offentliga åtgärderna sätts in på sedvanligt vis. I föreliggande 
kappa kommer inte fokus framledes att vara på närings- eller industripolitiken. 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder vid nedläggningar kommer kortfattat att besk-
rivas under kapitlet Regionala konsekvenser, samt beröras i vissa inkluderade 

                                                
5 Kommunen och Länsstyrelsen var dock inte operativa på samma sätt som de övriga aktörerna, men bi-
drog genom uppmärksamhet och utveckling av regionens näringsliv (Ahlstrand 2001: 34-35). Det var före-
taget som stod för kapitaltillgångarna och ytterst bestämde inriktningen på processen (Ibid: 75). I Norrkö-
pingsmodellen var även Länsarbetsnämnden delaktig. Länsarbetsnämnderna avvecklades dock 2008 i 
samband med att den nya myndigheten Arbetsförmedlingen skapades. 
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artiklar. Huvudperspektivet kommer att ligga på relationen mellan ledning och 
arbetstagarorganisationer.  
 
Avhandlingens kappa är upplagd enligt följande. Först följer en översikt över 
forskningen om nedläggningar. Därefter redogörs för forskning om partssamver-
kan mellan ledning och arbetstagarorganisationer. Litteraturöversikten följs av ett 
metodkapitel som behandlar de metodologiska utgångspunkterna i avhandlingens 
inkluderade artiklar, vilket följs av en kort sammanfattning av respektive artikel 
och dess bidrag till forskningen. Kappan avslutas med att belysa ett förslag till 
modell för partsrelationer i nedläggningar. Modellen utgår från litteraturöversik-
ten och avhandlingens fem artiklar. 
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2. Forskning om nedläggningar – en översikt 

Nedläggningar som empiriskt fenomen har väckt forskares intresse under lång 
tid, i synnerhet inom samhällsvetenskapen.6 Antropologer, ekonomer, geografer, 
historiker, psykologer, sociologer och statsvetare är några av de som har intresse-
rat sig för det empiriska fenomenet. En tidig kunskapsöversikt över nedlägg-
ningsforskningen i Sverige gjordes av Mossfeldt (1983). Han fann att den 
svenska forskningen tenderat att fokusera på följande områden: (i) individkonse-
kvenser, (ii) regionala konsekvenser, (iii) arbetsmarknads- och regionalpolitiska 
åtgärder, (iv) samhällsekonomiska bedömningar samt (v) drivkrafter, inflytande 
och alternativformuleringar. Jag är inspirerad av Mossfeldts översikt men kom-
pletterar denna med samtida och internationell forskning. Att kombinera studier 
från olika länder kan dock medföra svårigheter, inte minst eftersom de institut-
ionella förhållandena kan se olika ut. När dessa svårigheter uppträder kommer de 
att diskuteras. Samtidigt finns det många studier som visar på liknande resultat 
oavsett var de är genomförda. Detta gäller bland annat forskning om individuella 
konsekvenser av nedläggningar, även om det offentliga skyddsnätet vid arbets-
löshet kan skilja sig åt mellan länder.  
 
Forskning om nedläggningar kan grovt kategoriseras in i två forskningstradition-
er: forskning som fokuserar på nedläggningen i sig, till exempel motiv, beslut 
och process; samt forskning som belyser efterföljande konsekvenser av nedlägg-
ningen (Chapain & Murie 2008). Detta kapitel inleds med att behandla forsk-
ningstraditionen om ”nedläggningar i sig” för att sedan gå över till att diskutera 
konsekvenser av nedläggningar – för individer, företag, regioner och samhälle. 
Nedan följer en tabell som sammanfattar de olika forskningstraditionernas teman. 
Självklart finns det andra teman i forskningen om nedläggningar som inte be-
handlas i denna avhandling. Ett exempel är den psykologiska forskningen om hur 
individer hanterar en ofrivillig uppsägning, vilket inkluderar nedläggningar. 
Forskningen om nedläggningar är omfattande och det finns även andra delkate-
gorier inom huvudkategorierna som behandlas i tabellen och litteraturöversikten. 
Jag kommer nu att systematiskt, men relativt kortfattat, gå igenom de olika teore-
tiska teman som presenteras i tabell 1.  
 
                                                
6 I Sverige genomförde Bengt Rundblad den första nedläggningsstudien på slutet av 50-talet. Denna studie 
behandlade textilindustrin och fokus var att ta reda på vad som hände de anställda efter uppsägningen 
(Gonäs 1991: 18 och 21, Mossfeldt 1983: 30-33). Internationellt bedrevs emellertid forskning om nedlägg-
ningar redan innan 50-talet. 



 
 
 

12 
 

Tabell 1. Teman inom de två forskningstraditionerna om nedläggningar  
Nedläggningen i sig Konsekvenser av nedläggningen 
Typer: 

- Proaktiva och reaktiva 
- Totala och partiella 
- Upphörande och selektiva 

 

Individkonsekvenser: 
- Hälsomässiga 
- Sociala 
- Ekonomiska 

Motiv till nedläggning: 
- Global konkurrens 
- Marknads- och teknologiförändringar  
- Investeringsrelaterade motiv 
- Överkapacitet 

Företagskonsekvenser: 
- Anseende 
- Ekonomiska konsekvenser  
- Relationer till intressenter  

Ledningens val av produktionsenhet:  
- Produktionsenhetens storlek 
- Lönsamhet 
- Relationer med anställda 
- Ålder på kapital  

Regionala konsekvenser: 
- Förhållanden på den lokala arbets-

marknaden och anpassningsåtgärder 
- Behov av regional utveckling 
- Flytt och pendling 

Nedläggningsprocessen: 
- Längd på nedläggningen 
- Inflytande under processen 
- Produktivitet under processen 

Samhällsekonomiska konsekvenser: 
- Arbetslöshet 
- Övriga offentliga kostnader  

Typer av nedläggningar 
När företagsledningen fattar beslut om nedläggning kan beslutet baseras på pro-
aktiva eller reaktiva orsaker (Bracker & Kinicki 1988). Proaktiva nedläggningar 
innebär att företagsledningen av strategiska skäl beslutar om nedläggning. Det 
kan bland annat handla om att företaget flyttar en produktionsenhet för att ny 
teknik gör det möjligt att vara mer konkurrenskraftig någon annanstans. Om-
struktureringen görs då med framförhållning i syfte att stärka den framtida kon-
kurrenskraften. Reaktiv nedläggning innebär att företag av omgivningsfaktorer, 
till exempel en finanskris eller lågkonjunktur, tvingas till nedläggning. Vid den 
senare formen blir företaget satt under ekonomisk press, ofta genom ekonomiska 
förluster, vilket kan skapa ett akut behov av kostnadsreducering. Den ekono-
miska uthålligheten är således lägre i det senare fallet, vilket kan spegla hur ned-
läggningsprocessen utformas.  
 
Nedläggningar skiljer sig från nedskärningar i den bemärkelsen att vid nedlägg-
ningar sägs alla anställda upp medan vid nedskärningar finns det anställda kvar 
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på arbetsplatsen.7 När det gäller nedläggningar kan de delas in i partiella eller 
totala. Exempel på totala nedläggningar är 1970- och 1980-talens varvsnedlägg-
ningar i Göteborg, Landskrona och Uddevalla, som bland annat beskrivits av 
Molinder (1989). En partiell nedläggning innebär att någon av koncernens an-
läggningar läggs ned medan andra överlever. En sådan nedläggning kan från ett 
koncernperspektiv ses som en nedskärning medan det lokalt betraktas som en 
nedläggning eftersom företagets verksamhet försvinner från orten.  
 
Även när det finns verksamhet kvar på orten kan åtgärden betraktas som en parti-
ell nedläggning. Distinktionen mellan nedskärning och nedläggning blir dock 
mindre tydlig i dessa fall. Om produktionen läggs ned medan en forskningsenhet 
(eller någon annan funktion) blir kvar på orten, rör det sig till exempel om en 
”produktionsnedläggning”. Det kan också handla om att ledningen utlokaliserar 
eller ”outsourcar” någon specifik stödfunktion. Dessa partiella nedläggningar 
sker således när organisationen har flera funktioner och bestämmer sig för att 
lägga ned en eller flera av dessa. Vid dessa eller liknande omstruktureringar kan 
det finnas ”organisatoriska överlevare” som under eller efter nedläggningen flytt-
tas till andra funktioner inom organisationen (Blau 2006: 13). Perspektivet som 
adresseras – funktion, produktionsenhet eller koncern – påverkar därmed om om-
struktureringen betraktas som en nedskärning eller en nedläggning.  
 
Stafford (1991), Watts och Stafford (1986) och Watts (2003) skiljer på upphö-
rande och selektiva nedläggningar. Upphörande nedläggningar kan uppträda både 
i ett företag med en produktionsenhet eller koncerner med flera produktionsen-
heter (Stafford 1991). Denna form av nedläggning uppträder när ett företag väljer 
att avsluta en aktivitet och stänga ned produktionsenheten som är associerad med 
denna aktivitet. Nedläggningsbeslutet baseras således primärt på aktiviteten sna-
rare än val av produktionsenhet (Watts & Kirkham 1992). Enligt Stafford (1991) 
kan upphörande nedläggningar ta form på följande tre sätt: (1) företaget lägger 
ned hela sin verksamhet, (2) företaget lägger ned en produkt eller produktions-
linje (3) företaget outsourcar produktionen. I alla tre fallen så upphör företaget 
eller vissa produktionslinjer att existera i sin nuvarande form. Att företag lägger 
ned hela sin verksamhet kan i extrema fall ta sig uttryck i en konkurs.  
 

                                                
7 Kvarvarande personal efter en omstrukturering som involverar uppsägningar benämns i den engelsk-
språkiga litteraturen som ”survivors” (se Brockner 1992). En nedskärning betraktas traditionellt som en 
strategi för att minska antalet anställda inom den befintliga verksamheten.  
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Selektiva nedläggningar består i att ledningen väljer att lägga ned en av flera 
produktionsenheter med tämligen likartade aktiviteter (Watts & Kirkham 1992). 
Det innebär att selektiva nedläggningar enbart kan ske inom företag eller koncer-
ner som har fler än en produktionsenhet (Stafford 1991). Selektiva nedläggningar 
kan ske på tre sätt enligt Kirkham och Watts (1998). För att exemplifiera dessa 
kan vi föreställa oss en koncern med tre likartade produktionsenheter i sin ägo. I 
den första typen av selektiv nedläggning reduceras den totala kapaciteten vilket 
leder till att någon av koncernens tre produktionsenheter läggs ned. Det återstår 
nu två produktionsenheter. I den andra typen av selektiv nedläggning investerar 
koncernledningen i en av de tre befintliga produktionsenheterna. Detta medför att 
en av de andra två återstående produktionsenheterna läggs ned. Även i detta fall 
återstår två produktionsenheter i koncernen. I den tredje typen investerar kon-
cernledningen i en helt ny produktionsenhet. Som en följd av detta läggs någon 
av de tidigare produktionsenheterna ned. Koncernen har nu lika många produkt-
ionsenheter som förut. Oavsett scenario behöver koncernledningen göra ett aktivt 
val mellan vilken av de befintliga produktionsenheterna som ska läggas ned 
(Kirkham & Watts 1998).  
 
Forskningen om selektiva nedläggningar har därför tenderat att fokusera på detta 
val. Vilken produktionsenhet ska läggas ned och vilka ska fortsätta vara i drift 
eller rent av investeras i? Denna forskning kommer nu att redogöras för. Men 
först en kort diskussion om olika motiv till nedläggningar, vilken kan kopplas 
samman med diskussionen ovan om upphörande och selektiva nedläggningar. 
Det här är en komplex diskussion där typer och motiv blandas. 

Motiv till nedläggning  
Företag läggs ned av olika anledningar och inte sällan hänger motiven till ned-
läggningen ihop med globaliseringen, marknads- och teknologiförändringar, led-
ningens relationer till arbetstagarorganisationer och kostnadsreducerande strate-
gier som till exempel att utlokalisera produktionen till ett låglöneland med argu-
mentet att öka den framtida konkurrenskraften (Lewer 2013, Broman m.fl. 2001). 
Sannolikheten att ett företag läggs ned har visat sig vara större i industrier där 
konkurrensen från låginkomstländer har ökat (Bernard & Jensen 2002). Detta 
gäller i synnerhet i arbetsintensiva företag med relativt höga kostnader för ar-
betskraften (jfr Richbell & Watts 2000). Trenden att företag läggs ned och flyttar 
utomlands hänger samman med globaliseringen och den ökade rörligheten av 
kapital. 
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Den företagsekonomiska drivkraften att lägga ned en produktionsenhet är att öka 
den totala lönsamheten inom koncernen. Det kan i vissa fall innebära att produkt-
ionen utlokaliseras eller slås ihop med andra befintliga anläggningar. När ett be-
hov av omstrukturering uppkommer ställer koncernledningen olika investerings-
alternativ mot varandra. Investeringar ökar normalt kapaciteten på en produkt-
ionsenhet, och som en konsekvens kan det medföra återhållna investeringar och 
minskad kapacitet på en annan produktionsenhet. Utan investeringar går produkt-
ionsenheten förr eller senare mot försämrad produktivitet och därmed också en 
ökad risk att bli nedlagd. Beslut om investering vid en produktionsenhet kan 
också medföra att koncernledningen samtidigt fattar beslut att någon annan pro-
duktionsenhet ska läggas ned. Vissa nedläggningar är med andra ord investe-
ringsrelaterade (Watts & Stafford 1986). Stafford (1991) visar dessutom att cirka 
en tredjedel av de studerade nedläggningsfallen var av ”opportunistisk karaktär” 
där företagsledningen skiftade investeringar från tämligen konkurrenskraftiga 
produktionsenheter till andra produktionsenheter som ansågs än mer lovande. De 
allra flesta fall av nedläggningar motiveras emellertid med rationalisering och att 
de är ”ekonomiskt nödvändiga” (Stafford 1991).   
 
I linje med det senare argumentet om rationalisering är ett vanligt motiv till ned-
läggningar överkapacitet (MacLachlan 1992, Watts & Stafford 1986). Detta är 
något som tydligt har bevittnas det senaste decenniet i den västerländska pappers-
industrin. Ny teknik har gjort det möjligt att läsa tidningar digitalt – på till exem-
pel smarttelefoner, läsplattor och datorer – vilket sammantaget bidragit till att 
färre personer läser traditionella papperstidningar. Denna strukturella nedgång 
tillsammans med förbättrad prestanda på maskinerna har skapat en överkapacitet. 
Som en konsekvens har många koncerner inom pappersindustrin stängt vissa 
pappersmaskiner, vilket medfört att man även fått skära ned på personal eller rent 
av lägga ned hela produktionsenheter för att få en balans mellan kapacitet och 
efterfrågan. 

Val av produktionsenhet för nedläggning 
Detta kapitel behandlar forskning om vilka faktorer som ligger till grund för led-
ningens beslut om vilken produktionsenhet som ska läggas ned. Tonvikten är på 
selektiva nedläggningar, som beskrivits tidigare, där koncernen har flera tämligen 
likartade produktionsenheter och väljer att lägga ned någon av dessa. Inlednings-
vis ska det framhållas att beslut om vilken produktionsenhet som ska läggas ned 
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sällan baseras på en enskild orsak. Snarare är det flera faktorer i interaktion som 
ligger till grund för besluten (Walker 1992).  
 
Ett rimligt antagande är att produktionsenheten med lägst lönsamhet löper störst 
risk att läggas ned. Kirkham och Watts (1997) visar dock att produktionsenheter-
nas lönsamhet inte skiljer sig märkbart i 45 procent av de studerade fallen. Såle-
des är även andra faktorer, utöver lönsamhet, betydelsefulla för besluten av vilka 
produktionsenheter som fortsätter vara i drift och vilken som läggs ned. Kirkham, 
Richbell och Watts (1998) visar att faktorer som produktionsenhetens storlek, 
antal aktiviteter och produkter, ålder på kapital, avstånd till huvudkontor, expans-
ionssvårigheter och, inte minst, relationerna till de anställda också är viktiga 
aspekter i besluten.  
 
Den vanligaste rapporterade faktorn till nedläggning är produktionsenhetens stor-
lek, där mindre produktionsenheter löper större risk att läggas ned än de större 
(Kirkham m.fl. 1998, Richbell & Watts 2000). Detta är inte särskilt förvånande 
eftersom större produktionsenheter ofta har högre kapacitet, vilket rimligtvis, 
men inte nödvändigtvis, kan avspegla antalet aktiviteter och produkter som pro-
duceras. Större produktionsenheter med fler produktionslinjer har med andra ord 
möjlighet att ha en mer differentierad produktion, vilket också kan vara en bidra-
gande faktor i nedläggningsbeslut (Kirkham m.fl. 1998). Det finns därtill ekono-
miska stordriftsfördelar med att centrera produktionen till större produktionsen-
heter, eftersom overheadkostnader kan fördelas på en större produktion och där-
med reduceras.  
 
Teknik och ålder på maskiner påverkar nedläggningsbeslut eftersom produkt-
ionsenheter som har en äldre maskinpark ofta ses som ”omoderna”, det vill säga 
att maskinerna har en otillräcklig prestanda. Detta kan motivera att ledningen 
föredrar produktionsenheter som har en nyare, modernare och mer adekvat ma-
skinpark (Kirkham m.fl. 1998). Från ett nationalekonomiskt perspektiv visar där-
emot Bernard och Jensen (2007) att ålder på företaget har en positiv relation till 
överlevnad. Det är med andra ord mer sannolikt att företag med kortare livslängd 
läggs ned än företag som varit i drift länge.8   
 

                                                
8 Bernard och Jensen (2007) undersöker vilka företag som har större sannolikhet att göra ”exit” och vilka 
som fortsätter vara i drift. Studien handlar således inte direkt om ledningens val av produktionsenhet att 
lägga ned.  
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Ytterligare en faktor som bidrar till nedläggning är relationen till de anställda. 
När det finns en konfliktfylld relation mellan anställda och ledning ökar risken 
för att ledningen lägger ned den produktionsenheten (Kirkham m.fl. 1998). I en 
senare studie visar Kirkham med kollegor (1999) dock att detta enbart delvis var 
sant, då de endast fann stöd för tesen i ett av de empiriska materialen. Här kan 
det också noteras att studier har gett olika resultat när det gäller sambandet mel-
lan organiseringsgrad och sannolikheten för att produktionsenheten läggs ned. 
Vissa studier har indikerat ett positivt samband mellan facklig anslutningsgrad 
och nedläggning, medan andra indikerat ett negativt samband, och vissa inget 
samband alls (se Fang & Heywood 2006). De flesta av dessa studier kommer 
dock från den anglosaxiska kontexten, där relationerna mellan arbetsgivare och 
arbetstagarorganisationer traditionellt sett skiljer sig från Sverige.  
 
De hittills beskrivna kapitlen i litteraturöversikten har belyst typer av nedlägg-
ningar, motiv till att nedläggningar sker, samt forskning om ledningens beslut om 
vilken produktionsenhet som ska läggas ned. Oavsett detta är nedläggningar en 
process som kan ta olika former. Denna process är i fokus i kommande kapitel.  

Nedläggningsprocessen 
Nedläggningar är en process som både är komplex och fallspecifik (Heaton m.fl. 
2012). Processen kännetecknas emellertid av några generella faser som alla inne-
håller olika karaktärsdrag. Innan offentliggörandet av nedläggningen finns två 
faser som är kopplade till nedläggningsbeskedet. Först uppstår en medvetenhet 
om behovet av en eventuell omstrukturering, som kan inkludera nedläggning. 
Det sätter igång en undersökningsfas där nedläggningsalternativet normalt jäm-
förs mot andra alternativ, som att behålla produktionen eller rentav att investera i 
den befintliga anläggningen. Detta är ett ensidigt ledningsbeslut. När det är klart 
att nedläggning är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet, utifrån ett led-
ningsperspektiv, startar en omfattande planeringsfas. Här planeras när offentlig-
görandet ska ske, hur nedläggningsprocessen ska genomföras och vem som ska 
ansvara för nedläggningen (LaRusson 1989).  
 
När planeringen är klar och offentliggörandet har gjorts startar nedläggningspro-
cessen officiellt eftersom det oftast är i detta skede som anställda och andra aktö-
rer blir medvetna om nedläggningen faktiskt kan komma att genomföras. Detta 
trots att det kan ha funnits tidiga misstankar mot ledningens planer att lägga ned. 
I vissa fall har det funnits en dialog mellan parterna innan offentliggörandet men 
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detta är långt ifrån alltid fallet. I samband med nedläggningsbeskedet varslas de 
anställda om uppsägning. En tid efter det offentliga tillkännagivandet sätter de 
officiella förhandlingarna mellan parterna igång – i Sverige bland annat förhand-
lingar utifrån lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL [1976:580]). Detta 
utgör förhandlingsfasen. Efter det att de officiella förhandlingarna är slutförda 
fattas ett slutgiltigt beslut.  
 
Överläggningarna i förhandlingsfasen innefattar också vilka avtal som ska gälla 
under och efter nedläggningen. Förhandlingsfrågorna kan bland annat röra av-
gångsvederlag, uppsägningstid, och möjlighet till förtidspension eller att flytta 
med till andra enheter inom koncernen. I arbetsmarknadsregimer9 där den arbets-
rättsliga lagstiftningen inte är lika omfattande som i Sverige, till exempel i den 
anglosaxiska regimen, ser denna förhandlingsfas annorlunda ut och kan i vissa 
fall utebli. När förhandlingarna väl är avslutade och enbart en tidssträcka återstår 
till att produktionen upphör, börjar nedräkningsfasen (Bergman & Wigblad 1999, 
Hansson & Wigblad 2006, Rydell & Wigblad 2012, Wigblad m.fl. 2012).  
 
Hur långa de olika faserna är, och vilket inflytande arbetstagarorganisationer har 
i processen, skiljer sig mellan olika nedläggningsfall. I den svenska kontexten är 
dock nedläggningsprocesser kortare än sex månader sällan förekommande på 
grund av lagstiftningen, i synnerhet främjandelagen, MBL och lagen om anställ-
ningsskydd (LAS [1982:80]). LAS framhåller till exempel att anställda som har 
arbetat i företaget över tio år har rätt till minst sex månader uppsägningstid. LAS 
är emellertid en minimumlagstiftning, vilket innebär att den inte begränsar upp-
sägningstidens längd utan snarare uttalar den kortaste uppsägningstid som an-
ställda har rätt till. Noterbart är att vissa länder som normalt sett kännetecknas av 
lågt anställningsskydd och filosofin ”snabbt in och snabbt ut” också har reglerat 
anställdas rätt till omställningstid i större nedskärningar och nedläggningar. I 
USA till exempel måste företag med över 100 anställda varsla minst 60 dagar 
innan nedskärningen eller nedläggningen träder i kraft om 50 personer eller fler 
blir drabbade (Simmons 2009).10 

                                                
9 Begreppet arbetsmarknadsregim innefattar ”totaliteten av ett lands arbetsmarknadsrelationer, från ar-
betsplatsen till den centrala politiska styrningen…” (Elvander 2000: 152). Elvander (2000) förespråkar 
begreppet vid internationella jämförelser av arbetsmarknadsrelationer.  
10 Som med de flesta lagar finns det även vissa villkor för att denna amerikanska lag, som går under be-
nämningen WARN, ska gälla. Avser omstruktureringen en nedskärning så gäller lagen om 5o-499 an-
ställda blir drabbade förutsatt att nedskärningen innefattar minst 33 procent av den befintliga arbetsstyr-
kan på produktionsenheten. Är det över 500 anställda som blir uppsagda gäller lagen oavsett andel procent 
anställda på produktionsenheten (Simmons 2009). Vid nedläggningssituationer blir dock lagen mer tydlig 
eftersom alla anställda vanligtvis blir uppsagda. 
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Längd på nedläggningen  
Hur lång en nedläggning är påverkas delvis av lagstiftningen, men framförallt av 
företagets strategi. Många forskare argumenterar för betydelsen av längre ned-
läggningsperioder för att mildra konsekvenserna (Cascio 2007, Kinicki 1987, 
Millspaugh 1990, Rydell & Wigblad 2012, Wigblad 1995, Wigblad & Östberg 
2009). Cascio (2007: 380) menar till exempel att om en nedläggning ska betrak-
tas som ansvarsfull ska bland annat ”maximalt med tid ges till uppsagda an-
ställda”. Längre nedläggningsperioder skapar handlingsutrymme för de anställda 
att anpassa sig till den nya situationen. Det skapar även förutsättningar att 
komma över den initiala psykologiska chocken som ett nedläggningsbeslut ofta 
innebär och att därefter använda tiden till att öka anställningsbarheten genom 
bland annat kompetensutveckling och omskolning till nya jobb på den lokala ar-
betsmarknaden. Längre nedläggningsperioder ger med andra ord ökade förutsätt-
ningar för anställda att finna nya jobb innan uppsägningen träder i kraft (Eleen & 
Bernardine 1971). Sammantaget innebär detta att information i förväg kan för-
korta tiden i arbetslöshet vid uppsägningssituationer. Inte minst eftersom det är 
lättare att finna ny sysselsättning medan man fortfarande har en anställning (Car-
roll & Buchholtz 2006). Utöver sysselsättningsfrågan, argumenterar Zippay 
(1993) att det också ger positiva hälsomässiga effekter att ha längre nedlägg-
ningsperioder. Anställda som varslades längre tid i förväg rapporterade både en 
lägre arbetslöshet och en lägre nivå av depression, aggression och alienation 
(Zippay 1993).11  
 
Från ett företagsperspektiv kan en allt för snabb nedläggning skapa störningar på 
marknaden. Detta kan bland annat ske genom att anställda initialt motsätter sig 
beslutet som sådant och vidtar motåtgärder på golvet. Det finns också mark-
nadsmässiga och tekniska begränsningar för hur snabbt en nedläggningsprocess 
kan genomföras (Hansson & Wigblad 2006, Weber & Taylor 1963). En produkt-

                                                
11 Här visar sig en svårighet med att kombinera studier från olika arbetsmarknadsregimer. De två fall som 
Zippay (1993) jämför kommer från USA och båda dessa fall utgör i svenska förhållanden korta nedlägg-
ningsperioder. Det fallet som Zippay (1993) beskriver att anställda varslades längre tid i förväg innefattar 
en sammanlagd tid på fyra månader, och det kortare fallet inkluderar en varseltid på enbart sju dagar. 
Detta är mycket ovanligt i en svensk kontext. Zippays (1993) studie är med andra ord en jämförelse mellan 
individer som varslats väldigt kort tid i förväg mot individer som inte varslades fullt ut lika kort i förväg. 
Även om det kan finns olika syn på vad som är en längre nedläggningsperiod i olika arbetsmarknadsregi-
mer så förekommer det även, i ett svenskt perspektiv, relativt långa nedläggningsperioder i den anglosax-
iska arbetsmarknadsregimen. Weber och Taylor (1963), som undersökte 32 nedläggningar i USA, visade 
till exempel att det redan på den tiden förekom nedläggningsperioder på upp till 36 månader. 
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ionsenhet kan läggas ned som en effekt av att en ny produktionslinje startar på en 
annan ort eller i ett annat land. När sådana nedläggningar sker ska företaget med 
andra ord hantera både en nedläggning på ett ställe och en nystart på ett annat. 
Då blir kunskapsöverföringen ofta avgörande för att kunna trimma in den nya 
produktionslinjen med minimala produktionsstörningar. En alltför snabb ned-
läggningsperiod kan försvåra denna övergång och intrimning eftersom kunskaps-
överföring allt som oftast kräver tid (Hansson 2008: 125). 
 
Självklart är argumentationen om fördelar med längre nedläggningsperioder inte 
oemotsagd. Det finns flera potentiella nackdelar med längre nedläggningspe-
rioder både för anställda och företag. En längre nedläggningsperiod kan i vissa 
fall leda till att anställda avvaktar att söka ny anställning och inte tar tag i situat-
ionen direkt på grund av oro för framtiden eller i förhoppning att beslutet ska 
ändras. Detta gäller särskilt om få sysselsättningsfrämjande insatser sätts in under 
processen (jfr Rydell 2015). En annan potentiell nackdel med längre nedlägg-
ningsperioder som brukar anföras – i synnerhet om det föreligger konflikt mellan 
parterna – är en ökad risk för sabotage och missnöje från anställda (Tang & 
Crafford 1999). Tang och Craffords (1999) studie behandlar dock en nedlägg-
ningsprocess på sex månader från offentliggörandet till nedläggningsdatumet, 
vilket i den anglosaxiska kontexten, men inte den svenska, kan betraktas som en 
relativ lång nedläggningsperiod.  
 
Ur ett företagsperspektiv är ytterligare en presumtiv nackdel med längre ned-
läggningsperioder att kompetensen kan försvinna från företaget under processen, 
vilket i sin tur kan skapa produktionsstörningar. Anställda, i synnerhet de som är 
attraktiva på arbetsmarknaden, kan söka sig till andra arbeten när de vet att före-
taget kommer att läggas ned. Att anställda finner ny sysselsättning innan ned-
läggningen träder i kraft är positivt för individen och samhället men kan bidra till 
kompetensbrist i företaget under nedläggningsperioden. Företagsledningen måste 
i dessa fall anställa ny arbetskraft för att möta efterfrågan, vilket innebär extra 
anställnings- och upplärningskostnader. Om kompetensen som försvinner från 
företaget är svår att finna på arbetsmarknaden kan det påverka produktionen och 
i förlängningen även förtroendet hos kunder. En åtgärd som företagsledningar 
ibland tillämpar för att inte riskera produktionsstörningar är att skapa ekono-
miska incitament för anställda att stanna kvar i organisationen och upprätthålla 
produktionen, genom till exempel ”stanna-kvar-bonusar” som betalas ut i slutet 
av nedläggningen (se Arman 2014).  
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Inflytande under processen 
Det inflytande som anställda och arbetstagarorganisationer har, både över beslu-
tet i sig och hur nedläggningsprocessen utformas, ser olika ut i olika nedlägg-
ningsfall. Inflytandet påverkas inte sällan av faktorer som innefattar: nationella 
regelverk, facklig anslutningsgrad, samverkanstraditioner på arbetsplatsen och 
inom koncernen, samt ledningens ideologiska inställning till samverkan med ar-
betstagarorganisationer. Enligt Rönnmar (2004) ser kanalerna för anställdas in-
flytande olika ut i arbetsmarknadsregimer. I Sverige kännetecknas inflytandet av 
ett ”enkanalsystem” genom arbetstagarorganisationer. Det är alltså genom repre-
sentation som anställda har rätt till medbestämmande. Andra länder, till exempel 
Tyskland, kännetecknas ett ”tvåkanalsystem” där inflytande och medbestäm-
mande genom arbetstagarorganisationer även kompletteras med lokala företags-
råd. Båda dessa arbetsmarknadsregimer kännetecknas emellertid av partssamver-
kan, kollektivism och etablerade institutionella mekanismer för medbestäm-
mande. Den anglosaxiska arbetsmarknadsregimen har istället en mer nyliberal 
framtoning, och präglas av individualisering samt en antagonistisk och konflikt-
betonad relation mellan parterna på arbetsmarknaden (Rönnmar 2004). 
 
I Sverige är den fackliga organiseringsgraden relativt sett hög, trots en sjunkande 
trend (Kjellberg 2011).12 Att det har funnits två starka parter på arbetsmarknaden, 
där de själva har kunnat bestämma spelreglerna – i huvudsak genom kollektivav-
tal – utan inblandning från staten, har historiskt sett bidragit till att skapa samför-
stånd. I Sverige råder till exempel fredsplikt mellan parterna när kollektivavtalen 
löper, vilket även gäller i omstruktureringssituationer (Bergström & Diedrich 
2008). Inom ramen för kollektivavtal finns även ett omställningsavtal. Detta avtal 
tecknades för första gången år 1974 mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scen-
konst och Förhandlings- och samverkansrådet PTK, och det förnyades år 2004. 
Syftet med avtalet är att underlätta omställningsprocessen för anställda när de blir 
övertaliga på grund av arbetsbrist. Anställda, som inkluderas av omställningsav-
talet, har bland annat rätt till stöd och rådgivning under processen. Omställnings-
avtalet syftar även till att vara ett stöd för arbetsgivaren och de lokala arbetsta-
garorganisationerna (Trygghetsrådet 2014). 
 
Den mest framträdande lagstiftningen i förändringsprocesser som möjliggör in-
flytande är dock MBL. Enligt MBL har arbetstagarorganisationer rätt till tillför-
                                                
12 Cirka 70 procent av arbetsstyrkan är fackligt anslutna i Sverige. Arbetsgivarnas organiseringsgrad är 
dock än högre (Kjellberg, 2011). 
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litlig information och förhandling innan beslut om förändring fattas. Det ligger 
på arbetsgivarens ansvar att inbjuda till dessa förhandlingar. I förändringssituat-
ioner som inkluderar uppsägningar ska informationen ske skriftligen i god tid 
innan verkställandet, så att arbetstagarorganisationerna kan förbereda sin sak. En 
annan lagmässig rättighet, om beslutet berör över 50 personer, är att arbetstagar-
organisationerna kan anlita en löntagarkonsult för att granska företagets ekono-
miska kalkyl vid nedläggningar. Kostnaden för att anlita löntagarkonsulten ligger 
på företaget. Det avgörande beslutet, huruvida nedläggning är det lämpligaste 
alternativet eller inte, är emellertid ensidigt företagsledningens. Arbetstagarorga-
nisationer har med andra ord inget veto i denna beslutsprocess. Här kan också 
noteras att många nedläggningskalkyler som gjorts av företagsledningen avviker 
från löntagarkonsultens analys (Håkansson & Ohlsson 2003, Olsson 2004). I 
andra arbetsmarknadsregimer, framförallt den anglosaxiska, finns dock inte 
denna rättighet till information, granskning och förhandling.  
 
På en annan nivå, men av betydelse i större omstrukturerings- och nedläggnings-
processer, kan nämnas lagen om styrelserepresentation för de privatanställda 
(1987:1245). Denna lag framhåller bland annat att anställda i den privata sektorn 
har rätt till representation i styrelsen om företaget i genomsnitt sysselsatt 25 ar-
betstagare under det senaste räkenskapsåret. Eftersom stora omstruktureringar 
och nedläggningar är beslut som fattas i styrelserummet skapar denna lag en in-
syn i dessa beslutsprocesser. Arbetstagarorganisationer får härigenom ofta reda 
på förändringsplanerna i ett tidigt skede, vilket skapar förutsättningar att kunna 
påverka beslutet eller strategin – inte minst eftersom möjligheten att kunna på-
verka beslut är som störst i början av beslutsprocesser och ett tidigt agerande är 
styrande för utfallet (Wallenberg & Levinson 2012: 72). 
 
Som beskrivits ovan så påverkas samverkansprocessen och arbetstagarorganisat-
ioners inflytande, åtminstone på en miniminivå, av makrokontexten och nation-
ella regelverk. Inflytandet påverkas också av en mikrokontext, vilken bland annat 
behandlar den historiska traditionen av samverkan mellan parterna inom företa-
get (Johnstone 2007, Øyum & Håpnes 2014). Finns det en tradition av nära sam-
verkan mellan de lokala parterna i företaget så är det inte osannolikt att denna 
tradition även tas med in i nedläggningsprocessen, även om nedläggningsbeslutet 
kan skada förtroendet i olika grad. Om det däremot råder en konfliktfylld relation 
med lågt förtroende mellan parterna, så är det sannolikt att nedläggningsprocesen 
också kommer att kännetecknas av konflikt, inte minst eftersom beslutet i sig 
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ökar spänningarna (jfr Wigblad 1987). Nedläggningsprocessen är således inte 
frikopplad från den traditionella och ideologiska synen gällande samverkan och 
inflytande i beslutsprocesser inom företaget. I litteraturen finns exempel på ned-
läggningar som präglats av samförstånd. Øyum och Håpnes (2014) rapporterar 
till exempel om nedläggningsfall där det fanns en tydlig förståelse och ett extra-
ordinärt inflytande hos arbetstagarparten under nedläggningsprocessen. Anled-
ningen till detta inflytande var att parterna hade ett stort förtroende för varandra 
och haft så under lång tid. Dessutom fanns en god affärskännedom hos arbetsta-
garparterna, vilket gjorde att deras förståelse för behovet av en nedläggning var 
stor. Diskussionerna mellan parterna kom att handla om hur processen skulle ut-
formas snarare än om nedläggningens vara eller icke vara (ibid). 
 
I detta kapitel har faktorer som har betydelse för arbetstagarorganisationers infly-
tande under en nedläggningsprocess diskuterats. Nästa kapitel handlar om hur 
produktiviteten under processen utvecklar sig. Detta ska belysas i ljuset av att 
produktivitet skapar argument och incitament för hur nedläggningsprocesser kan 
utformas både vad gäller inflytande och längd.  

Produktivitet under processen 
Hur produktiviteten utvecklas under nedläggningsprocessen är en av flera inrikt-
ningar inom forskningen om nedläggningar. Det har tidigare gjorts utförliga kart-
läggningar avseende hur produktiviteten utvecklas samt potentiella förklaringar 
till detta (se Hansson 2008). Här redogörs enbart kortfattat för denna forsknings-
inriktning. Initialt i processen, när nedläggningsbeslutet offentliggörs sjunker 
produktiviteten, vilket kan förklaras av den psykologiska ansträngning som be-
slutet orsakar. Anställda är initialt upprörda och kräver många svar vilket kan 
påverka prestationen i arbetet negativt. Efter att förhandlingarna är slutförda och 
nedläggningen går in nedräkningsfasen tenderar dock produktiviteten att öka 
(Bergman & Wigblad 1999, Hansson 2008, Wigblad m.fl. 2012). I vissa fall har 
produktiviteten nått ett ”all-time-high” det vill säga att produktiviteten aldrig har 
varit så hög historiskt sett som under den senare delen av nedläggningsperioden 
(Wigblad m.fl. 2012). Detta fenomen har benämnts nedläggningseffekten (Berg-
man & Wigblad 1999, Hansson 2008, Wigblad 1995).  
 
Ända sedan upptäckten av nedläggningseffekten har forskare försökt finna tänk-
bara förklaringar till produktivitetsökningen. Bergman och Wigblad (1999) ger 
en möjlig förklaring genom tesen att ledningens kontroll i nedläggningsfabriker 
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tenderar att avta och att självstyret bland anställda på så sätt ökar. Det skapar ett 
ökat handlingsutrymme för anställda att prova sin kreativitet samtidigt som moti-
ven att hålla tillbaka sina egna prestationer minskar (Wigblad m.fl., 2012). Att 
ledningens kontrollsystem avtar i nedläggningssituationer är dock inte alltid fal-
let. Hansson med flera (2014) rapporterade till exempel om ett nedläggningsfall 
där ledningen bibehöll den operativa kontrollen under hela nedläggningsproces-
sen, och trots detta uppträdde en nedläggningseffekt.  
 
En rad andra faktorer har också framhållits som möjliga förklaringar till nedlägg-
ningseffekten. Dessa innefattar bland annat psykologiska, gruppdynamiska, in-
stitutionella, och ekonomiska förklaringar (se Hansson 2008). När det kommer 
till psykologiska förklaringar är några tänkbara orsaker de anställdas yrkesstolt-
het och strävan att vilja falla med flaggan i topp samt förhoppningen att ledning-
en kommer att ändra beslutet om de presterar väl. De gruppdynamiska faktorerna 
innefattar bland annat tanken om att ett informellt ledarskap växer fram (ibid). En 
annan förklaring som framhållits är användningen av visstidsanställda, som anli-
tas främst vid de tidpunkter där produktionen så kräver. De visstidsanställda som 
kommer in i fabrikerna under processen är ofta arbetslösa ungdomar som upp-
skattar den tillfälliga erfarenheten som anställningen innebär. För dessa arbetare 
har inte nedläggningsbeslutet förstört det psykologiska kontraktet – mellan ar-
betstagare och arbetsgivare – och det är rimligt att de är anstränger sig extra för 
att få referenser till framtida arbeten (jfr Hansson m.fl. 2014).13 
 
De ekonomiska förklaringarna innefattar incitament som exempelvis produktivi-
tetsbonusar som ibland används för att öka motivationen hos anställda att pre-
stera väl (Hansson 2008). En annan ekonomisk faktor som kan spela roll för pro-
duktivitetsökningen är att det, i vissa nedläggningar, förekommer färre driftstopp 
för maskinellt underhåll eller annan vård av utrustning (Aronsson m.fl. 2012: 
320). Det ska slutligen noteras att trots att flera olika tänkbara förklaringar till 
fenomenet har framhållits – enbart ett fåtal har beskrivits här – så har inte den 
exakta orsaken till produktivitetsökningen kunnat fastslås. Det är antagligen 
många olika faktorer som påverkar samtidigt. Nedläggningseffekten är dock till 
stora delar en mänskligt driven effekt eftersom få tekniska investeringar görs un-
der nedläggningsprocesser (Hansson & Wigblad 2006). Nedläggningseffekten är 
också ett starkt ekonomiskt argument för längre nedläggningsperioder eftersom 

                                                
13 Att få ideala referenser från arbetsgivaren är även en potentiell förklaring som framhålls för anställda 
som varit med under hela processen (se Hansson 2008). 
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den visar på goda prestationer hos anställda under processen. Det går således, i 
många fall, att kombinera en ekonomiskt stabil nedläggningsprocess med ett ut-
förande som ger anställda inflytande, flexibilitet, tid och sålunda förbättrade för-
utsättningar att anpassa sig till den nya situationen.  
 
Hittills har den ena forskningstraditionen om nedläggningar varit i fokus i littera-
turöversikten, nämligen den om ”nedläggningar i sig”. Härnäst kommer fokus att 
vara på den andra forskningstraditionen, det vill säga forskning som belyser ef-
terföljande konsekvenser. 

Konsekvenser av nedläggningar 
Konsekvenser av nedläggningar är ett forskningsfält som intresserat forskare från 
olika akademiska discipliner. Antropologer, ekonomer, medicinare, psykologer 
och sociologer är några som undersökt vilka konsekvenser som uppstår efter en 
nedläggning. Konsekvenserna har visat sig drabba fler parter än de anställda ef-
tersom ett företag interagerar med många olika aktörer som på ett eller annat sätt 
påverkas av att företaget läggs ned (Lansing & Van Buren 1993). Här kommer 
det att redogöras för de konsekvenser som uppstår för anställda (individkonse-
kvenser), potentiella konsekvenser för företaget, regionen, samt samhällsekono-
miska konsekvenser som kan uppstå.  

Individkonsekvenser 
De individuella konsekvenserna som uppstår av nedläggningar är ett brett forsk-
ningsområde som har engagerat forskare under lång tid. Den mest tydliga konse-
kvensen för individer är det explicita hotet om framtida arbetslöshet. Arbetslös-
het, jämfört med att vara sysselsatt, har både ekonomiska, hälsomässiga, och so-
ciala konsekvenser. Enligt Jahoda, Lazarsfeld och Zeisels (1971) klassiska studie 
– om konsekvenserna av en textilfabriksnedläggning i den mindre orten Ma-
rienthal i Österrike år 1929 – fyller ett lönearbete flera viktiga funktioner för en 
människa. Förutom att ett arbete generar en inkomst och en ekonomisk levnads-
kvalité, fyller arbetet även flera andra så kallade latenta funktioner. Ett arbete är 
en reguljär aktivitet som skapar en tidsstruktur på dagen och veckan, ger en soci-
al identitet och status, bidrar till social kontakt, ger möjlighet till aktivitet samt 
bidrar till en mening genom att tillsammans med andra sträva efter gemensamma 
mål (Jahoda, 1979, 1982). Dessa studier utfördes dock under en period då det 
rådde en omfattande depression i omvärlden och förhållandena i arbetslivet var 
radikalt annorlunda. Den kanske viktigaste skillnaden var avsaknaden av välfärd. 
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På 30-talet var inte arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsersättningen ut-
byggd, vilket innebar att de ekonomiska konsekvenserna för individen tenderade 
att bli mer ödesdigra (Jahoda 1986). Trots dessa institutionella skillnader på ar-
betsmarknaden har Jahodas deprivationsteori, om de latenta fördelarna med att 
vara sysselsatt jämfört med att vara arbetslös, bekräftats av samtida studier (Paul 
& Batinic 2010).  
 
Innan vi fortsätter genomgången av forskningen om individkonsekvenser ska det 
framhållas att även om nedläggningar ofta uppfattas som en kritisk händelse i 
livet, är uppfattningen och konsekvenserna i högsta grad individuella och kan 
skilja sig åt mellan olika individer beroende på kontextuella faktorer, möjlighet-
erna till nytt arbete, stöd under processen och så vidare (Gardiner m.fl. 2009). 
För vissa människor kan förlusten av ett arbete ses som en möjlighet att göra nå-
got nytt och på så sätt leda till något positivt (Zikic & Klehe 2006), medan det för 
andra är en destruktiv händelse som kan utlösa en livskris (Hironimus-Wendt 
2008a).  
 
En omfattande inriktning inom denna forskning fokuserar på hälsoperspektivet. 
Den inriktningen undersöker ”förlusten av arbetet kopplat till ohälsa” och vilka 
hälsomässiga effekter som uppstår både under det kortare och längre perspektivet 
(Browning & Heinesen 2012, Drivas m.fl. 2013, Eliason & Storrie 2009a, 2009b, 
Eliason 2014, Grayson 1985, Riumallo-Herl m.fl. 2014, Sullivan & von Wachter 
2009, Westin m.fl. 1988). Forskningen har i stor utsträckning indikerat negativa 
hälsorisker. En studie visar till exempel att individer som drabbats av en ned-
läggning får sämre psykisk hälsa samt en sammanlagd ökad mortalitet orsakad av 
hjärt- och kärlsjukdomar, självmord och självmordsförsök (Browning & Heine-
sen 2012). Eliason och Storrie (2009a) visar därtill att manliga anställda som för-
lorat sitt arbete genom en nedläggning löper 44 procents högre risk för dödlighet 
över en fyraårsperiod jämfört med personer som inte förlorat arbete. Ingen ökad 
dödlighet påvisades dock för kvinnor i samma situation. Indikationer finns dessu-
tom på att individer som förlorat arbetet drabbas av fler sjukhusvistelser, ökad 
dödlighet orsakad av trafikrelaterade olyckor och alkoholrelaterade sjukdomar 
(Browning & Heinesen 2012, Eliason & Storrie, 2009a, 2009b, Eliason 2014).  
 
När det kommer till individuella konsekvenser har forskare också intresserat sig 
för att jämföra det dåvarande arbetets villkor och innehåll, med det arbete som 
individen lyckas finna efter uppsägningen. Upprepade studier har visat att indivi-
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der som hittar ny sysselsättning inte sällan erhåller ett arbete med lägre status, 
mindre frihet och försämrad kvalité (Brand 2006, Dobbins m.fl. 2013). Trots att 
många insatser görs i nedläggningsprocesser, med syfte att öka anställdas kompe-
tens och anställningsbarhet, tvingas de ofta till tillfälliga och innehållsmässigt 
försämrade arbeten på den lokala arbetsmarknaden (Dobbins m.fl. 2013). Många 
individer som lyckas finna ny sysselsättning efter en nedläggning går med andra 
ord från tillsvidareanställningar till visstidsanställningar, vilket visar på en för-
sämring i anställningsrelationen (se också Armstrong m.fl. 2008, Tomaney m.fl. 
1999). Förändringar i anställningsformen kan även påverka människors livssitu-
ation, bland annat genom en ökad osäkerhet och försvårade möjligheterna att ta 
lån. 
 
Studier har även, föga förvånande, avslöjat negativ inkomstutveckling för indivi-
der som blivit uppsagda, både i Sverige (Eliason & Storrie 2006, Hansson 1976) 
och internationellt (Armstrong m.fl. 2008, Ashton & Ladicola 1999, Perrucci 
m.fl. 1997). Den negativa inkomstutvecklingen beror dels på att individer kan 
uppleva en tid av arbetslöshet efter en nedläggning, dels på att det nya arbetet de 
finner generar lägre inkomst än det tidigare (jfr Armstrong, m.fl. 2008, Hironi-
mus-Wendt 2008a, Rocha 2001, Tomaney m.fl. 1999). Den ekonomiska svårig-
heten tenderar dessutom att även påverka den uppsagdas familj negativt (Broman 
m.fl. 1990, Marcus 2013). Inte minst med tanke på att en av försörjarna i famil-
jen riskerar lägre inkomst, försämrade anställningsvillkor och ibland försämrad 
hälsa.  

Skillnader mellan olika grupper av anställda 
Studier har analyserat vilken grupp av anställda som påverkas minst eller kraftig-
ast av en nedläggning. Forskare som analyserat könsaspekten i nedläggningar har 
till exempel funnit skillnader i utfallen mellan män och kvinnor, där kvinnorna 
tenderar att drabbas hårdare (Broman m.fl. 2001, Gonäs 1989, Gonäs & Westin 
1993, Kassenboehmer & Haisken-Denew 2009, Rocha 2001, Tate & Yang 
2014). Gonäs (1989) visar hur kvinnor, jämförelsevis, får en ogynnsammare situ-
ation efter nedläggningen. Kvinnor hamnar ofta i en permanent tillfällighet vilket 
innebär ett kretslopp av arbetslöshet, tillfälliga arbeten, och arbetsmarknadsut-
bildningar, medan männen i högre utsträckning erhåller en alternativ tillsvidare-
anställning (Ibid). Det har också avslöjats att kvinnor tenderar att drabbas hårdare 
ekonomiskt genom försämrade löner vid återanställning (Broman m.fl. 2001, 
Jolkkonen m.fl. 2012).  
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En annan grupp som tenderar att få en svagare ställning på arbetsmarknaden efter 
att ha blivit uppsagda är äldre (Bailey m.fl. 2012, Beckett 1988, Chan & Stevens 
2001, Jolkkonen m.fl. 2012, Oesch & Baumann 2014, Pike m.fl. 2000, Rothstein 
1953). Jolkkonen med kollegors (2012) studie visar till exempel att individer 
över 50 år har en dramatiskt ökad risk för arbetslöshet jämfört med de yngre och 
i synnerhet jämfört med individer under 35 år. En annan studie framhåller att 30 
procent av de uppsagda som var över 55 år hamnade i långtidsarbetslöshet, vilket 
innebär att de inte funnit ny sysselsättning två år efter nedläggningen (Oesch & 
Baumann 2014). En förklaring till dessa resultat kan vara att äldre personer anses 
vara mindre attraktiva att anställa av nya potentiella arbetsgivare (jfr Ahmed 
m.fl. 2012). Tjänstemän tenderar därtill ha en starkare ställning på arbetsmark-
naden än kollektivanställda (Jolkkonen m.fl. 2012). Detta kan förklaras med ef-
terfrågan på arbetsmarknaden samt att dessa arbetare ofta har en mer generell 
kunskap som lättare kan tillämpas på andra arbeten (Ibid: 94). Förutom faktorer 
som kön och ålder har sålunda individens kompetens en påverkan på förutsätt-
ningarna att finna ny sysselsättning efter en nedläggning (Bailey m.fl. 2012, To-
maney m.fl. 1999).  

Företagskonsekvenser  
Företagskonsekvenser behandlar vilka effekter som nedläggningen kan orsaka 
företaget. Det handlar här om företagets anseende och ekonomiska konsekvenser.  

Företagets anseende 
Företagets anseende kan förstås genom omgivningens bedömning av hur väl fö-
retaget lever upp till sina åtaganden och möter de förväntningar som omgivning-
en har på företaget (Grafström m.fl. 2009). Omgivningen förväntar sig sällan att 
ett företag som opererar lokalt ska göra kraftiga nedskärningar eller rent av att 
lägga ned verksamheten. Beslut om nedskärning och nedläggning väcker därför 
ofta ett massmedialt intresse och skapar en offentlig debatt (McMahon 1999, Van 
Buren 2000). Detta intresse skapas inte minst med tanke på att nedläggningsbe-
slutet ofta innebär negativa konsekvenser för anställda och det lokala samhället. 
På grund av de negativa konsekvenserna som nedskärningar, och nedläggningar, 
skapar får företag som tillämpar dessa aktiviteter ett försämrat rykte (Zyglipoulos 
2005, Love & Kraatz 2009, Karake 1998). En förklaring till det är att dessa före-
tag betraktas som mindre socialt ansvarsfulla (Karake 1998). 
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Företagens sociala ansvar (CSR) har kommit att bli en viktig del för att upprätt-
hålla företagets anseende. Det finns många definitioner av företags sociala an-
svar, men i grunden handlar det om att agera på ett sätt som skapar sociala förde-
lar för andra, utöver det som krävs av lagen (McWilliams & Siegel 2001). I ned-
läggningssituationer innebär det att anpassa sig till normativa krav som omgiv-
ningen ställer (Ahlstrand 2006). Forskare har därför intresserat sig för vilka in-
satser som företag gör, under och efter nedläggningsprocessen, för att möta dessa 
krav och att agera socialt ansvarsfullt. Dessa insatser kan bland annat innefatta 
avgångsvederlag, omställningsstöd, rådgivning, förlängd uppsägningstid, utbild-
ningsinsatser, möjlighet till förtidspension, erbjudande om anställning i en annan 
verksamhet inom koncernen och så vidare (se till exempel Carroll 1984, Kinicki 
1987, McMahon 1999, Hansson & Wigblad 2006, Rydell & Wigblad 2012). I 
vissa socialt ansvariga nedläggningar har dessutom företaget kompenserat an-
ställda ekonomiskt under 12 månader, om det nya arbetet genererar en lägre in-
komst än vad som var fallet på företaget som lades ned (Ahlstrand 2010). Föru-
tom insatser som kan göras för anställda har koncernledningen i vissa fall även 
donerat lokaler och erbjudit kapital med syfte att vitalisera det lokala samhället 
(McMahon 1999). 
 
Hur företaget hanterar sina anställda under och efter nedläggningsprocessen kan 
få en påverkan på hur den övriga arbetskraften uppfattar företaget. Forskning har 
visat att företag som upplevs som socialt ansvarsfulla har konkurrensfördelar när 
det kommer till att rekrytera framtida arbetskraft (Turban & Greening 1997). 
Detta gäller i synnerhet högkvalificerad arbetskraft som ofta har många alternativ 
på arbetsmarknaden (Albinger & Freeman 2000). Företag som inte agerar an-
svarsfullt kan således upplevas som en mindre attraktiv arbetsgivare, vilket både 
kan försvaga företagets arbetsgivarvarumärke och försvåra möjligheter att rekry-
tera kompetent personal i framtiden. 
 
Vid en nedläggning påverkas flera aktörer som företaget integrerar med (an-
ställda, underleverantörer, kunder, lokalsamhälle och så vidare). Några av dessa 
aktörer har företaget affärsmässiga relationer med. Dessa framtida relationer kan 
påverkas negativt om inte aktörernas krav beaktas i nedläggningsprocessen. En 
oansvarig hantering kan, inte minst på grund av det försämrade ryktet, göra det 
svårare för ledningen att behålla och inleda nya affärsrelationer med kunder, un-
derleverantörer och andra affärspartners (Heaton m.fl. 2012). Om detta är fallet 
kan det få en effekt på företagets lönsamhet och ekonomiska situation. 
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Ekonomiska aspekter av nedläggningar 
Nedläggning är ofta ett resultat av en ekonomisk kris i företaget eller att verk-
samheten på ett eller annat vis inte är konkurrenskraftig i förhållande till andra 
produktionsenheter. Vissa forskare har gått i försvar för nedläggningar och ar-
gumenterat att en nedläggning kan ses som en produktiv händelse (Kalra & 
Deibler 1992). Anledningen till det är att om den minst produktiva produktions-
enheten läggs ned inom koncernen så kan den totala produktiviteten öka samti-
digt som koncernledningen frigör kapital (Ibid). Från ett lednings- och ägarper-
spektiv kan det med andra ord vara ekonomiskt korrekt att lägga ned en produkt-
ionsenhet för att öka den totala lönsamheten inom koncernen.     
 
Alla nedläggningar innebär dock en extra kostnad för företaget eftersom ned-
läggningsprocessen i sig medför extra utgifter. Det kan bland annat vara kostna-
der för produktionsstörningar, flytt av maskiner och utrustning, fler förhandlingar 
och utredningar, utbildningsinsatser, bonusar av olika slag, avgångsvederlag och 
så vidare. Dessutom tillkommer kostnaden för att anlita en löntagarkonsult om 
arbetstagarorganisationerna så kräver. Vid nedläggningen av Continentals däck-
fabrik i Gislaved, där 774 anställda varslades om uppsägning, räknade exempel-
vis företagsledningen med att avvecklingen skulle kosta cirka 180 miljoner kro-
nor (Håkansson & Ohlsson 2003).  
 
Hur lång tid det tar att återbetala nedläggningskostnaderna skiljer sig självklart 
åt. Återbetalningstiden kan beskrivas genom formeln: engångskostnad/årliga be-
sparingar. När kalkylerna visar att återbetalningen sannolikt kommer att ske på 
en relativt kort tid, blir ledningens argument att genomföra förändringen desto 
starkare (Olsson 2004). Ibland, som tidigare nämnts, avviker löntagarkonsultens 
nedläggningskalkyl från ledningens (Håkansson & Ohlsson 2003, Olsson 2004). 
Vid Continentals nedläggning räknade till exempel ledningen med att återbetal-
ningstiden skulle ta 2,5 år, vilket är en relativt kort återbetalningstid. Kalkylen 
avfärdades emellertid som orealistisk av löntagarkonsulten vars analys i stället 
framhöll den dubbla återbetalningstiden, 5–6 år (Håkansson & Ohlsson 2003). 
 
Nedläggningskostnaderna baseras med andra ord på en för- och efterkalkyl. För-
kalkylen överensstämmer dock inte alltid med efterkalkylen. Faktum är att det 
finns gott om indikationer på att omstruktureringar som involverar uppsägningar 
i allmänhet tenderar att bli mer kostsamma än vad beslutsfattaren räknat med 
(Greenhalgh & McKersie 1980). De ekonomiska argumenten, som förkalkylen 
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lade fram, kan således i efterhand visa sig vara felaktiga. Det kan bland annat 
handla om att en utlokalisering av produktionen i efterhand visar sig leda till 
flexibilitet-, leverans- och kvalitetsproblem på produkterna. Detta är några av 
anledningarna till att vissa företag som flyttat produktionen till andra länder se-
nare väljer att flytta tillbaka produktionen till hemlandet (Kinkel 2014, Kinkel & 
Maloca 2009).  
 
I de hitintills beskrivna kapitlen om konsekvenser av nedläggningar har fokus 
varit på potentiella konsekvenser som kan uppstå för individer och företag. Nästa 
kapitel belyser forskning om regionala konsekvenser. Tonvikten är på förhållan-
den på den lokala arbetsmarknaden, behov av regional förnyelse samt forskning 
om flytt och pendling som en efterföljande konsekvens. Den lokala och regionala 
arbetslösheten som kan följa av strukturomvandlingar och större nedläggningar 
kommer att redogöras för under kapitlet om samhällsekonomiska konsekvenser. 

Regionala konsekvenser och åtgärder 
Regionala konsekvenser belyser samspelet mellan individer och den lokala ar-
betsmarknaden vid nedläggningar. Det handlar med andra ord både om konse-
kvenser för den enskilde och för det omgivande samhället inom vilket företaget 
är lokaliserat (Mossfeldt 1983). Inom denna kategori inkluderas här även kon-
junkturen och arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att mildra de regionala kon-
sekvenserna. Gonäs (1974) visar på att i lågkonjunktur söker sig fler människor 
till Arbetsförmedlingen för att finna hjälp till ny sysselsättning. Anpassningsåt-
gärder tenderar dock ha mindre verkan i lågkonjunktur eftersom det råder svag 
efterfrågan på arbetskraft (Ibid). Forskning har i linje med detta pekat på fördelar 
med att genomföra nedläggningar i högkonjunktur, då det råder en större efter-
frågan på arbetskraft, vilket i sin tur gör att uppsagda lättare absorberas av den 
lokala arbetsmarknaden (Rydell & Wigblad 2012, Wigblad 1992, Wigblad & 
Östberg 2009).  
 
Förutsättningarna för individer att finna alternativ sysselsättning påverkas också 
av den lokala arbetsmarknadens storlek, näringsstruktur och avståndet till andra 
orter (Bailey m.fl. 2012, Mossfeldt 1983, Rydell & Wigblad 2012). En storstads-
region, som exempelvis Stockholm, klarar med andra ord lättare av att hantera 
större nedläggningar eftersom det finns en utbyggd infrastruktur, en hög differen-
tiering i näringslivet samt många alternativa arbeten lokalt, jämfört med en 
bruksort som i större utsträckning är beroende av en specifik arbetsgivare eller 
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dominerande bransch. I de fall den lokala arbetsmarknaden är begränsad med 
relativt få arbetstillfällen lokalt tvingas inte sällan individer till långdistanspend-
ling eller till och med att flytta för att finna ny sysselsättning.  
 
När ett dominerande företag försvinner från en mindre lokal arbetsmarknad 
skapas ett behov av regional förnyelse. Inte minst för att motverka att orten ska 
hamna i stagnation. Forskning har därför undersökt hur företag, kommun, region 
och andra offentliga organisationer samverkar för att skapa förnyelse på drab-
bade orter. Här har forskning visat på behovet av att systematiskt arbeta för att 
attrahera ny industri – och flera relativt lyckade exempel på detta har framhållits 
(Jonsson 2009, Wigblad 1992). Jonsson (2009) framhåller till exempel att Sca-
nias omstrukturering i glesbygden Sibbhult, där Region Skåne och andra aktörer 
var aktiva, bidrog till en förändring i den lokala näringsstrukturen. Från att orten 
dominerats av en stor arbetsgivare (Scania) har den regionala satsningen bidragit 
till att flera små och medelstora företag lokaliserats till orten. Trots att omstruktu-
reringen bidrog till en nettoförlust av antalet arbeten lokalt – och en inte försum-
bar utflyttning från orten – skapades det samtidigt en sammansatt bas för vidare 
utveckling. Drygt hälften av den förlorade sysselsättningsvolymen lyckades er-
sättas med nya verksamheter (Jonsson 2009). Dessa studier (Jonsson 2009, Wig-
blad 1992) belyser nedläggningar av ett dominerande företag i en glesbygd. Vid 
dessa situationer är det avgörande att det finns ett samarbete med det offentliga 
under processen för att skapa regional förnyelse.14 Hur de regionala satsningarna 
ser ut varierar dock mellan olika regioner och från fall till fall. Som tidigare 
nämnts görs inte alltid kraftfulla regionala satsningar vid nedläggningar – särskilt 
inte när det handlar om relativt små nedläggningar i bärkraftiga regioner.  

Flytt och pendling 
Flytt och pendling ses i samband med nedläggningar som en process som under-
lättar individers övergång till ny sysselsättning (Bailey m.fl. 2012, Broman m.fl. 
2001). Olika grupper av individer tenderar dock att vara olika benägna att flytta 
eller pendla. I Gonäs (1974 kap 7) studie framkommer till exempel att flest flyt-
tare fanns i tjänstemannagruppen (53 procent), följt av yrkesutbildade arbetare 
som var yngre än 35 år (27 procent). De vanligaste orsakerna till att individer 
flyttade var att de funnit nytt arbete som uppfyllde anspråken på arbetsuppgifter, 

                                                
14 I Wigblads (1992) fall var staten aktiv genom industripolitiken. I fallet Scania nekades Sibbhult statligt 
stöd, men det initierades ett starkt lokalt och regionalt engagemang för att skapa industriell förnyelse 
(Jonsson 2009).  
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eller att de hade möjlighet att finna ny sysselsättning på inflyttningsorten. De 
allra flesta som valde att flytta gjorde det med andra ord av yrkesmässiga skäl 
(Gonäs 1974). Men det finns också indikationer på att människor tenderar att 
föredra andra lösningar på arbetssituationen än att flytta, förutsatt att möjlighet 
finns. Lösningar såsom att variera arbetstiderna eller utvidga pendlingsavstånden 
har därför blivit vanliga strategier (Hedberg 2005: 14).  
 
Med pendling avses traditionellt att arbetet är lokaliserat i en annan kommun än 
bostadsorten. Pendling är en process som skapar regionförstoring genom att 
mindre lokala arbetsmarknader binds ihop. Denna process har samhällsekono-
miska fördelar bland annat genom att det blir lättare för individer att finna jobb 
(Sandberg & Oscarsson 2007, Heldt-Cassel m.fl. 2013). Flytt- eller pendlingsal-
ternativet baseras ofta på avståndet till den framtida arbetsplatsen. Fransson 
(1991) argumenterar för att när avståndet mellan hemmet och den nya arbetsplat-
sen överstiger 100 kilometer tenderar individer att föredra flytt framför pendling. 
Vid kortare avstånd baseras flytt- eller pendlingsvalet på var i livscykeln indivi-
derna befinner sig (Fransson 1991). Yngre människor tenderar till exempel att 
vara mer benägna att flytta eftersom de generellt sett inte är lika rotade på en 
plats med familj eller andra bindande åtaganden (Hedberg 2005: 8).  
 
Erfarenheter från nedläggningar indikerar också att individer söker sig till likvär-
diga arbeten om de finns geografiskt nära (Wigblad 1990: 70). Indikationer finns 
att människor som blivit varslade eller uppsagda ofta är villiga att pendla till en 
ny sysselsättning om möjligheter finns (Angelöw 1988, Broman m.fl. 2001). I 
Angelöws (1988) studie uppgav cirka två tredjedelar (63 procent) av de varslade 
att de var villiga att pendla för att finna ett nytt arbete. I en annan studie fram-
kommer att drygt en tredjedel (36 procent) av de uppsagda var beredda att resa 
80 km eller mer (enkel resa) till ett alternativt arbete (Broman m.fl. 2001). Ett 
utökat geografiskt sökområde genererar således fler alternativ och förbättrar där-
igenom individens möjlighet att finna en ny sysselsättning som uppfyller kraven 
på arbetsinnehåll och lön. Detta bör dock ställas mot den kostnad, både finansiell 
och icke-finansiell, som långdistanspendling eller en flytt kan medföra för indi-
viden (Pike m.fl. 2000).  

Samhällsekonomiska konsekvenser 
De samhällsekonomiska konsekvenserna av strukturomvandlingar och stora före-
tagsnedläggningar, både lokalt, regionalt och i vissa fall nationellt, kan vara be-
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tydande eftersom arbeten försvinner från arbetsmarknaden. Det ökar behovet av 
att skapa nya arbeten för att inte arbetslösheten ska stiga. Är det hela industrier 
som läggs ned påverkar det inte sällan samhällsekonomin till någon grad, bero-
ende på bland annat hur många människor industrin sysselsätter.  
 
På det lokala planet kan enskilda produktionsenheter som läggs ned signifikant 
påverka den lokala ekonomin. I synnerhet om fabriken har varit en dominerande 
arbetsgivare. När många människor samtidigt förlorar arbetet skapas normalt en 
ökad lokal arbetslöshet och försvagade inkomster, vilket sammantaget generar 
minskade skatteintäkter och ökade utgifter (Hironimus-Wendt 2008b, Lansing & 
Van Buren 1993, Power & Hegarty 2001, Tomaney m.fl. 1999). Beslutet av ned-
läggningen av Thomson Consumer Electronics i USA – en fabrik som sysselsatte 
cirka 13 procent av de lokala industriarbetarna – skapade till exempel en förvän-
tan på cirka 3,5 procents högre lokal arbetslöshet, och betydande minskade skat-
teintäkter (Powers & Hegarty 2001: 146).  
 
Även om vissa fallstudier visar att många anställda finner ny sysselsättning rela-
tivt snabbt efter en nedläggning, så finns också indikationer på att långtidsarbets-
lösheten ökar i dessa regioner (Chapain & Murie 2008). För vissa regioner och 
städer har makroekonomiska svängningar och likaså utlokaliseringstrenden haft 
påtagliga konsekvenser. I staten Michigan, där Detroit är den största staden, har 
sysselsättningen inom bilindustrin sjunkit från 320 000 anställningar år 2000 till 
125 600 anställningar år 2010 (Brent 2012). Att så många anställda med liknande 
kompetens friställs under en relativt kort tid i samma region skapar svårigheter 
att finna ny sysselsättning. Detta har sammantaget lett till att staten Michigan, 
och staden Detroit i synnerhet, mött en kraftigt ökad arbetslöshet som överstiger 
genomsnittet i USA (Ibid). Hur länge den ökade arbetslösheten sitter i beror på 
återhämtningskraften i regionen.  
 
Det ska dock framhållas att även om nedläggningar lokalt och regionalt kan bidra 
till ökad arbetslöshet, utgör varsel i Sverige som nation en begränsad andel av 
inflödet till arbetslösheten. De allra flesta människor blir arbetslösa av andra or-
saker, som exempelvis att de inte finner något arbete efter studier eller en tidsbe-
gränsad anställning. Cirka 15 procent av arbetslösheten i Sverige kan, under pe-
rioden 1985–2009, härledas till varsel, medan resterande andel har andra orsaker 
(Jans 2009).  
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Det finns dock andra indirekta samhällsekonomiska kostnader med företagsned-
läggningar som inte visar sig i arbetslöshetsstatistiken. Som tidigare nämnts har 
forskning indikerat negativa hälsorisker för individer som blir uppsagda. Detta 
har medfört att hälsoekonomer intresserat sig för hur nedläggningar påverkar häl-
sokostnader. Marcus (2013) studie indikerar till exempel att arbetslöshet genom 
nedläggningar i Tyskland försämrar den mentala hälsan, även för maken eller 
makan till den uppsagda, vilket i sin tur kan leda till ökade kostnader för den of-
fentliga sjukvården. Ytterligare en samhällsekonomisk konsekvens av stora ned-
läggningar är att samhällsbyggnadskostnader kan öka. På nedläggningsorter som 
förlorar en stor del av sina invånare kan investeringar komma att underutnyttjas, 
och på inflyttningsorter kan behovet av nya investeringar och bostäder komma att 
öka (Mossfeldt 1983: 100 refererar till Heikensten 1981). De samhällsekono-
miska kostnaderna tenderar således att drabba flera sektorer inom offentlig för-
valtning. Den totala samhällskostnaden av stora varsel och företagsnedläggningar 
kan vara större än de direkta kostnaderna som en ökad arbetslöshet har för det 
lokala samhället och individerna. 
 
Jag har nu redogjort för forskning om nedläggningar. Nästa huvudkapitel be-
handlar samverkan mellan ledning och arbetstagarorganisationer – ett forsknings-
fält som hittills främst handlat om relationen mellan parterna under ordinarie 
drift.  
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3. Partssamverkan mellan arbetsgivare och arbetstagaror-
ganisationer  

I detta kapitel beskrivs syftet med samverkan mellan ledning och arbetstagaror-
ganisationer, vikten av förtroende för samverkan, fördelar och nackdelar med 
samverkan samt processen att uppnå uppgörelser. Inledningsvis ska framhållas 
att en del av litteraturen som refereras kommer från den brittiska arbetslivsforsk-
ningen. Den brittiska litteraturen benämner samverkan mellan parterna bland an-
nat som ”workplace partnership”, ”social partnership” och ”union-management 
co-operation”. Här översätts det till partssamverkan, eftersom partnerskap på ar-
betsplatsen blir problematiskt på svenska, inte minst eftersom partnerskap kan 
tolkas som att processen sker mellan jämställda parter.  
 
Därtill ska man vara medveten om att det finns institutionella skillnader som kan 
påverka eller underlätta samverkan mellan arbetstagarorganisationer och led-
ningen. Till exempel skiljer sig organiseringsgraden, arbetsmarknadsrelationerna 
samt lagstiftning mellan länder. I koordinerade ekonomier, som inkluderar Sve-
rige, är exempelvis delaktighet och involvering av arbetstagarparten mer inbäd-
dade i de institutionella strukturerna jämfört med situationen i liberala ekonomier 
(Marchington & Kynighou 2012). Kanalerna för medbestämmande och infly-
tande ser också, som tidigare nämnts, olika ut. I Sverige representeras de an-
ställda genom arbetstagarorganisationer medan det i liberala länder är mer indi-
vidualiserat (Rönnmar 2004). Undersökningar visar att förtroendet mellan led-
ning och löntagarrepresentanter generellt sett är högt i Sverige (Levinson & Wal-
lenberg 2006, Wallenberg & Levison 2012). Detta är sannolikt inte fallet i ar-
betsmarknadsregimer som i högre utsträckning präglas av antagonistiska relat-
ioner mellan arbetsmarknadens parter.   
 
Partssamverkan är ett område som fått stor uppmärksamhet bland arbetslivsfors-
kare. Likt många koncept som framkommit genom praktik är partssamverkan ett 
föremål för olika tolkningar (Haynes & Allen 2001). Av den anledningen tende-
rar definitioner av partssamverkan ofta vara ganska vaga och skilja sig åt (Dietz 
2004). Partssamverkan kan emellertid ses som en praktik eller process präglad av 
öppenhet på arbetsplatsen, där arbetstagarorganisationer eller anställda tidigt till-
låts vara delaktiga i beslutsprocesser (Johnstone m.fl. 2009). Syftet är i breda 
termer att finna en gemensam grund för att lösa problem (Brewster m.fl. 2014). I 
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nedläggningssituationer handlar detta framförallt om tidig delaktighet i beslut om 
hur nedläggningsprocessen ska utformas. 

Vikten av förtroende i partssamverkan 
Flera forskare har argumenterat att partssamverkan är nära sammankopplat med 
ett ömsesidigt förtroende mellan parterna (Dietz 2004, Guest & Pecci 2001, Huz-
zard & Nilsson 2003, Kochan & Osterman 1994, Øyum & Håpnes 2014). Enligt 
Wallenberg och Levinson (2012) handlar förtroende om att lita på den andra par-
tens goda intentioner. Det innebär en vilja att genom samsyn nå gemensamma 
lösningar. Förtroende handlar därtill om förutsägbarhet, det vill säga att på för-
hand veta hur den andra parten kommer att agera (Ibid). Guest och Pecci (2001) 
menar att samverkansprocesser som präglas av ett högt förtroende mellan parter-
na ökar möjligheterna att generera positiva utfall för de inblandade parterna. Inte 
minst eftersom förtroende underlättar informationsflödet mellan parterna, vilket 
förbättrar möjligheterna till gemensam problemlösning (Walton & McKersie 
1965).  
 
Dietz (2004) redogör för en förtroendeskala baserad på fem former: avskräckan-
debaserat, kalkylbaserat, kunskapsbaserat, relationsbaserat och identifikationsba-
serat förtroende. De två första formerna speglar en relation med lågt förtroende 
eller rentav avsaknad av förtroende. Den sista typen, identifikationsbaserat för-
troende, kan i sin extrema form liknas vid en kärleksrelation som baseras på öm-
sesidig förståelse och tillgivenhet. Kunskapsbaserat förtroende handlar om att dra 
slutsatser från tidigare interaktioner som varit mellan parterna, vilket skapar posi-
tiva förväntningar på den andra parten. Relationsbaserat förtroende baseras på 
tillförlitlighet och ömsesidig nytta. Det finns därför en konvergens av intresse 
och principer som avgör vad som är acceptabelt i relationen (Dietz 2004). De 
senare formerna av förtroende tar tid att bygga upp då det kräver tidigare inter-
aktioner och agerande som båda parter respekterar och står bakom. För att skapa 
ett förtroende inför och under en förändringsprocess krävs det med andra ord att 
det funnits en tilltro mellan parterna redan innan ett beslut om förändring fattas. 

Fördelar och nackdelar med partssamverkan 
Förespråkarna för partssamverkan hävdar att det skapar fördelar för de inblan-
dade parterna (Kochan & Osterman 1994). De fördelar som kan uppstå för ar-
betsgivaren och de anställda är bland annat förbättrat arbetsklimat, ökad produk-
tivitet, ökad autonomi, ökad flexibilitet, högre lön, förbättrad anställningstrygg-
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het samt mer inflytande för de anställda (Geary & Trif 2011, Glover m.fl. 2014). 
Oavsett om partssamverkan leder till faktiska gynnsamma utfall för båda parter 
så syftar samverkan åtminstone till ett försök att skapa dessa gynnsamma utfall 
(Johnstone m.fl. 2009). En studie visar att 46 procent av företagsledarna anser att 
samverkan med arbetstagarorganisationer skapar positiva effekter för företaget, 
medan endast 11 procent anser att samverkan genererar negativa effekter. Den 
mest positiva effekten, enligt företagsledarna, är att partssamverkan gör det lät-
tare att genomföra svåra beslut, vilket inkluderar beslut om organisationsföränd-
ringar (Levinson 2004). Detta beror inte minst på att samverkan ökar beslutslegi-
timiteten (Levinson & Wallenberg 2006). När det kommer till fördelar för arbets-
tagarorganisationerna menar 62 procent av löntagarrepresentanterna att parts-
samverkan stärker arbetstagarorganisationens ställning och status. Partssamver-
kan anses också av löntagarrepresentanter vara nyttig i frågor som rör omplace-
ringar, arbetstider och arbetsmiljö (Levinson 2004). Studier indikerar dock att 
arbetstagarorganisationernas inflytande i dessa frågor tenderar att vara större i 
offentlig än i privat sektor (Levinson 2008).  
 
Den akademiska debatten om partssamverkan på arbetsplatser är dock polarise-
rad. Å ena sida finns de som hävdar att partssamverkan leder till ”ömsesidiga 
vinster”. Å andra sidan finns kritiker som hävdar att få fördelar finns att hämta 
för arbetstagarorganisationerna (för översikter över debatten se Geary & Trif 
2011, Johnstone 2007, 2010, Roche 2009). Skeptiker till partssamverkan tenderar 
att hänvisa till kritiska perspektiv och den underliggande konflikten i relationen 
mellan ledning och anställda. Vissa hävdar till exempel att anställda kan uppleva 
samverkan som en ledningsstrategi för att uppnå kontroll (Danford m.fl. 2005). 
En annan potentiell nackdel med partssamverkan är att de anställda kan uppleva 
att arbetstagarorganisationerna identifierar sig för mycket med arbetsgivaren, 
vilket kan resultera i att arbetstagarorganisationerna förlorar legitimitet hos med-
lemmarna (Huzzard & Nilsson 2003: 52-53). Balansgången är dock svår ef-
tersom avsaknad av samverkan också kan leda till en legitimitetskris då arbetsta-
garorganisationerna sannolikt får ett minskat inflytande (ibid). Från ett lednings-
perspektiv kan partssamverkan i vissa fall betraktas som en inskränkning av rät-
tigheter, inte minst eftersom beslutsprocessen blir mer utdragen samt medför ex-
tra kostnader (Johnstone 2010: 17).  
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Processen att nå uppgörelser  
Relationen mellan parterna och processen att nå uppgörelser har intresserat ar-
betslivsforskare under lång tid och i olika nationella kontexter. Här kommer två 
konceptualiseringar att beskrivas, nämligen Walton och McKersies (1965) för-
handlingsteori samt Huzzards metaforer om att boxas och att dansa. Att dessa 
två konceptualiseringar väljs beror på att de är användbara för att beskriva skilda 
mönster i parternas agerande när det kommer till att nå uppgörelser. Walton och 
McKersies (1965) verk A behavioral theory of labor negotiations handlar om 
förhandlingsmomentet mellan parterna. Fyra olika processer framhålls: integrativ 
förhandling, distributiv förhandling, attitydstrukturering (attitudinal structuring) 
och interorganisatorisk förhandling. I korthet handlar attitydstrukturering om an-
strängningar för att forma uppfattningar och attityder hos den andra parten. Inter-
organisatorisk förhandling belyser behovet att parterna internt når konsensus ge-
nom att komma överens om sin taktik och sina prioriteringar (Bacon & Blyton 
2007: 833, Walton & McKersie 1965). Fokus nedan kommer att vara på huvud-
kategorierna, integrativ och distributiv förhandling.  
 
Med integrativ förhandling avses en förhandlingsprocess som syftar till att nå 
gynnsamma lösningar för båda parter. Walton och McKersie (1965) utvecklar en 
processmodell för integrativ förhandling, vilken grovt kan sägas innehålla tre 
steg: (1) identifiering av problem. I detta initiala steg ligger fokus på att utbyta 
information med syfte att förstå problemen som respektive part upplever. (2) sö-
kande av alternativa lösningar och dess konsekvenser. Detta steg framhåller att 
potentiella lösningar på de upplevda problemen inte alltid är initialt synliga, utan 
måste upptäcktas av parterna genom bland annat analysera information. Konse-
kvenserna av de olika lösningarna som upptäcks måste därefter analyseras innan 
parterna kan komma överens. (3) prioritera lösningarna för att sedan välja ett 
tillvägagångsätt. I detta sista steg fattas ett gemensamt beslut inte sällan under 
press av en deadline. Processmodellen är dynamisk och innan beslut nås finns det 
ofta återkoppling mellan stegen, där parterna under processen kan gå tillbaka och 
omformulera problem, göra ytterligare sökningar för lösningar och analysera 
konsekvenser, utvärdera lösningar mot kriterier etcetera. 
 
Det andra förhållningssättet, distributiv förhandling, innebär i större utsträckning 
ett konfliktperspektiv där parterna har konkurrerande positioner under förhand-
lingen. Parternas mål är med andra ord i konflikt med varandra. Uppgörelser nås 
här genom att den ena parterna vinner och den andra förlorar. Med andra ord kan 



 
 
 

40 
 

man säga att distributiv förhandling innebär ett deltagande i ett nollsummespel, 
medan integrativ förhandling handlar om ett plusspel utan förlorare (jfr Walton & 
McKersie 1965, Kochan & Lipsky 2003).  
 
Det finns självklart nyanser i uppdelningen av integrativ och distributiv förhand-
ling. Walton och McKersie (1965) menar exempelvis att det är relativt få för-
handlingar som är renodlat integrativa eller distributiva. Istället, i synnerhet om 
det är fler frågor som behandlas i förhandlingarna, kännetecknas förhandlingarna 
av en blandning av dessa idealtyper. En förhandlingsprocess kan exempelvis 
starta integrativt med syfte att öka de gemensamma fördelarna för att sedan, när 
summan ska delas upp, avslutas distributivt med följden att parterna försöker 
vinna huvuddelen av den totala summan.15 Vid en uppsägningssituation kan det 
också finnas en blandning mellan integrativ och distributiv framtoning. En upp-
sägning är nästan per definition en distributiv förhandlingsfråga då det finns en 
inneboende konflikt i frågan. Emellertid kan det finnas en förståelse, hos båda 
parter, om behovet av uppsägningar. Det finns därmed inte sällan en integrativ 
potential, i dessa och liknande frågor (Walton & McKersie 1965: 18). 
 
Ett annat koncept som illustrerar relationen mellan parterna är Huzzards (2004) 
metaforer om att boxas och att dansa. Att boxas kännetecknas av formella för-
handlingar där det råder låg konsensusgrad mellan parterna. Förtroendet mellan 
parterna är här ofta lågt och ledningen är restriktiv med att ge information om 
verksamhetens framtid till arbetstagarorganisationerna. Uppgörelser nås vid ge-
nom ett ”givande och tagande” vilket resulterar i kompromisser och ett avtal som 
parterna inte nödvändigvis är nöjda med. I dessa förhandlingar ligger det ofta 
någon intressekonflikt i grunden (Huzzard & Nilsson 2003).  
 
Att dansa bygger däremot på en samarbetsvilja och ett processtänkande där det 
finns en kontinuerlig dialog mellan parterna (Huzzard 2004). Att dansa kan be-
traktas som en mer informell form av partssamverkan eftersom fokus inte lika 
hög grad är på formella förhandlingar (jfr Huzzard & Nilsson 2003). Vidare in-
nebär det ett nära samarbete där arbetstagarrepresentanter är delaktiga i besluts-
processerna och organisationsutvecklingen (Rolfsen 2011). Likt Walton och 
McKersies (1965) integrativa förhandling är parterna i en dansrelation öppna 

                                                
15 Walton och McKersie (1965) benämner dessa processer ”mixed bargaining”.  De diskuterar även andra 
scenarier för hur detta kan utvecklas.  Förhandlingsfrågor som ofta innefattar både integrativ och distribu-
tiv framtoning eller potential benämns ”mixed items”.  
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med att utbyta information. Det finns här ett ömsesidigt förtroende som underlät-
tar informationsflödet och delaktigheten. Sammantaget innebär detta att parterna 
skapar förbättrade förutsättningar att i ett tidigt skede av förändringsprocesserna 
identifiera problem och därmed även förutsättningar att finna gemensamma lös-
ningar på problemen. Den tidiga dialogen startar ofta tidigt i processen, det vill 
säga innan ledningen har bestämt sin slutgiltiga position i frågan och därför blir 
relationen mellan parterna mindre konfronterande och mer konstruktiv (Huzzard 
2004).  
 
Eftersom en nedläggning är en extrem situation som skapar påfrestningar på re-
lationen mellan anställda och ledning kan det te sig svårare för parterna att agera 
konstruktivt. Detta gäller i synnerhet om det inte finns ett ömsesidigt förtroende 
och en tidig dialog mellan parterna. Som ett resultat kan nedläggningsbeslutet 
trigga ett ökat konfliktperspektiv. Under det avslutande kapitlet, Partsrelationer i 
nedläggningar – förslag till modell, kommer jag inspirerad av kappans littera-
turöversikt samt mina egna studier att redogöra för ett förslag till hur partsrelat-
ioner, inklusive partssamverkan, kan förstås i den extrema kontext som nedlägg-
ningar utgör. I det avslutande kapitlet kommer också att redogöras för vilka kon-
textuella faktorer som påverkar denna samverkansprocess. Nu närmast redogörs 
för de metodologiska utgångspunkterna i avhandlingens fem inkluderade artiklar. 
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4. Metod och material 

I den här sektionen beskrivs hur datainsamlingen och upplägget har sett ut i de 
olika artiklarna. Tonvikten ligger på att redovisa och motivera mina metodval 
samt ge en inblick i hur analysprocessen genomförts. I kvalitativ forskning stude-
ras ämnet i sin naturliga miljö med syfte att tolka och skapa förståelse för olika 
empiriska fenomen (Denzin & Lincoln 2000). Creswell (2013) beskriver den 
kvalitativa forskningen som en process utifrån olika metodologiska traditioner, 
vilka undersöker ett socialt eller mänskligt problem. Forskaren analyserar ord 
och bygger en komplex helhetsbild. Den kvalitativa ansatsen är lämplig när fors-
karen vill besvara frågorna hur eller varför (Johnstone 2007, Silverman, 2011) 
medan den kvantitativa ansatsen är mer lämplig för att besvara frågan vad (John-
stone 2007). I fyra av avhandlingens artiklar – I, II, IV, V – har forskningsfrågan 
implicit eller explicit varit hur samverkansprocessen under nedläggningar tar 
form. Fokus i dessa artiklar har legat på tolkning och förståelse av regelverk, 
partsrelationer, samverkan och ansvarsfullt agerande under nedläggningsproces-
ser, vilket motiverar den kvalitativa ansatsen.  
 
Det finns emellertid flera faktorer som påverkar utfallen i nedläggningsprocesser, 
varav en tydlig komponent är den lokala arbetsmarknadens storlek och struktur. 
Eftersom den lokala arbetsmarknaden storlek kan definieras genom människors 
pendlingsmönster, initierades en studie som syftade till att undersöka arbetssö-
kandens vilja att pendla till en framtida sysselsättning.16 Detta resulterade i arti-
kel III som är inkluderad i avhandlingen. För att besvara vad som påverkar ar-
betssökandens vilja till pendling ansågs här den kvantitativa ansatsen vara lämp-
ligast. Kvantitativa studier skapar möjligheten att finna statistiska signifikanser 
och skillnader mellan olika variabler eller grupper (Denscombe 2010), vilket var 
syftet med artikel III.  
 
Självklart är uppdelningen i kvalitativ och kvantitativ metod inte okritiserad. Ås-
berg (2001: 270) argumenterar till exempel att: 

 
 
 
 

                                                
16  NUTEK (2001) beskriver detta som regionförstoring. Ibland används begrepp som ”vidgade lokala ar-
betsmarknader” genom att pendling binder ihop flera tidigare lokala arbetsmarknader. 
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Det finns ingenting sådant som kvalitativ och kvantitativ metod. Vad som finns är ofantlig 
retorik om detta >>viktiga val och ställningstagande>> men ingen metod är eller kan vara 
vare sig kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativ och kvalitativ hänvisar till de egenskaper 
hos de fenomen vi söker kunskap om. Och dessa egenskaper speglas i de data vi upprättar 
om olika fenomen. Data kan vara kvalitativa (i form av ord) eller kvantitativ (i form av 
siffror). Men sedan är det inget mer att orda om //… 

 
Jag instämmer till stor del i denna kritik om uppdelningen mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Beroende på data och forskningsfrågan så avgör det ofta 
om siffror eller tolkning av ord är lämpligast för att förklara fenomenet vi vill 
beskriva. 

Att utföra nedläggningsforskning  
Att utföra kvalitativa fallstudier om nedläggningar är speciellt eftersom det är en 
ansträngd situation som forskaren försöker skaffa kunskap om. Forskaren kan 
komma in i händelseförloppet vid olika tidpunkter, men ofta sker det efter att det 
offentliga tillkännagivandet av nedläggningen har gjorts. Vid denna tidpunkt är 
känslorna – bland annat frustration, ilska och nedstämdhet – starka hos de som är 
drabbade av nedläggningsbeslutet. Det är därför viktigt att kunna hantera dessa 
känslor och potentiella utsvävningar som görs i affekt genom att visa förståelse 
för den ansträngda situation som de anställda befinner sig i.  
 
En annan problematisk aspekt med att utföra forskning om nedläggningar är möj-
ligheten att få tillgång till data. Nedläggningar upplevs inte sällan av företagsle-
dare som en negativ händelse, och av den anledningen kan företagsledningen 
vara restriktiva med att ge forskaren tillgång till önskvärd information. Detta gäl-
ler i synnerhet internationellt, även om det trots ett öppnare forskningsklimat 
också kan vara problematiskt i Sverige. I ett av nedläggningsfallen som ingår i 
denna avhandling tilläts till exempel inte forskarna att utföra en enkätstudie rik-
tad till de anställda. Utöver detta var dock företagsledningen öppen för att låta 
forskarna intervjua chefer och arbetstagarrepresentanter samtidigt som de fick 
tillgång till mötesprotokoll och rapporten från löntagarkonsulten.    
 
En annan faktor som bör nämnas är risken att bli känslomässig engagerad i situ-
ationen som de anställda befinner sig i. Detta eftersom de anställda står inför en 
situation som är fylld av stress, och det inte sällan finns ett missnöje mot led-
ningen. Respondenterna kan till exempel uppleva att beslutet är orättvist, inte 
minst om produktionsenheten är lönsam. Risken vid ett känslomässigt engage-
mang är att forskaren tappar sin opartiskhet. För att inte tappa min opartiskhet 
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klargjorde jag inledningsvis syftet med intervjuerna för respondenterna. Syftet 
var att skapa kunskap och förståelse för fenomenet som studerades. Jag har också 
haft erfarna forskare att diskutera forskningsprocessen med. 

Fallstudier 
Fallstudier är ett lämpligt upplägg när forskare vill skapa kunskap om subtiliteter 
och invecklade komplexa situationer (Denscombe 2010). Fallstudier ger forska-
ren förutsättningar att fånga det praktiska fenomenet och kontexten som fenome-
net befinner sig inom (Yin 1994). Kontexten utgör med andra ord en viktig del i 
fallstudier. Många forskare som har intresserat sig för nedläggningar har därför 
tagit sig an fenomenet genom fallstudier (se till exempel Ahlstrand 2010, McMa-
hon 1999, Sutton 1987, Zipp & Lane 1987, Wigblad 1995). I denna avhandling 
är det huvudsakliga upplägget fallstudier genom en kvalitativ ansats. Detta gäller 
för tre av avhandlingens artiklar, nämligen artikel I, II och IV.  
 
Motiven till valet att undersöka fenomenet genom kvalitativa fallstudier skiljer 
sig dock åt. Syftet i artikel I och II var att skapa processmodeller baserat på fall 
med relativt goda utfall, så kallade ”best practice”. Detta för att skapa kunskap 
om hur nedläggningar kan hanteras på ett sätt som mildrar konsekvenserna. Arti-
kel I är baserad på Scanias nedläggning 2005-2008 i Falun och Sibbhult. I artikel 
II utvecklas en processmodell baserad på multipla fallstudier, där sju nedlägg-
ningsfall har analyserats. Fyra av dessa fall – PLM, Iggesund Strömsbruk, Kors-
näs Marmaverken och Scania – kommer från den svenska kontexten och de tre 
resterande fallen i studien är internationella nedläggningsfall som refererats i den 
vetenskapliga litteraturen.  
 
De fyra svenska fallen utspelar sig på olika lokala arbetsmarknader och under 
olika tidsperioder. Det tidigaste fallet (Iggesund Strömsbruk) ägde rum för drygt 
30 år sedan, medan det nyaste fallet (Scania) var en dubbel nedläggning år 2008. 
När man analyserar fall från olika nationella kontexter och från olika tidsperioder 
kan de institutionella förhållandena skilja sig åt. Bland annat skiljer sig lagstift-
ning, industri- och arbetsmarknadspolitik i olika länder, och detta kan även för-
ändras över tid inom en nation. Arbetslösheten skiljer sig likaså mellan olika län-
der, regioner, lokala arbetsmarknader och tidsperioder. Dessa förändrade institut-
ionella förhållandena på arbetsmarknaden kan givetvis påverka både samver-
kansprocessen och utfallen vid nedläggningar.   
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I artikel IV utvecklas en typologi baserad på två relativt nya nedläggningsfall där 
fallen till stor del utgör ”polära typer” (Eisenhardt & Graebner 2007) inom den 
svenska kontexten. Dessa två fall är Jofas produktionsnedläggning 2012-2013, 
och Scanias nedläggning 2005-2008. Genom att spegla fall som till stor del utgör 
polära typer framträder nyckelkategorier som skiljer fallen åt. Artikel IV är ex-
plorativ i avseendet att finna nyckelkategorier som kännetecknar olika grader av 
samverkan mellan ledning och arbetstagarorganisationer vid nedläggningar. Som 
artikeln visar finns det dock nyanser inom nyckelkategorierna i de olika nedlägg-
ningsfallen.   

Urval av fall 
De tre artiklar som är baserade på fallstudier bygger sammanlagt på fem olika 
svenska fall (sex produktionsenheter). I fallstudier utgör själva valet av ”fall” en 
avgörande del (Eisenhardt 1989). Fyra av fallen - PLM, Iggesund, Korsnäs Mar-
maverken och Scania – har inkluderats eftersom de utgör fall som präglats av 
samverkan och där utfallen blivit relativt gynnsamma för båda parter. Det empi-
riska materialet till dessa fyra fall var sedan tidigare insamlat (Wigblad 1984, 
1994, 1995, Wigblad & Östberg 2009). Jofa-fallet har valts på grund av att ned-
läggningen ägde rum på en produktionsenhet med stark lokal tradition, samt ef-
tersom nedläggningen skedde på en mindre ort inom en relativ geografisk närhet 
för forskning. Här fick jag tillgång till data genom att de lokala parterna god-
kände min medverkan. Under arbetets gång framkom att fallet till stor del kom 
att skilja sig från tidigare studerade fall, vilket gjorde fallet intressant att under-
söka vidare. I artikel IV utgick jag därför från Jofa-fallet och valde sedan Scania-
fallet för att analysera skillnader i relationen mellan ledning och arbetstagarorga-
nisationer.  
 
Artikel V, som är en internationell komparativ studie mellan Sverige och Austra-
lien, baseras på liknande resonemang. Motivet att jämföra Australien och Sverige 
är att länderna utgör varsin idealtyp när det kommer till institutionella skillnader, 
avseende arbetsmarknadsrelationer, i litteraturen om variationer av kapitalism. I 
synnerhet när det gäller rättigheter och skyldigheter vid massuppsägningar. Au-
stralien betraktas som en liberal ekonomi och Sverige som en koordinerad eko-
nomi (Hall & Soskice 2001). Genom att jämföra olika idealtyper och konstrue-
rade mönster skapas möjlighet att förstå centrala konstruktioner, relationer och 
logiker (Eisenhardt & Graebner 2007).  
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Intervjuer 
I de kvalitativa studierna har semistrukturerade intervjuer genomförts. Intervju-
erna har utgått från en intervjuguide som innehöll frågor baserade på olika teman. 
Intervjuerna i artikel I och II utfördes av andra forskare, i huvudsak av medför-
fattaren till studien. Även om intervjuerna var genomförda sedan tidigare har vi, i 
skrivprocessen och analysprocessen, tillsammans bidragit till utvecklandet av 
respektive artikel. Bandinspelningar och de transkriberade intervjuerna har i Sca-
nia-fallet funnits tillgängliga för analys. Jag har med andra ord kunnat lyssna och 
analysera det inspelade materialet. Dessutom har jag utfört kompletterande inter-
vjuer med en arbetstagarrepresentant i Scania-fallet. I Jofa-fallet, som tillsam-
mans med Scania ligger till grund för artikel IV, ansvarade jag ensam för inter-
vjuerna, kodningen och analysprocessen.  
 
Intervjuguiden i Jofa-fallet var inspirerad av tidigare intervjuguider som använ-
des vid Scanias nedläggning. Sammanlagt utfördes 24 intervjuer med 17 olika 
respondenter i Jofa-fallet. Intervjuer genomfördes med anställda, lokala represen-
tanter för arbetstagarorganisationerna, chefer som operativt ansvarat för nedlägg-
ningen samt tidigare vd. Vissa respondenter intervjuades vid flera tillfällen och 
vid två av intervjuerna var flera anställda närvarande.17 I Scania-fallet utfördes 
sammanlagt 28 intervjuer, och de övriga tre fallen (som är inkluderade i artikel 
II) baseras på så kallade ”intensiva fallstudier” (se bilaga två i Wigblad 1987).  
 
Intervjuerna i Jofa-fallet gjordes mellan oktober 2012 och januari 2014. Intervju-
erna varade mellan 35 till 90 minuter. De allra flesta intervjuer genomfördes an-
sikte mot ansikte på arbetstid och på respondenternas arbetsplats. Vid några en-
staka tillfällen genomfördes kompletterande intervjuer via telefon. Dessa kom-
pletterande telefonintervjuer gjordes efter transkriberingen var klar och intres-
santa svar hade framkommit som behövde förtydligas eller fördjupa kunskapen 
kring. Jag var med andra ord öppen för nya intressanta spår under forskningspro-
cessen och detta medförde att intervjuguiden kom att modifieras under proces-
sens gång så att vissa frågor ströks och andra tillkom.   

                                                
17 I huvudsak intervjudes chefer och representanter för arbetstagarorganisationer vid minst två tillfällen. 
Vid en intervju närvarade två anställda, vid ytterligare en intervju närvarade tre anställda samtidigt. Två av 
dessa personer som intervjuades i ”grupp” intervjuades även enskilt senare i procesen. 
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Urval av intervjupersoner  
Urvalet av intervjupersoner har i Jofa-fallet gjorts genom ett bekvämlighetsurval 
(Denscombe 2010) där chefer och arbetstagarrepresentanter ordnade responden-
ter att intervjua. Kriterierna för urvalet av intervjupersoner var att respondenten 
skulle ha insyn i förändringsprocessen eller ha varit anställd på företaget så pass 
länge att de hade varit med under hela processen. I artikel IV var tonvikten på 
intervjuerna med representanter för arbetstagarorganisationerna samt ledningen. 
Angående intervjuer av anställda fanns dessutom kriteriet om en variationsbredd 
i erfarenhet, ålder och uppfattningar om processen. Både kollektivanställda, 
tjänstemän, kvinnor och män intervjuades. I avhandingens övriga inkluderade fall 
som berörde större produktionsenheter intervjuades i huvudsak koncernledning, 
platsledning och representanter för arbetstagarorganisationer som haft en aktiv 
roll i nedläggningsprocessen och dess utformande, men även i vissa fall underle-
verantörer. I alla nedläggningsfall intervjuades även representanter för det lokala 
samhället, bland annat kommunalråd.  

Kodningsprocessen 

I kvalitativ forskning och i synnerhet när det gäller att skapa teorier med hjälp av 
fallstudier utgör analysen själva hjärtat i forskningsprocessen, men samtidigt är 
det den svåraste delen (Eisenhardt 1989). Intervjuerna transkriberades, lästes om 
och analyserades. Analysprocessen var inspirerad av de steg – sammanställning, 
demontering, remontering, tolkning och slutsats – som är beskrivna av Yin 
(2011). Tonvikten i analysen har varit på att koda materialet till analytiska enhet-
er för sedan undersöka mönster och dra slutsatser. Datamängden bröts initialt ned 
för att undersöka skillnader och likheter. Konceptuella likheter i data organisera-
des sedan under mer abstrakta kategorier (Strauss & Curbin 1998). I artikel IV 
framträdde till exempel fem nyckelkategorier som centrala efter kodningsproces-
sen. Dessa var: parternas relationer till regelsystem, arbetstagarorganisationernas 
delaktighet, nedläggningsperioden, insatser för de anställda samt ledningens lo-
kala engagemang. Det övergripande temat för parternas olika förhållningsätt 
skapar ett mönster som benämndes koordinering och separering.  
 
Kodningsprocessen kan exemplifieras genom nedanstående utdrag från en inter-
vju med en representant för en av de lokala arbetstagarorganisationerna. Tid-
punkten för intervjun var cirka ett år efter offentliggörandet av nedläggningsbe-
slutet. De formella förhandlingarna var avslutade och nedläggningsprocessen 
befann sig i nedräkningsfasen. Vid denna tidpunkt rådde en stor osäkerhet kring 
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när produktionen exakt skulle läggas ned eftersom produktionen förlängdes må-
nads- och veckovis på grund av ökad efterfrågan. I efterhand visade det sig att 
produktionen fortlöpte ytterligare cirka fem månader. Kontoret på orten var un-
der avveckling samtidigt som det nya kontoret i Stockholm höll på att byggas 
upp. Tidigare intervjuer hade indikerat att ledningen börjat spendera mer tid vid 
uppbyggandet av kontoret i Stockholm och som en konsekvens spenderade de 
mindre tid vid produktionsenheten.  

 
Intervjuare: Hur har kontakten med ledningen varit efter semestrarna? 
Respondent: Noll  
Intervjuare: Ingenting?  
Respondent: Jag har fått ringa upp ansvarig på telefon för att få svar på frågor. Det har 
inte varit någon övrig information överhuvudtaget. [Ansvarig chef] var här en kort stund 
förra veckan och då fick vi tvinga oss till ett snabbt möte… Och sedan kom ett mail igår 
men det är också om vad sker i Stockholm [dit kontoret omlokaliserades]… Oss har de 
glömt redan.  
Intervjuare: Hur regerar ni på att ledningen sällan är här? 
Respondent: Känslan som folk får är att nu skiter de i oss. De har drivit det så långt att nu 
behöver de inte bry sig längre. [Verksamheten] rullar på som vanligt ändå… 

 
Utdraget från intervjun avslöjar att dialogen mellan ledning och lokala arbetsta-
garrepresentanter upplevs ha försämrats ju längre in nedläggningsprocessen de 
kommer. Ledningens information upplevs som bristfällig samtidigt som ledning-
ens närvaro på produktionsenheten har avtagit. Anställda upplever att ledningen 
prioriterar det nya kontoret i Stockholm och som en konsekvens har ledningen 
mindre fokus på produktionsenheten som ska läggas ned. Ovanstående utdrag 
tillsammans med ytterligare intervjuer kodades in i underkategorier som låg när-
varo och bristfällig information. Detta abstraherades till kategorin ledningens 
lokala engagemang. Resultatet exemplifierar upplevelsen av ett lågt lokalt enga-
gemang hos ledningen. 

Sekundärkällor  
I en av artiklarna, artikel II, skapades en modell utifrån sju omstruktureringsfall. 
Fyra av dessa fall var, som tidigare nämnts, redan insamlade fall, varav ett tidi-
gare var opublicerat. De övriga tre fallen refererades från den vetenskapliga litte-
raturen. Genom att använda oss av publicerat material som alla avspeglar an-
svarsfulla omstruktureringar kunde vi dra lärdomar samt skapa en modell för hur 
nedläggningar kan hanteras så att de minimerar de negativa konsekvenserna, 
primärt för de anställda.  
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Ytterligare sekundärkällor som använts har varit mötesprotokoll och utredningar 
från en löntagarkonsult. Dokument i form av mötesanteckningar är fruktbara ef-
tersom de ger uppgifter om specifika datum för händelser och fattade beslut (Yin 
2011). Dokument och andra sekundärkällor är därför ett bra komplement till in-
tervjuer i forskning om nedläggningar, eftersom det kan vara svårt för responden-
ter att komma ihåg specifika datum och innehåll i beslut. Utredningar från lönta-
garkonsulten och mötesprotokoll visar också parternas förhållningssätt i en speci-
fik fråga. Dessutom studerades koncernernas hemsidor och årsredovisningar för 
att få kunskap om koncernens ekonomiska situation samt uttalade strategi gäl-
lande till exempel socialt ansvar, hållbarhets- och personalpolicy. Massmedias 
rapportering av nedläggningarna har också följts, genom att bland annat söka i 
lokaltidningarnas arkiv samt i andra sökmotorer.  

Enkätundersökningen 
Enkäter är en teknik som är lämplig när forskaren vill fånga ett större urval än 
vad som är praktiskt möjligt vid intervjuer, och sedan kvantifiera de empiriska 
resultaten. Artikel III baseras på en enkätundersökning med slumpmässigt urval. 
Totalt svarade 240 respondenter på enkäten och 151 av dessa användes senare i 
den statistiska analysen. Kriterierna för att individer skulle få svara på enkäten 
var att de var aktivt arbetssökande samt inskrivna vid en arbetsförmedling i Da-
larna. Enkäterna samlades in i på arbetsförmedlingar och yrkesutbildningar kopp-
lade till Arbetsförmedlingen i Dalarna under december 2009 till mars 2010. In-
samlingen skedde dels genom att vi fysiskt befann oss vid aktuella organisationer 
och delade ut enkäter, dels genom att arbetssökande fyllde i enkäten via webben. 
Information om undersökningen fanns uppsatt vid Arbetsförmedlingens datorer 
på utvalda kontor i Dalarna. 
 
Vid enkätundersökningar är utformningen av enkäten central. Enkäterna ska ut-
formas på ett logiskt, systematiskt och strukturerat sätt för att säkerställa att de 
mäter det som är avsikten (Rattray & Jones 2007). Den använda enkäten bestod 
av 108 frågor,18 varav elva frågor var bakgrundsfrågor såsom kön, utbildning, 
ålder, tid i arbetslöshet, yrkeslivserfarenhet, barn i hushållet, ursprung och hem-
ort. Förutom bakgrundsfrågor undersökte vi arbetssökandens benägenhet att 
pendla till ett framtida arbete. Denna fråga formulerades enligt följande: Vilken 
är den maximala restiden som du kan tänka dig att resa till ditt nya jobb från 
                                                
18 87 av frågorna handlade om arbetssökandes syn på vad som kännetecknar ett attraktivt arbete. Dessa 
frågor uteslöts i artikeln eftersom syftet med frågorna var att samla empiri till ett annat projekt.   
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dörr till dörr? (i minuter) där respondenterna var fria att fylla i antalet minuter. 
Därutöver innefattade enkäten frågor om bland annat tidigare pendlingserfaren-
het, tillgång till bil och önskvärd sektor att arbeta inom. Den statistiska analysen 
som tillämpades var en linjär regression som inkluderade interaktionstermer. 

Trovärdighet  
Trovärdighet används ofta som ett samlingsbegrepp för att värdera kvalitativa 
studier. Lincoln och Guba (1985) beskriver fyra kriterier för att uppnå trovärdig-
het i kvalitativ undersökning. Dessa kriterier är: tillförlitlighet, pålitlighet, över-
förbarhet samt möjlighet att styrka och konfirmera resultat (bekräftelsebarhet). 
Nedan beskrivs hur jag har arbetat i strävan för att uppnå dessa kriterier. 

Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet är en preferens till intern validitet (Shenton 2004). Lincoln och 
Guba (1985) menar att tillförlitlighet är den mest centrala aspekten för att säker-
ställa trovärdighet i kvalitativa undersökningar. För att uppnå tillförlitlighet har 
flera strategier som framhålls av Lincoln och Guba (1985), Krefting (1991) och 
Shenton (2004) tillämpats. I studierna har jag till exempel använt mig av metoder 
och tekniker som rekommenderas i den vetenskapliga litteraturen. Jag har inter-
vjuat anställda med olika bakgrund och erfarenhet samt efterfrågat en variation i 
kön och ålder för att få en rik beskrivning av de attityder som råder, i linje med 
Shentons (2004) rekommendationer. Alla artiklar har genomgått granskning av 
kollegor genom seminariebehandling. Tre av artiklarna är dessutom publicerade 
och ytterligare en artikel är accepterad för publicering, vilket innebär att de ge-
nomgått en dubbel anonym granskning (peer-review). Den femte artikeln har 
också genomgått en anonym granskning inför en konferens. 
 
Jag har också haft möjlighet att arbeta nära forskare som ägnat sig åt forskning 
om nedläggningar i cirka 35 år. Detta har inneburit en möjlighet att kontinuerligt 
diskutera forskningsprocessen och därigenom få värdefulla kommentarer. Som 
tidigare nämnts har material samlats in på flera olika sätt. Insamlingen har skett 
genom intervjuer, anteckningar, mötesprotokoll, utredningar och observationer. 
Jag har under forskningsprocessen gått tillbaka till det empiriska materialet, 
bland annat genom att läsa de transkriberade intervjuerna, för att säkerställa till-
förlitligheten.  
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Pålitlighet 
Pålitlighet förklarar reliabiliteten i kvalitativa studier genom att framhålla stabili-
teten av data över tid och under olika situationer (Elo m.fl. 2014, Shenton 2004). 
För att uppnå pålitlighet finns även flera strategier, som många liknar de som 
framhålls för att uppnå tillförlitlighet. Krefting (1991) framhåller till exempel 
metodtriangulering för att skydda sig mot brister hos en specifik metod. Ett annat 
sätt är att diskutera datainsamlingen med andra forskare och låta kollegorna kri-
tiskt granska materialet, tillvägagångsättet och implementeringen (Lincoln & 
Guba 1985). Som beskrivits under rubriken tillförlitlighet har jag strävat efter att 
uppfylla dessa kriterier under forskningsprocessen.  
 
Lincoln och Guba (1985) menar också att forskaren ska skapa förståelse för kul-
turen i den specifika organisationen och kontexten bland annat genom ett förlängt 
engagemang. Det innebär att spendera en intensiv och tillräckligt lång tid på fäl-
tet. Datainsamlingen i Jofa-fallet skedde under en period på drygt 15 månader. 
Under denna tid besökte jag organisationen ett dussintal gånger och hade av-
stämning på telefon med chefer och representanter för arbetstagarparten. Innan 
intervjuerna startade besökte jag och en kollega organisationen och deltog i ett 
gemensamt möte med arbetstagarrepresentanter och företrädare för ledningen. 
Tidigt i forskningsprocessen intervjuades också den före detta vd:n som hade 40 
års erfarenhet från organisationen, varav drygt 20 år som vd, för att få en histo-
risk bild av företagets utveckling och kultur. Flera skrifter om företagets historia 
och utveckling lästes noggrant. Anledningen till detta var att organisationen hade 
en stark kultur och av många ansågs vara lokalsamhällets historiska ”flagg-
skepp”. Yrkesstoltheten hos anställda var stor, inte minst med tanke på tradition-
en och det välkända varumärket. Hur detta sammantaget påverkade de anställdas 
upplevelse av produktionsnedläggningen var angeläget att få en uppfattning om.  

Överförbarhet  
Överförbarhet beskriver den externa validiteten (Shenton 2004). Det handlar med 
andra ord om studiens teoretiska generaliserbarhet, det vill säga om resultaten är 
tillämpbara på andra företeelser eller unikt för den specifika undersökningen (jfr 
Denscombe 2010). För att uppnå överförbarhet ska det tydligt framgå vad det är 
för kontext som studeras samt hur urvalet, datainsamlingen och analysen har ge-
nomförts. Författaren kan ge förslag för hur resultaten kan tillämpas på områden 
men det är upp till läsaren att avgöra om resultaten är överförbara till en annan 
kontext eller inte (Graneheim & Lundman 2004). En potentiell nackdel som ofta 
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framhålls med fallstudier är att det kan vara svårt att generalisera resultaten. 
Detta är dock en syn som inte delas av alla. Flyvbjerg (2006) menar till exempel 
att fallstudier skapar en fördjupad kunskap som det i många fall går att generali-
sera utifrån, och därvidlag bidrar fallstudier till kunskapsutveckling.  
 
I avhandlingens artiklar har det funnits en diskussion om resultatens generaliser-
barhet. I artikel I, till exempel, där en lokal flexicurity-modell skapas diskuteras 
vad som är generaliserbart och vad som är fallspecifikt för resultaten. Till det 
fallspecifika hör bland annat att lokalisera underleverantörer till orten i samband 
med nedläggningen, eftersom detta beror på typ av produktion. Det innebär att 
den specifika insatsen inte är tillämpbar på alla typer av nedläggningar. Det som 
emellertid är överförbart och tillämpbart i andra fall är att använda sig av viss-
tidsanställda i utbyte mot socialt ansvar. Liknande resonemang, och policyimpli-
kationer, finns också i andra inkluderade artiklar. Till exempel i artikel II, The 
Quest for CSR in Closedowns (s 157), framgår:  
 

The CSR-driven model depends on good impact on the primary stakeholder for the model 
to be diffused… Many measures and impacts in our four cases are very case specific and 
demonstrate various kinds of adjusted business strategies. One generic component identi-
fied in three of four cases is hiring temporary workers to disband the permanent workers 
and reconnect them to the local labor market during a rather long notice period.  

 

Modellernas tillämpbarhet och överförbarhet till andra nedläggningsfall diskute-
ras med andra ord i artiklarna. Vi diskuterar därtill kontextuella implikationer 
som finns för resultaten. Dessa är bland annat konjunkturen, den lokala arbets-
marknadens näringsstruktur samt den lokala efterfrågan på arbetskraft. Förutsätt-
ningar och begränsningar med modellerna är således ett återkommande perspek-
tiv i artiklarna. I artiklarna har vi dessutom gett en beskrivning av fallen som stu-
derats. En fallbeskrivning ger läsaren möjlighet att sätta sig in i den studerade 
kontexten och avgöra om resultaten är tillämpbara på ett annat fall eller i en an-
nan kontext.  

Möjlighet att styrka och konfirmera resultat (bekräftelsebarhet)  
Möjlighet att styrka och konfirmera resultat är en preferens till objektivitet 
(Shenton 2004). Det innebär att forskningen ska vara opartisk, där forskaren inte 
inverkar på resultaten. Datainsamlingen och analysprocessen ska sålunda vara 
ärlig och rättvis (Denscombe 2010). För att uppnå bekräftelsebarhet rekommen-
derar Lincoln och Guba (1985) kollegial och extern granskning av det empiriska 
materialet för att säkerställa att tolkning och resultat stöds av data. Denna 



 
 
 

53 
 

granskning har som sagt i mitt fall dels skett genom seminariebehandling, dels 
genom kontinuerliga diskussioner med erfarna forskare. Dessutom har jag konti-
nuerligt genom en reflexiv process granskat det empiriska materialet och imple-
menteringen. Under avsnittet Kodningsprocessen framgår i detalj hur det empi-
riska materialet har analyserats. 
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5. Sammanfattning av artiklarna 

I detta kapitel presenteras avhandlingens fem artiklar. Tabell 2 ger en översikt av 
artiklarna, dess status och funktion i avhandlingen. Därefter följer en fördjupad 
sammanfattning av respektive artikel med fokus på syfte, metod, resultat och bi-
drag. 
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Artikel I – Company-level flexicurity during the restructuring pro-
cess: a model 
Bakgrund 
Flexicurity – en sammanslagning av de engelska begreppen flexibility och secu-
rity – har hävdats gynna både arbetsgivare och anställda. Forskning om flexicu-
rity har primärt fokuserat på makronivå och härvidlag negligerat företagsnivå och 
HRM-praktik (Zhang m.fl. 2014). Detta gäller i synnerhet omstruktureringspro-
cesser. Vår avsikt med artikeln är att tillämpa flexicurity-konceptet på lokal nivå 
i samband med nedläggningar. Detta är den första artikeln i den vetenskapliga 
litteraturen som kombinerar konceptet flexicurity med omstruktureringar av före-
tag. 
 
Syfte 
Artikelns syfte är att analysera och ge förslag på hur lokal flexicurity kan utfor-
mas i omstruktureringar. Vi argumenterar att så kan ske genom att arbetstagaror-
ganisationerna och företaget utbyter numerisk flexibilitet mot socialt ansvar. Det 
sociala ansvaret inkluderar kraftfulla insatser för att öka anställdas anställnings-
barhet.  
 
Metod 
Genom en fallstudie av Scanias nedläggningar av produktionsenheterna i Falun 
och Sibbhult fick vi en fördjupad kunskap om hur numerisk flexibilitet och 
trygghet (utökat socialt ansvar) skapades under nedläggningsprocessen. Fallstu-
dier ger förutsättningar att förstå komplexa situationer (Yin 1994) såsom ned-
läggningsprocesser. 28 olika respondenter intervjuades, varav vissa intervjuades 
två gånger. Vid vissa intervjuer var även två respondenter närvarande. I huvud-
sak intervjuades representanter för arbetstagarorganisationer, koncernledningen, 
platsledningen, underleverantörer samt företrädare för regionen och det lokala 
samhället. Mötesprotokoll och utredningar fanns därtill tillgängliga för analys. 
Intervjuerna transkriberades och en sammanfattning av intervjun skickades till-
baka till respondenterna för validering.  
 
Resultat 
Resultaten av studien visar att det är möjligt att skapa ett ramavtal som kombine-
rar flexibilitet och trygghet under omställningsprocessen, vilka båda parter kan 
dra fördel av. För att skapa ett sådant ramavtal krävs förtroende och samverkan 
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mellan parterna. Genom ramavtalet fick företagsledningen möjlighet att ta in en 
stor andel visstidsanställda (numerisk flexibilitet) under processen. I slutet av 
nedläggningsperioden var mer än 55 procent av den befintliga arbetsstyrkan viss-
tidsanställda och många av dessa var arbetslösa ungdomar som genom erfaren-
heten ökade sin kompetens och framtida anställningsbarhet. Den numeriska flex-
ibiliteten skapade handlingsutrymme för anställda att delta i sysselsättningsfräm-
jande insatser som parterna gemensamt konstruerat. Dessa insatser innefattade: 
(1) goda villkor för studier, (2) starta eget-utbildningar, (3) möjlighet att prova 
annan anställning i tre veckor med bibehållen lön, (4) möjlighet till sex månaders 
tjänstledighet för att prova annan anställning. Dessutom bidrog samverkanspro-
cessen till att koncernledningen valde att knoppa av delar av verksamheten (be-
arbetningen) och lokalisera ny industri till orten, där cirka en tredjedel av de an-
ställda fick ny sysselsättning. Trygghetsdimensionen ligger med andra ord i in-
satserna för ökad anställningsbarhet, lokalisering av ny industri, möjlighet till 
förtidspension för anställda över 58 år samt erbjudanden om att få ny anställning 
vid en annan produktionsenhet inom koncernen.  
 
Resultatet av nedläggningsprocessen visar att 83 procent av totalt 1250 anställda 
hade fått någon form av alternativ lösning vid tiden för nedläggningsdatumet. 
Nedläggningsprocessen varade under cirka tre år och under processen var pre-
stationerna goda från de anställda. Artikeln visar även på fördelar och nackdelar 
med att använda visstidsanställda, både ur ett organisations- och ett individper-
spektiv.  
 
Bidrag 
Artikelns bidrag ligger i att den utvecklar en modell för lokal flexicurity under 
omstruktureringsprocesser. Detta innebär att ledningen och arbetstagorganisat-
ionerna utbyter socialt ansvar mot ökad flexibilitet. Artikeln utvecklar vår kun-
skap om hur samverkansprocesser kan bidra till att skapa konstruktiva lösningar i 
omstruktureringsprocesser med syfte att mildra de negativa konsekvenserna.  

Artikel II – The Quest for CSR in Closedowns 
Bakgrund 
Företag har en moralisk skyldighet att inte skada och de agerar inte ansvarfullt 
om de bortser från konsekvenserna som en nedläggning orsakar anställda (Kava-
nagh 1982). Utgångspunkten i artikeln är att anställda är företagets primära in-
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tressent i nedläggningsprocesser, inte minst eftersom de är tydligt integrerade i 
företaget samtidigt som de negativa konsekvenserna för dem är påtagliga. 
 
Syfte 
Syftet är att utveckla en modell som kombinerar HRM och CSR, med fokus att 
lindra de negativa konsekvenserna primärt för de anställda.   
 
Metod  
Metoden består av att noggrant studera rapporterade fall med relativt goda utfall, 
så kallade ”best practice”. Fyra fall (fem produktionsenheter) kommer från den 
svenska kontexten. Fallen baserades på så kallade ”intensiva fallstudier” (se bi-
laga två i Wigblad 1987). Dessa fyra nedläggningsfall jämfördes sedan med tre 
internationellt rapporterade fall. Genom att granska och jämföra sju fall med rela-
tivt goda utfall skapas möjlighet att utveckla en modell för ansvarsfulla nedlägg-
ningar. 
 
Resultat 
Artikeln visar hur en nedläggningsprocess utvecklar sig, från första indikation till 
sista dagen. Processmodellen som artikeln resulterar i visar att när de etiska kra-
ven kommer från anställda, och ledningen är mottaglig för dessa krav, förändras 
företagsstrategin under nedläggningsprocessen. Det i sin tur skapar förutsättning-
ar för en samverkansprocess och att planera HRM-aktiviteter som syftar till öka 
anställdas anställningsbarhet. Artikeln visar på de relativa fördelarna med att 
samverkan mellan parterna startar tidigt i nedläggningsprocessen. Parallellt med 
denna interna samverkansprocess finns dessutom ett utökat samarbete med lokala 
aktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen. För att underlätta denna komplexa 
process och få goda resultat av HRM-aktiviteter visar artikeln på vikten av längre 
nedläggningsprocesser. Det ger anställda förutsättningar att komma över den ini-
tiala psykologiska chock som ett nedläggningsbeslut innebär samt kunna anpassa 
sig till den framtida situationen. Dessutom ger längre nedläggningsperioder 
handlingsutrymme för det lokala samhället att kunna planera insatser som under-
lättar för individerna samt minskar de lokala konsekvenserna. 
 
Bidrag 
Artikelns bidrag ligger i processmodellen som kombinerar CSR och HRM i ned-
läggningar. Artikeln bidrar även till begreppsutveckling där begreppet ”utåtriktad 
HRM” introduceras. Det innebär kraftfulla insatser samt att HRM-aktiviteter 
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skiftar riktning i nedläggningar till att bli mer utåtriktade, mot den lokala arbets-
marknaden, med fokus på anställningsbarhet. Dessutom bidrar artikeln till forsk-
ning om nedläggningar genom att illustrera fördelarna med längre nedläggnings-
perioder och att samverkan startar tidigt i processen. 

Artikel III – Willingness to commute long distance among job seek-
ers in Dalarna, Sweden 
Bakgrund 
Pendling är en process som har samhällsekonomiska fördelar genom att lokala 
arbetsmarknader binds ihop. Pendling skapar härigenom förbättrade möjligheter 
för individer att finna sysselsättning eftersom fler alternativ blir tillgängliga. Ar-
tikeln undersöker arbetssökandes vilja att pendla till en framtida sysselsättning. 
Med arbetssökande avses arbetslösa individer som är inskrivna hos Arbetsför-
medlingen, och vissa av dessa individer har förlorat sitt tidigare arbete genom 
nedläggningar. Undersökningen avgränsades till Dalarnas län och utfördes under 
december 2009 till mars 2010. 
 
Syfte 
Syftet med artikeln är att analysera de arbetssökandes vilja att pendla till ny 
sysselsättning. Artikeln analyserar sociodemografiska förklaringsfaktorer till ar-
betssökandes vilja att pendla längre distanser. Den beroende variabeln var satt till 
40 minuter restid, dörr till dörr, och baserades på tidigare forskning om pendling. 
 
Metod 
En enkätstudie utfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen i Dalarna och svar 
samlades in från lokala kontor i bland annat Avesta, Borlänge, Falun, Leksand, 
Ludvika, Hedemora och Rättvik. Totalt svarade 240 arbetssökande på enkäten. 
För att finna sociodemografiska förklaringsfaktorer till pendlingsviljan tillämpa-
des en linjär regression som inkluderade interaktionstermer. De sociodemo-
grafiska faktorerna innefattade: ålder, kön, tid i arbetslöshet, barn i hushållet, ut-
bildningsnivå och tillgång till bil. Interaktioner mellan faktorer ger en förfinad 
analys och möjlighet att finna ytterligare signifikanser där den sociodemografiska 
variabeln i sig själv inte nödvändigtvis är signifikant. Den ekonometriska 
regressionsmodellen som tillämpades var utvecklad av en medförfattare. 
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Resultat 
Studien visar på både väntade och oväntade resultat. De signifikanta skillnaderna 
är att kön, utbildningsnivå samt barn i hushållet ökar de arbetssökandes vilja att 
pendla till ny sysselsättning. Att kön och utbildningsnivå har en påverkan är i 
linje med den allmänna pendlingslitteraturen. Män och välutbildade är, som även 
styrks i vår studie, signifikant mer villiga att pendla långa distanser. Att välutbil-
dade – i artikeln definierade som dem med högskoleutbildning längre än två år – 
är mer villiga att pendla kan förklaras av att dessa individer eftersträvar ett arbete 
som motsvarar deras kompetens och krav. För att finna ett sådant arbete kan 
dessa individer acceptera ett utökat sökområde samt vara villiga att pendla.  
 
Vår studie visar också att ha barn i hushållet ändrar pendlingsviljan, genom att 
individer med barn i hemmet är mer villiga att pendla jämfört med individer utan 
barn i hushållet. Detta är att betrakta som ett oväntat resultat eftersom studier 
som analyserar pendlingsmönster hos människor i arbetskraften indikerar att för-
äldrar, i synnerhet kvinnor, föredrar att arbeta nära hemmet. Förklaringen till vårt 
resultat kan ligga i att arbetslösa föräldrar känner ett ökat ansvar att försörja sina 
barn och därför är villiga att underkasta sig pendling. Inga av de andra sociode-
mografiska variablerna – ålder, längd i arbetslöshet eller tillgång till bil – visar en 
signifikant påverkan på viljan till pendling. 
 
När det kommer till interaktionen mellan olika sociodemografiska faktorerna 
framkommer emellertid ytterligare signifikanser. Arbetssökande, som är äldre än 
50 år och som varit arbetslösa längre än ett år, är signifikant mer villiga att 
pendla. Detta kan bero på att långtidsarbetslösa och äldre ofta betraktas som en 
svag grupp på arbetsmarknaden. Sannolikt är de medvetna om sin svaga position 
på arbetsmarknaden och därför villiga att underkasta sig pendling för att överhu-
vudtaget finna en anställning. Interaktionen ålder och utbildningsnivå är också 
signifikant. Det innebär att personer över 50 år som har en högskoleexamen är 
mer benägna att underkasta sig pendling. Dessutom visar interaktionen kön och 
ålder att äldre män (över 50 år) är en grupp som tenderar att vara mer villiga att 
pendla till ett framtida arbete.  
 
Bidrag 
Forskning om pendling har tenderat att fokuserat på människor i anställning och 
som en konsekvens vet vi mindre om pendlingsviljan hos människor som står 
utanför arbetsstyrkan och söker sysselsättning. Resultaten i denna studie är bety-
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delsefulla i nedläggningssituationer eftersom många människor per definition blir 
arbetssökande. Artikeln visar att olika grupper människor är olika villiga att 
pendla. I det avseendet kan en nedläggning slå olika hårt mot olika grupper ef-
tersom pendlings- och flyttbenägenhet kan påverka individers möjlighet att finna 
ny sysselsättning.  

Artikel IV – Partssamverkan i nedläggningsprocesser 
Bakgrund 
Nedläggningar innebär ofta negativa konsekvenser för anställda. Beslut om ned-
läggning skapar därför en spänning i relationen mellan ledning och anställda. 
Den här artikeln utvecklar en typologi för olika mönster av samverkan i nedlägg-
ningsprocesser och hur spänningen kan reduceras. Artikeln behandlar proaktiva 
nedläggningsfall där koncernledningen av strategiska skäl beslutat om nedlägg-
ning och omlokalisering av produktionsenheter. Artikeln behandlar således inte 
samverkan under situationer där koncernen är satt under akut ekonomisk kris och 
inte heller konkursfall. 
 
Syfte 
Syftet är att utveckla en typologi över hur ledning och arbetstagarorganisationer 
hanterar och samverkar kring nedläggningsprocesser. Genom att utveckla en ty-
pologi samt att belysa nedläggningskontexten ur ett samverkansperspektiv ökar 
förståelsen för betydelsen av partssamverkan vid nedläggningar.  
 
Metod 
Artikeln jämför mönster i samverkan genom två kvalitativa fallstudier. I ena fal-
let (Jofa) utfördes 24 semistrukturerade intervjuer med 17 olika respondenter: 
chefer och företrädare för ledningen, representanter för arbetstagarorganisation-
erna, anställda (tjänstemän och kollektivanställda), före detta vd, och företrädare 
för det lokala samhället. Det andra fallet (Scania) baseras på intervjuer med 28 
respondenter: koncernledning, platsledning, representanter för arbetstagarorgani-
sationer, underleverantörer och företrädare för det lokala samhället. Av särskild 
betydelse, eftersom artikeln fokuserar på partssamverkan, var intervjuerna med 
ledningen/cheferna och representanter för arbetstagarorganisationerna. Dessutom 
har mötesanteckningar, löntagarrapporter och andra dokument analyserats. Ana-
lysprocessen var inspirerad av Yins (2011) analyssteg: sammanställning, demon-
tering, remontering, tolkning och slutsats.  
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Resultat 
I nedläggningsprocessen kan parterna koordinera alternativt separera sina intres-
sen. När parterna koordinerar sina intressen skapas förbättrade förutsättningar att 
reducera spänningen och under processen möjliggöra konstruktiva lösningar. Den 
dualistiska framtoningen i relationen mellan ledning och arbetstagarorganisation-
er i nedläggningsprocesser är inspirerad av Huzzards (2004) metaforer om att 
boxas och att dansa, men skiljer sig även åt på flera punkter. För det första är 
nedläggningskontexten mycket speciell vilket gör det svårt att kunna dansa, inte 
minst på grund av spänningarna som uppstår. Därtill är nedläggningar en process 
där det råder stor osäkerhet för parterna, framförallt arbetstagarparten. Det finns 
därmed en inneboende konflikt i nedläggningar. Parterna kan dock även i denna 
extrema situation agera på olika sätt. 
 
Resultaten visar på fem nyckelkategorier som skiljer koordinering från separe-
ring i nedläggningsprocesser. Dessa är: parternas relationer till regelsystem, ar-
betstagarorganisationernas delaktighet, insatser för de anställda, nedläggningspe-
rioden och ledningens lokala engagemang. När parterna koordinerar sina intres-
sen använder de flexibiliteten i svensk arbetsrätt för att skapa lokala lösningar 
som gynnar båda parter i omstruktureringsprocessen. Arbetstagarorganisationer-
na blir delaktiga i processens utformande, ofta i ett tidigt skede av processen. 
Resurser frigörs för att skapa kraftfulla insatser med syfte att underlätta de an-
ställdas omställning. Tiden i nedläggningen används åt konstruktiva lösningar 
istället för konfliktskapande aktiviteter och inte sällan kommer parterna överens 
om en längre nedläggningsperiod. Till sist har ledningen ett tydligt engagemang 
för de anställdas nuvarande och framtida situation. Vid en separering å andra si-
dan tar parterna inte hänsyn till den andra parten och således inte heller till de 
fem nyckelkategorierna. Artikeln framhåller också att det ofta finns nyanser i 
kontinuumet mellan koordinering och separering, där parterna kan koordinera sig 
i vissa delprocesser och separera intressena i andra delprocesser. Separering eller 
koordinering kan även förekomma mellan de lokala arbetstagarorganisationerna.  
 
Bidrag 
Genom att utveckla en typologi om vad som kännetecknar samverkan i nedlägg-
ningsprocesser skapas en förståelse för parternas förhållningssätt i den givna 
kontexten. Dessa två övergripande förhållningssätt benämns här koordinering 
samt separering. Artikeln tillämpar forskning om partssamverkan på nedlägg-
ningskontexten, vilket är en negligerad kombination i den befintliga litteraturen. 
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Således är bidraget dubbelt: artikeln bidrar till forskning om partssamverkan ge-
nom att skapa förståelse för vilka kategorier som samverkan innefattar i nedlägg-
ningar. Artikeln bidrar även till forskning om nedläggningar genom att visa på 
betydelsen av samverkan mellan ledning och arbetstagarorganisationer för att 
reducera spänningen och skapa konstruktiva lösningar med syfte att minska ne-
gativa konsekvenser.  

Artikel V – A Comparative Analysis of Consultation Obligations on 
Business over Collective Redundancies in Sweden and Australia  
Bakgrund 
Internationella komparativa studier skapar förståelse för institutionella skillnader, 
på flera nivåer, mellan nationer och nationella kontexter. Hall och Soskices 
(2001) inflytelserika verk om variationer av kapitalism visar till exempel på 
skillnader mellan idealtyperna liberala ekonomier och koordinerande ekonomier. 
Den här artikeln behandlar en specifik variabel inom denna kategorisering, näm-
ligen relationen mellan ledning och anställda. Särskilt fokus är på massuppsäg-
ningar i Australien (en liberal ekonomi) och Sverige (en koordinerad ekonomi). 
Genom att åskådliggöra institutionella skillnader, som vilka skyldigheter och rät-
tigheter som ledningen har i nedläggningssituationer, skapas en förståelse för hur 
anställdas och arbetstagarorganisationers inflytande och delaktighet i nedlägg-
ningsprocesser utvecklar sig i respektive land. Dessutom skapas en förståelse för 
förutsättningar och begränsningar som uppkommer på lokal nivå. 
 
Syfte 
Syftet är att identifiera institutionella skillnader mellan Australien och Sverige, 
speciellt med hänsyn till hur ländernas regelverk underlättar anställdas och ar-
betstagarorganisationers inflytande och delaktighet i nedläggningsprocesser. 
 
Metod 
Metoden bygger på en komparativ analys. Australien och Sverige utgör varsin 
idealtyp i Hall och Soskices (2001) beskrivning av variationer av kapitalism, och 
skiljer sig tydligt åt när det kommer till arbetsmarknadsrelationer. Genom att 
jämföra idealtyper och konstruerade mönster skapas en förståelse för centrala 
konstruktioner, relationer och logiker (Eisenhardt & Graebner 2007). För att ana-
lysera parternas generella praktiker i de olika länderna redogör vi för regelverk, 
rättsfall och tidigare forskning. Detta exemplifieras med nedläggningsfall från de 
olika länderna. 
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Resultat 
I Sverige finns institutionella mekanismer, mest framträdande är MBL men även 
lagen om styrelserepresentation, som underlättar arbetstagarorganisationernas 
möjlighet till information och delaktighet i uppsägningsprocesser. Arbetstagaror-
ganisationer som har möjlighet till tidig och tillförlitlig information har också 
lättare att kunna påverka beslutet eller hur processen ska utformas eftersom det är 
i de tidiga skedena förändring av beslut, och riktning av processen, är lättast att 
påverka. LAS medför också att anställda får tid att anpassa sig till en ny situat-
ion.  
 
I Australien finns inte samma reglering kring arbetstagarorganisationers eller an-
ställdas rätt till uppsägningstid, information och förhandling, vilket gör att ned-
läggningsbeslut ofta skapar en kraftfull spänning mellan ledning och anställda. 
Det leder i vissa fall till extrema åtgärder såsom stämningar eller strejker. I Sve-
rige inkluderas däremot fredsplikt i kollektivavtalen, vilket även gäller i nedlägg-
ningssituationer. I inget av länderna har dock arbetstagarorganisationer något 
veto i processen utan det slutgiltiga beslutet ligger hos ledningen. Den svenska 
arbetsrätten är dessutom semi-dispositiv vilket innebär att det är möjligt att för-
handla bort centrala riktlinjer på lokal nivå. Det skapar möjlighet för ledningen 
och arbetstagorganisationerna att genom samverkan hitta lokala lösningar i om-
struktureringsprocessen som, givet situationen, kan gynna båda parter. 
 
Bidrag 
Artikeln visar på skillnader i delaktighet och inflytande under nedläggningspro-
cesser mellan olika arbetsmarknadsregimer. De institutionella förutsättningarna 
som finns i den svenska arbetsmarknadsregimen skapar jämfört med Australien 
förbättrade förutsättningar för partssamverkan i nedläggningsprocesser, även om 
det inom varje arbetsmarknadsregim naturligtvis finns nyanser och tydliga skill-
nader i dessa avseenden.   
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5. Partsrelationer i nedläggningar – förslag till modell  

Som framgått av litteraturöversikten kan nedläggningar studeras från många 
olika perspektiv. Syftet med den här avhandlingen är att beskriva och analysera 
partsrelationer vid nedläggningsprocesser. I det här avslutande kapitlet presente-
ras ett förslag till modell för partsrelationer i nedläggningar. Modellen utgår från 
litteraturöversikten och avhandlingens fem artiklar. Utgångspunkten är att en 
nedläggning som präglas av samverkan är gynnsam för såväl arbetstagarna som 
för företaget. Processmodeller som teoretiserat nedläggningsprocessen har gjorts 
tidigare. Den mest kända är Suttons (1987) modell om nedläggningar i termer av 
”upplösning” och ”återanknytning”. Suttons modell är dock begränsad eftersom 
den inte tar hänsyn till en vidare kontext och inte heller explicit till relationen 
mellan ledning och arbetstagarorganisationer. Modellen som presenteras i detta 
avslutande kapitel är därför inspirerad av Johnstones (2007) generella modell för 
partssamverkan.  
 
Enligt Johnstone (2007) och Johnstone med kollegor (2009) bör tre beståndsdelar 
analyseras vid partssamverkan: kontexten, processen och utfallen, vilket tas fasta 
på här. Dessa tre beståndsdelar har en direkt eller indirekt påverkan på varandra. 
Till exempel kan processens utformande och hur inflytandet ser ut i processen få 
en effekt på utfallet. Utfall som kan uppstå för respektive part, i normal drift och 
förvaltning, har undersökts av bland annat Gery och Trif (2011). På samma sätt 
finns det kontextuella faktorer som påverkar själva processen och som kan möj-
liggöra eller begränsa utfallen. Kontextuella faktorer skapar med andra ord för-
ståelse för den specifika situation som partssamverkan äger rum under (John-
stone 2007, Johnstone m.fl. 2009). Det är här både endogena kontextuella fak-
torer som finns inom företaget (till exempel företagsstrategi) och exogena kon-
textuella faktorer (till exempel förhållanden på arbetsmarknaden) som är av in-
tresse att analysera. Johnstone (2007) föreslår emellertid ett ökat fokus på pro-
cessen, inte minst för att förstå hur utfallen har skapats. Hur relationen mellan 
dessa tre beståndsdelar – kontext, process och utfall – ser ut i nedläggningar 
kommer nu att redogöras för och sammanfattas i modellen längre ned. Huvudfo-
kus är på processen.  
 
Redan här bör dock återigen påminnas om att nedläggningar utgör extrema för-
hållanden som skapar en spänning mellan parterna (Rothstein 1986, Wigblad 
1987). Denna spänning skapas eftersom beslutet i sig medför negativa konse-
kvenser, inte minst för arbetstagarparten. Spänningen hör således ihop med ned-
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läggningsbeslutet och därmed också nedläggningskontexten. Nedan illustreras 
förslaget till modell för partsrelationer i nedläggningar. Som nämnts tidigare så 
är modellen inspirerad av Johnstones (2007) modell, men den är omarbetad, mo-
difierad och rör specifikt nedläggningssituationer. Pilarna visar på relationer och 
påverkan. Den helstreckade pilen innebär en påverkan och den streckade pilen 
indikerar en återkoppling som möjligen kan påverka. Den heldragna linjen i pro-
cessen, mellan separering och koordinering, illustrerar att det är ett kontinuum 
mellan dessa. Detta kontinuum är en definition av partsrelationer i nedläggnings-
processer.  
 
 
 
 
 
 
 

 Spänning p.g.a. beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den exogena kontexten i form av omvärldshändelser, exempelvis recessioner och 
finanskriser, påverkar huruvida parterna kan finna långsiktiga lösningar eller om 
situationen kräver en snabb lösning på problemet. Det är till exempel svårare för 
ledningen att vara proaktiv när det råder ekonomisk kris i omvärlden eller i före-
taget (jfr Bracker & Kinicki 1988). Detta beror på att företagets ekonomiska ut-
hållighet blir lägre när lönsamheten sjunker. Med andra ord bidrar omvärldshän-
delser till att avgöra handlingsutrymmet i processen. Självklart beror uthållighet-
en och handlingsutrymmet på hur ekonomiskt stabil företaget är innan krisen slår 
till. Det finns också en möjlighet att oförberedda omvärldshändelser, som exem-
pelvis finanskrisen, slår till mitt under en planerad nedläggningsprocess och däri-

                    Process 
   Separering            Koordinering
  

                    Utfall 
                   Anställda 
                       Arbetstagarorganisationer 
                       Företaget 

 Kontext 
Exogen kontext: omvärldshändelser, Institutionella faktorer 

 
Endogen kontext: 

- Företagsstrategi 
- Samverkanstradition 
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genom påverkar förutsättningarna för eftersträvansvärda utfall. Detta var till ex-
empel fallet i Scanias omstrukturering 2005–2008. Parterna koordinerade tidigt 
sina intressen under den rådande högkonjunkturen, men i slutet av nedläggnings-
perioden, när finanskrisen hade slagit till, var förhållandena på arbetsmarknaden 
radikalt annorlunda. Vid en nedåtgående konjunktur sjunker generellt sett efter-
frågan på arbetskraft, vilket ofta gör det svårare för anställda att finna ny syssel-
sättning på den lokala arbetsmarknaden. Omvärldshändelser kan således ha en 
inverkan på både handlingsutrymmet i processen och förutsättningar för utfall, 
primärt för de anställda.  
 
Andra exogena kontextuella faktorer som påverkar processen, och utfallen, är 
institutionella faktorer som exempelvis regelverk och den lokala arbetsmark-
nadens näringsstruktur. Som framgår i litteraturöversikten (se avsnittet om infly-
tande under processen) och i artikel V, finns avsevärda skillnader i arbetstagaror-
ganisationernas och ledningens rättigheter samt skyldigheter vid uppsägnings-
processer i olika arbetsmarknadsregimer. Den svenska arbetsrätten framhåller 
transparens där arbetstagarorganisationer förväntas erhålla tillförlitlig informat-
ion i tidiga skeden, genom bland annat MBL och lagen om styrelserepresentation 
samt att anställda får viss tid till anpassning genom LAS. Arbetstagarorganisat-
ioner har dessutom rätt att anlita en löntagarkonsult för att granska ledningens 
kalkyler. En motsvarighet till detta saknas i många andra nationer. De nationella 
regleringarna påverkar således huruvida arbetstagarorganisationer och anställda 
har rätt till bland annat tillförlitlig information, förhandling, konsultation och 
uppsägningstid – eller om ledningen har fria händer att sköta nedläggningspro-
cessen som de vill. Detta resonemang, tillsammans med omvärldshändelser, illu-
streras genom den heldragna pilen från exogen kontext till process. 
 
Den lokala arbetsmarknadens storlek och struktur inverkar också på utfallen för 
de anställda (Bailey m.fl. 2012, Mossfeldt 1983). Inte minst eftersom den lokala 
arbetsmarknaden speglar hur många alternativa arbeten som individer kan söka 
och finna lokalt. Den lokala arbetsmarknaden definieras i artikel III, i termer av 
människors pendlingsmönster. Den lokala arbetsmarknadens dynamik påverkas 
således av människors vilja och möjligheter till pendling, det vill säga att det 
finns en utbyggd infrastruktur som underlättar pendling. Om det finns en diffe-
rentierad näringsstruktur samt tillgång till många likvärdiga arbeten inom rimligt 
pendlingsavstånd är det, jämförelsevis, en relativt stark lokal arbetsmarknad. 
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Finns det däremot få lediga arbeten inom accepterat pendlingsavstånd är den lo-
kala arbetsmarknaden relativt begränsad från individens perspektiv.  
 
Pendlingsmönstren visar också att människor, utifrån sociodemografiska förhål-
landen, är olika villiga att pendla till ny anställning. Det innebär med andra ord 
att en nedläggning kan slå olika hårt mot olika grupper beroende på faktorer som 
exempelvis kön, utbildning samt var i livscykeln individen befinner sig. Grupper 
som är mer rotade lokalt och inte kan flytta eller saknar möjlighet till långdi-
stanspendling kan således ha svårare att finna ny sysselsättning än grupper som 
inte har samma åtaganden lokalt. Artikeln visar till exempel, i linje med tidigare 
forskning (McQuaid m.fl. 2001), att arbetssökande män är mer benägna att lång-
distanspendla till ett nytt jobb. Detta kan förklaras av de ojämlika könsmönstren 
som finns i samhället, där kvinnor i högre utsträckning tar hand om hushållet och 
därför tenderar att vilja arbeta närmare hemmet. 
 
Den lokala arbetsmarknadens struktur kan därmed påverka vilka lösningar som 
är mest effektiva i nedläggningsprocesser. I glesbygder med få likvärdiga arbeten 
lokalt är det mer angeläget att lokalisera ny industri till orten som eventuellt är 
villig att ta över ett antal av de uppsagda arbetarna (jfr Wigblad 1995). I storstä-
der där det finns en differentierad näringsstruktur, med ibland många lediga ar-
betstillfällen lokalt, och en god infrastruktur som underlättar pendling, är det tro-
ligtvis lättare för de uppsagda att finna en ny anställning lokalt. Oavsett hur den 
lokala arbetsmarknadens struktur och storlek ser ut finns det dock alltid en pro-
cess mellan parterna. 
 
Det finns också endogena kontextuella faktorer som påverkar samverkansproces-
sen, i synnerhet företagsstrategin och traditionen av samverkan som finns inom 
företaget. Huzzard och Nilsson (2003) argumenterar för om parterna enbart ser 
till sina kortsiktiga intressen – vinstmaximering (ledning) eller få ut så många 
förmåner som möjligt till anställda (arbetstagarorganisationer) – så kan inte ett 
ömsesidigt förtroende växa fram och som en konsekvens blir det inte mycket av 
samverkan. I nedläggningssituationer tar sig en kortsiktig vinstmaximeringsstra-
tegi ofta uttryck i strävan att hålla nere kostnaderna genom att bland annat lägga 
ned produktionsenheten snabbt, samt att enbart erbjuda begränsade insatser för 
de anställda – i nivåer med vad lagstiftningen kräver. Detta skapar en tydlig kon-
flikt mellan parterna och kan ställas i kontrast mot om företaget har en långsiktig 
strategi som präglas av socialt ansvar.  
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Den samverkanstradition som finns inom företaget kan också påverka hur parter-
na agerar under en nedläggningsprocess. Finns det en institutionaliserad tradition 
av samverkan, där parterna ser varandra som medaktörer, finns det förbättrade 
förutsättningar för dialog och samverkan även under extrema situationer såsom 
nedläggningar. I andra fall där samverkan inte är praxis, kommer nedläggnings-
processen sannolikt inte heller att präglas av samverkan – inte minst med tanke 
på att nedläggningsbeslutet ökar spänningarna ytterligare. Samverkan under ned-
läggningar är med andra ord inte separerad från relationerna som rådde mellan 
parterna under normal drift och förvaltning. Det finns således flera ingångsvär-
den som rådde innan nedläggningsplanerna, till exempel olika grader av förtro-
ende, inflytande och delaktighet i beslutsprocesser, som indirekt också skapar 
förutsättningar i nedläggningsprocessen. Øyum och Håpnes (2014) rapporterar 
till exempel om nedläggningsfall som var präglade av samförstånd och samver-
kan mellan parterna under processen. Detta samförstånd baserades på att båda 
parter hade kunskap om den ekonomiska problematiken inom företaget samt att 
det fanns ett genuint förtroende mellan parterna redan innan beslutet av nedlägg-
ning fattades. Företagsstrategin och samverkanstraditionens påverkan på proces-
sen illustreras i modellen av den heldragna pilen från endogen kontext till pro-
cess.  
 
Endogena kontextuella faktorer, till skillnad från de exogena faktorerna, kan 
dock parterna – i synnerhet ledningen – påverka under processens gång. Kommer 
krav från anställda, arbetstagarorganisationer eller andra aktörer som blir påver-
kade, som handlar om hur nedläggningsprocessen bör hanteras, och ledningen är 
mottaglig för dessa krav, finns förutsättningar att ledningen genom samverkan 
justerar sin företagsstrategi under den initiala fasen av nedläggningen. Detta var 
ett centralt argument i artikel II. Det har dessutom rapporterats om fall från andra 
arbetsmarknadsregimer där ledningen ändrar sin strategi och går från att vara so-
cialt oansvarig till att bli mer socialt mottaglig under nedläggningsprocesser 
(McMahon 1999).19 Detta ovanstående resonemang illustreras i modellen genom 
den streckade återkopplingspilen från process till endogen kontext. 
 
Processen är i fokus i artikel I, II och IV. Som framgår i artikel IV kan parterna, 
inom den svenska kontexten, antingen koordinera eller separera sina intressen 

                                                
19 I McMahons (1999) rapporterade fall skedde förändringen i strategin sent i processen, efter det att beslut 
fattats, och hade sin förklaring i den sociala press som uppstod från omgivningen när nedläggningsplaner-
na blev offentliga. Detta fall utspelade sig i USA. 
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under omstruktureringsprocesser. Flera forskare har tidigare försökt illustrera 
relationen mellan parterna, och processen att nå uppgörelser under normal drift 
och förvaltning, genom koncept som integrativ- och distributiv förhandling 
(Walton & Mckersie 1965) och genom metaforerna att dansa och att boxas 
(Huzzard 2004). Koncepten koordinering och separering är inspirerade av denna 
tidigare forskning, men eftersom samverkan tillämpas på nedläggningskontexten 
är beskrivningen koordinering och separering mer användbart för hur parterna 
kan agera i den givna kontexten. Vid en koordinering tas båda parters intressen i 
beaktande i strävan att lindra negativa konsekvenser. I nedläggningar ligger ge-
nerellt sett arbetstagarorganisationernas intresse i att säkerställa sysselsättning 
och inkomst åt sina medlemmar, och arbetsgivarens intresse ligger i att få till en 
stabil omstrukturering utan störningar på marknaden och med bibehållet anse-
ende.  
 
Hur koordinering mellan parterna ser ut kan skilja sig åt mellan olika fall, bero-
ende på förutsättningar, men i artikel IV framkom följande nyckelfaktorer, eller 
med andra ord, gynnsamma förhållningssätt: 1) en flexibel inställning till regel-
system för att finna lokala lösningar i omstruktureringsprocessen, 2) delaktighet 
hos arbetstagarorganisationerna i utformandet av insatser och process, 3) kraft-
fulla insatser för de anställda med fokus på anställningsbarhet, 4) en längre ned-
läggningsperiod, samt 5) ett lokalt engagemang hos ledningen. Kortfattat kan 
man säga att koordinering innebär delaktighet och ett ansvarstagande för att hitta 
lokala lösningar som minimerar konsekvenserna i den specifika nedläggningssi-
tuationen. Genom att parterna tar hänsyn till varandra skapas också förutsättning-
ar för att reducera spänningen.20    
 
Det andra förhållningssättet, separering, kännetecknas av att parterna inte tar 
hänsyn till varandra under processen. Det råder således en avsaknad av samver-
kan. En separering kan kännetecknas av att ledningen strävar efter att hålla nere 
nedläggningskostnaderna samt att lägga ned verksamheten snabbt för att bli av 
med problemen, medan arbetstagarorganisationerna kämpar mot nedläggningsbe-
slutet i sig och agerar för verksamhetens överlevnad. Parterna har lågt förtroende 
för varandra och tar inte hänsyn till de fem nyckelfaktorer som kännetecknar en 
koordinering, och därmed reduceras inte spänningen. Om processen tar en rikt-

                                                
20 Koordinering innebär inte att det saknas intressekonflikter i frågan eller motsatta uppfattningar bland 
anställda. Det handlar snarare om parternas förhållningsätt att, givet situationen, samverka för att finna 
konstruktiva lösningar under processen. 
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ning mot koordinering, istället för separering, skapas förutsättningar för en mer 
ansvarsfull nedläggning.  
 
I en av avhandlingens delstudier (artikel I) framgick att parterna genom ett ram-
avtal kan byta socialt ansvar mot numerisk flexibilitet. Detta innebär att arbetsta-
garorganisationerna släpper på taket för andelen visstidsanställda samtidigt som 
företaget är villigt att frigöra resurser för sysselsättningsfrämjande insatser och 
aktiviteter. Flexibiliteten skapar handlingsutrymme för tillsvidareanställda att ta 
del av insatserna som gemensamt konstruerats mellan parterna, samtidigt som det 
ger företaget möjlighet att anställa när produktionen så kräver. De sysselsätt-
ningsfrämjande insatserna, vilka internt kallades ”arbetslinje”, inkluderade bland 
annat goda villkor för studier, utbildningar, möjlighet att prova annan anställning 
med betalning samt möjlighet till tjänstledighet (Rydell & Wigblad 2011). Både 
ledningen och arbetstagarorganisationerna var i detta fall (Scania) överens om att 
sysselsättningsfrämjande insatser var en bättre lösning än avgångsvederlag, trots 
att det från anställda fanns initiala krav på avgångsvederlag vid en av produkt-
ionsenheterna.  
 
För att ytterligare skapa handlingsutrymme för samverkan och tid åt anställda att 
anpassa sig till den nya situationen var ett centralt argument i artikel I och II vik-
ten av längre nedläggningsperioder. Fördelarna med längre nedläggningsperioder 
förutsätter dock att tiden används till konstruktiva insatser. Vad som menas med 
en längre nedläggningsperiod är emellertid relativt (se avsnittet om längre ned-
läggningsperioder i litteraturöversikten) och är mer angeläget i en kontext där 
den lokala arbetsmarknaden är relativt svag, eftersom anställdas möjlighet att 
finna ny sysselsättning ofta är svårare i glesbygder jämfört med storstäder. De 
anställdas kompetens och konjunkturläget påverkar också individernas möjlighet 
att finna nya arbeten, och indirekt vikten av längre nedläggningsperioder.   
 
I många nedläggningsförlopp finns det nyanser i kontinuumet koordinering – 
separering. Det är sällan en nedläggning ligger i ytterlighetsposition på alla de 
fem nyckelfaktorer som framträdde i artikel IV. I vissa delprocesser kan parterna 
koordinera sina intressen medan de separerar dem i andra. Det kan till exempel 
handla om att ledningen är angelägen om att lägga ned produktionsenheten 
snabbt, men samtidigt är villig att frigöra finansiella resurser för att mildra kon-
sekvenserna för anställda. Varje nedläggningsfall skapar med andra ord ett möns-
ter i kontinuumet när det gäller de fem identifierade nyckelfaktorerna. Inte sällan 
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kan separering också förekomma mellan arbetstagarorganisationerna. De olika 
lokala arbetstagarorganisationerna kan driva olika agendor och likaså ha olika 
strategier för hur långt de samverkar med ledningen alternativt gör motstånd ge-
nom att utnyttja regelverk för att motsätta sig olika beslut.  
 
Som beskrivits tidigare är samverkan och förhandlingar i nedläggningssituationer 
en komplex process som innefattar ett samspel mellan koncernnivå och platsnivå. 
För de lokala arbetstagarorganisationerna innebär ofta en nedläggning att den 
lokala fackklubben upphör i och med att nedläggningen är genomförd. Detta gäl-
ler om hela produktionsenheten läggs ned. På koncernnivå kommer det emeller-
tid att fortsätta finnas en relation mellan arbetstagarorganisationer och koncern-
ledning, om det rör sig om en partiell nedläggning. En hög grad av koordinering 
mellan parterna skapar förutsättningar att förbättra förtroendet, på koncernnivå 
eller vid andra produktionsenheter inom koncernen, efter det att en nedläggning 
är genomförd. Inte minst eftersom sannolikheten att respektive parter upplever att 
den andra parten tog sitt ansvar under processens gång ökar. Detta var till exem-
pel fallet i Scanias omstrukturering 2005–2008. Vid en separering, där processen 
är mera konfliktfylld, riskerar relationerna mellan parterna däremot att försämras.  
 
Hur nedläggningen hanteras kan med andra ord få effekt på utfallet för parterna. 
Förutom att parternas efterföljande relation till varandra kan påverkas kan pro-
cessen bidra till olika utfall för respektive part. För företaget kan en koordinering 
ge mindre konflikter under nedläggningsprocessen på grund av att spänningen 
reduceras. Det bidrar sannolikt till minskade risker för produktions- och mark-
nadsstörningar under och efter processen. Dessutom, som framkom under avsnit-
tet företagskonsekvenser, riskerar företaget ett försämrat anseende om de inte tar 
ett socialt ansvar och koordinerar sina intressen med integrerade aktörer. Detta 
kan i sin tur leda till negativa konsekvenser för framtida affärsrelationer samt 
negativt påverka arbetsgivarvarumärket och därigenom försvåra framtida rekryte-
ringar.  
 
För anställda finns indikationer på att en koordinering ger förbättrade möjligheter 
att finna ny sysselsättning. I fallet Scania 2005–2008, som kännetecknas av ko-
ordinering och socialt ansvar, hade till exempel 83 procent av de anställda en 
lösning (nytt arbete, förtidspension eller utbildning) vid tiden för nedläggningen. 
Samverkanslösningarna bidrog här bland annat till den tidigare beskrivna ”ar-
betslinjen” samt till att underleverantörer lokaliserades och tog över delar av pro-



 
 
 

74 
 

duktionen (bearbetningen) i respektive ort, vilket medförde att cirka en tredjedel 
av de anställda kunde övergå till den nyetablerade industrin (Rydell & Wigblad 
2011, 2012).21 Samverkanslösningar kan sålunda påverka anställdas förutsätt-
ningar att finna sysselsättning.  
 
I denna diskussion får dock inte glömmas att många individer som finner nytt 
arbete gör så på eget initiativ, genom bland annat egna kontakter, en personlig 
drivkraft att närma sig alternativa arbetsgivare eller att de startar eget företag 
(Bailey m.fl. 2012). Dessa individer finner sannolikt ny sysselsättning oavsett hur 
processen utformas. Men om dessa individer får en längre tid på sig i omställ-
ningsprocessen samt möjlighet att delta i utbildningsinsatser, till exempel ”starta-
eget utbildningar”, så kan det underlätta beslutet att ta detta steg eller öka chan-
serna att finna anställning hos en annan arbetsgivare. Processens påverkan på 
utfallen för respektive part illustreras i modellen genom pilen från process till 
utfall. 
 
Minimeras negativa utfall för parterna finns förutsättningar att parterna kommer 
att inta en liknande strategi vid nästa omstrukturering. Om utfallen däremot upp-
levs som ogynnsamma är sannolikheten större att parterna kommer att ändra stra-
tegi till nästa omstrukturering. Till exempel hade Scania varit inblandad i en rela-
tiv konfliktfylld nedläggning i Katrineholm år 2002 och erfarenheten från den 
omstruktureringen bidrog till det ändrade förhållningsättet i nedläggningarna av 
produktionsenheterna i Falun och Sibbhult 2005–2008 (Rydell & Wigblad 2012). 
Parterna har med andra ord ofta kunskap om tidigare fall, där utfallen har utvär-
derats, som i sin tur kan påverka processen och strategin i den aktuella nedlägg-
ningen. Kunskaperna kan komma från tidigare upplevda omstruktureringar eller 
från olika omstruktureringsmodeller som spridit sig lokalt eller nationellt via 
massmedia, branschorganisationer, fackföreningar etcetera.22 Detta illustreras 

                                                
21 I Sibbhult tog underleverantörerna Sibbhultsverken och Swepart över bearbetningen som tidigare bedri-
vits i Scanias regi. I Falun tog underleverantörerna Zakrisdalsverken och Leax över bearbetningen. Dessa 
underleverantörer anställde majoriteten av de uppsagda som fick nytt jobb på orten. Angående att skapa 
regional förnyelse under avvecklingen fanns också en samverkan mellan företag, kommun och region, i 
synnerhet i glesbygden Sibbhult. Detta har beskrivits under kapitlet Regionala konsekvenser.  
22 Det har också rapporterats om hur normer kan breda ut sig regionalt och nationellt. Ahlstrand (2006) 
beskriver till exempel hur ”Göra-som-Eriksson-normen” utvecklades, vilket bland annat innebar förvänt-
ningar och krav från omgivningen att andra företag som drog ned på personal skulle göra på liknande sätt 
som Ericsson. I Dalarna har även kunskap om Scanias nedläggning 2005–2008 spridit sig och modellens 
innehåll har diskuterats i samband med andra nedläggningsfall. 
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genom den streckade återkopplingspilen från utfall till process och endogen kon-
text i modellen. 
 
Flera faktorer som framkom i litteraturöversikten kan också påverka utfallen i 
nedläggningssituationer. Tidigare forskning har till exempel indikerat att olika 
grupper anställda har olika förutsättningar att finna ny sysselsättning efter en 
nedläggning (Bailey m.fl. 2012, Jolkkonen m.fl. 2012). Likaså har en nedåtgå-
ende konjunktur och en svag lokal arbetsmarknad inte sällan en negativ inverkan 
på utfallen för de anställda. Det finns således faktorer inom företaget och i om-
givningen som kan påverka utfallen, även om det inom olika kontextuella förut-
sättningar också finns en process mellan ledning och arbetstagarorganisationer 
som kan form på olika sätt. 
 
Många studier om nedläggningar har analyserat utfallen för de anställda (se till 
exmpel Jolkkonen m.fl. 2012, Oesch & Baumann 2014). Dessa studier har dock 
bortsett från samverkansprocessen mellan ledning och arbetstagarorganisationer 
under nedläggningen. Bidraget här är tonvikten på processen och dess kontextu-
ella förutsättningar att skapa relativt gynnsamma lösningar. Några generella re-
sultat är att parterna kan utbyta flexibilitet mot kraftfulla insatser, samt att längre 
nedläggningsperioder ofta är mer gynnsamma förutsatt att tiden används till kon-
struktiva lösningar. 
 
Hur samverkansprocessen påverkar de långsiktiga utfallen för respektive part 
behöver dock studeras utförligare. Det har inte inom ramen för avhandlingen va-
rit möjligt att utföra systematiska och långsiktiga uppföljningar av utfallen i de 
olika nedläggningsfallen. Fortsatt forskning som systematiskt studerar sambandet 
mellan process och utfall och tar kontextuella faktorer i beaktning är därför ange-
läget. En intressant fortsatt forskningsfråga är: Vilken påverkan har olika sam-
verkansmönster på anställdas långsiktiga utfall? Frågan handlar inte enbart om 
att anställda finner nytt arbete efter en nedläggning utan också om löneutveckl-
ingen samt upplevelsen av kvalitén i det nya arbetet. De inkluderade empiriska 
nedläggningsfallen i denna avhandling är från tillverkningsindustrin. Det är inte 
osannolikt att ett flertal av de uppsagda tvingas till andra sektorer för att överhu-
vudtaget finna nytt arbete, i synnerhet om den lokala arbetsmarknaden är begrän-
sad med få likvärdiga arbeten. Upplevelsen av förändring i arbetsinnehåll samt 
vilken roll samverkanslösningar har för att möjliggöra övergången till likvärdiga 
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arbeten behöver därför studeras utförligare. Uppföljningsstudier bör ha åt-
minstone ett treårsperspektiv för att undersöka dessa faktorer.  
 
En annan intressant forskningsfråga är hur parternas långsiktiga relationer på 
koncernnivå påverkas av olika förhållningsätt i processen under en partiell ned-
läggning? Det handlar om att studera effekter och utfall för arbetstagarorganisat-
ioner och ledning efter att en partiell nedläggning är genomförd. Hur påverkas 
förtroendet och informationsflödet mellan parterna?  Modellen som beskrivits i 
detta avslutande kapitel ska ses som ett förslag för hur partsrelationer i nedlägg-
ningar kan förstås. Forskning som systematiskt testar modellens tillämpbarhet 
samt fortsatt utvecklar den med hänsyn till kontextuella faktorer är därför önsk-
värd.  
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Summary 

Redundancies and plant closures are common features of the Swedish labor mar-
ket. According to the Public Employment Service (Arbetsförmedlingen), over 
432,000 employees were given notice of termination in Sweden from 2008-
2013.23 A considerable amount of these notifications were due to plant closures. 
Decisions on closures often cause negative economic, health and social impacts 
on labor. The most evident consequence is the risk of being unemployed, includ-
ing its economic hardship and the accompanying stigmatized status. As a result 
of the negative consequences that follow the decision to close a plant, the deci-
sion creates tension between management and labor. 
 
This thesis includes five papers and focuses on union-management relations dur-
ing plant closures. To date, this field has received inadequate attention among 
industrial relations scholars. Although research has been conducted on the empir-
ical phenomenon of plant closures and union-management relations (including 
social partnership) during normal operations, these fields have not yet been suffi-
ciently connected. This thesis aims to study union-management relations during 
plant closures. The research questions are as follows:  
 

 What patterns do union-management relations disclose during plant clo-
sures?  

 What characterizes of ‘partnership’ appears in plant closures? 

 How do contextual factors affect union-management relations during plant 
closures? 

The main theoretical inspiration of this thesis comes from previous research on 
the empirical phenomenon of closures, as well as research on union-management 
relations and corporate social responsibility (CSR). Concepts that illustrate dif-
ferent patterns in the process of reaching agreements, such as Huzzards’ (2004) 
metaphors boxing and dancing, and Walton and McKersies’ (1965) theory of 
labor negotiations, have particularly been an inspiration. Previous research on 
socially responsible plant closures also contributed to the development of some 
of the papers included in this thesis.  

                                                
23 Not all employees who receive notice of termination are dismissed. According to the Public Employment 
Service, approximately 60-70 percent of employees that are given notice are made redundant.   
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Case studies are the main methodological approach of three of the five papers 
included in this thesis. The empirical material was gathered from document re-
views, investigations, observations, and semi-structured interviews with trade 
unions, top management, local management, employees, and representatives of 
the local community. The interviews lasted 35-90 minutes. In one of the studies, 
the empirical data were gathered through 240 questionnaires answered by 
jobseekers. The purpose of that study was to analyze jobseekers’ willingness to 
commute long distances to reconnect to employment. Different socio-
demographic explanatory factors and interactions between the factors were ana-
lyzed in a regression model.  
 
The thesis develops a tentative model that illustrates how union-management 
relationships can be understood during closure processes. The model is partly 
based on the literature review and the five articles included in the thesis. Con-
sistent with previous research on social partnership at work during normal opera-
tions (Johnstone 2007; Johnstone, Ackers & Wilkinson 2009), the model high-
lights three factors that should be considered: context, process and outcomes. 
These three factors have a relationship with and sometimes an impact on each 
other. Both the endogenous context (business strategy and tradition of coopera-
tion within the company) and the exogenous context (events in the labor market 
such as a recession or finance crisis, and institutional factors such as regulations 
and the strength and structure of the local labor market) affect the process and 
directly or indirectly affect the outcomes. For instance, labor market conditions 
contribute to the employees’ ability to reconnect to new employment.  In addition 
regulations, inter alia, address whether unions have the rights to information and 
negotiations before restructuring decisions take place. Papers III and V address 
the context and its impact on both the process and outcomes.  
 
The main contribution of the thesis is its focus on the process of union-
management relations and how agreements are settled during the course of re-
structuring. Addressing the process, the model highlights a continuum with the 
concepts coordination and separation on each side. Coordination means that the 
parties approach each other at an early stage in the process and, through partici-
pation, strive to find constructive solutions given the circumstances. Coordina-
tion creates improved possibilities to reduce the tension that arises between par-
ties due to the closure decision and to influence the process toward a more re-
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sponsible closure. In paper IV, where a typology is developed, the following key 
factors of coordination are revealed: 1) a flexible approach to regulatory systems, 
which is possible in the Swedish context due to the semi-mandatory labor law; 2) 
trade unions’ participation at an early stage of decision-making; 3) vigorous ef-
forts to increase employees’ employability; 4) a longer transition period; and 5) 
management engagement. On the other hand, in a process that is characterized by 
separation, the parties do not take the other parties’ request into account. Thus, 
the tension is not reduced; rather, it sometimes increases. However, many clo-
sures involve elements of both coordination and separation in different sub-
processes. Sometimes separation can also occur between different local trade un-
ions. In other words, each closure case, with regard to the five factors addressed 
in paper IV, creates a unique pattern in the continuum of coordination to separa-
tion. 
 
Paper I reveals that management and trade unions can exchange numerical flexi-
bility, by means of temporary employees, with strategic CSR that aims to facili-
tate employees’ employability. This is called a flexicurity model during the re-
structuring process. Another generic result from papers I and II stresses the bene-
fits of a longer transition period, which improves the scope of action primarily 
for the employees and secondarily for the local community, since long notifica-
tions provide time for planning measures that may mitigate the adverse effects of 
the closure. This is assuming that time is used for constructive employment pro-
motion efforts, labeled in paper II as “outreach HRM.” One included plant clo-
sure case, which was characterized by a high degree of coordination, showed that 
83 percent of the employees who were given notice of closure had found a solu-
tion for the future by the time the plant had closed.  
 
This thesis concludes by providing recommendations for further research. Re-
search that systematically investigates different patterns in union-management 
relationships during closure processes is needed. It should take contextual factors 
into account and analyze the long-term outcomes for each party.  
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Partsrelationer vid nedläggningar av 
produktionsenheter

Nedläggningar är en återkommande företeelse på den svenska arbetsmarknaden. 
I föreliggande avhandling av Alexis Rydell ligger fokus på relationerna mellan 
ledning och arbetstagarorganisationer under nedläggningsprocesser. 

Ett nedläggningsbeslut skapar spänning mellan parterna, inte minst eftersom 
nedläggningsbeslutet ofta innebär negativa konsekvenser för de anställda. 
Avhandlingen visar hur olika förhållningssätt mellan parterna kan skapa olika 
förutsättningar för att reducera spänningen och mildra de negativa konsekvenserna. 
Utifrån fallstudier identifieras nyckelfaktorer för partssamverkan och hur 
konstruktiva lösningar kan möjliggöras under processen. Dessutom analyseras 
vilka kontextuella faktorer som påverkar processen och dess potentiella inverkan 
på utfallen. Avslutningsvis presenteras ett förslag till modell för partsrelationer i 
nedläggningar. 
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