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Idag genomgår många organisationer perioder av förändringar såsom 
nedskärningar eller fabriksnedläggningar i syfte att minska sina 
kostnader. Vanliga reaktioner hos anställda vid dessa förändringar är 
depressiva symptom. Syftet med föreliggande studie var dels att 
undersöka om anställdas bild av deras framtid ändrar sig under en 
företagsnedläggning och undersöka om framtidsbilden kan relateras 
till depression. Datainsamlingen bestod av enkäter som besvarades av 
131 respektive 116 anställda vid två tillfällen vid nedläggningen av ett 
industriföretag i Stockholm, perioden 2012-2013. Beroende t-tester 
utfördes för att studera skillnader över tid gällande framtidsbild. 
Hierarkiska regressionsanalyser utfördes för att studera effekten av 
framtidsbild på depression. Resultaten från t-test visade på 
signifikanta skillnader mellan T1 och T2 i framtidsbild, resultaten från 
regressionsanalyser indikerar att framtidsbilden påverkar depression 
negativt. Studien belyser fördelarna med att tillämpa tidigare 
forskning kring krishantering i arbetslivet för att minska de negativa 
konsekvenser en nedläggning innebär. 

 
 

I dagens globaliserade ekonomi genomgår många organisationer perioder av 
förändringar såsom nedskärningar, fusioner eller fabriksnedläggningar i syfte att minska 
kostnaderna för arbetskraft, produktion eller transport (Burke, 2011). Några av de 
vanligaste negativa reaktionerna vid nedskärningar och företagsnedläggningar med 
arbetslöshet som konsekvens är minskat välbefinnande och depressiva symptom 
(Arbetsmiljöverket rapport 2011:1). I en studie av Jones et al (2008) konstaterades att 
anställda som genomgår organisationsförändringar upplever en förlorad kontroll över 
arbete och arbetsuppgifter samt en ökad osäkerhet kring anställningen vilket leder till 
frustration. Osäkerheten som de anställda upplever gällande fortsatt anställning kan få 
negativa konsekvenser för organisationen och blir ofta ett problem vid nedskärningar 
(Sverke & Hellgren, 2002). I de mer radikala fallen med total nedläggning av företag är 
det inte bara några anställda som drabbas hårt utan alla vilket medför att de tvingas 
genomgå ofrivilliga jobb- och karriärbyten (Tosti-Kharas, 2012). Naturligtvis medför 
detta en stor osäkerhet gällande de anställdas liv efter nedläggningen beträffande deras 
framtida karriär, säkerställande av återanställning samt inkomst (Karren, 2012). 
 
Målet med denna studie är att studera om anställdas bild av deras framtid ändrar sig 
under tiden ett företag genomgår en avveckling av sin verksamhet som resulterar i en 
total nedläggning och om denna bild av deras framtid kan relateras till deras hälsa. I den 
föreliggande studien kommer bild av anställdas framtid att användas synonymt med 
framtidsbild och tvärt om. 
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Skillnader mellan nedskärningar och nedläggning 
I en föränderlig miljö måste företag vara flexibla och ständigt anpassa sig efter sin 
omgivning för att förbli konkurrenskraftiga. Nedskärningar innefattar bland annat 
planerade neddragningar av olika arbetspositioner (Kets de Vries & Balazs, 1997) och 
en gallring av de anställda, det vill säga vem får stanna och vem får gå. Detta regleras i 
Sverige genom LAS (Lag (1982:80) om anställningsskydd). Detta innebär att det inte 
bara finns uppsagda personer utan även kvarvarande personal. En del forskning visar att 
uppsagda individer vid nedskärningar som känner en högre grad av ilska engagerar sig 
snabbare i nya jobbsöksaktiviteter (Bennett, Martin, Bies, & Brockner, 1995) medan de 
som blir kvar och som kallas överlevare (survivors) ofta känner skuld för att de inte blev 
uppsagda (Brockner, 1990). 
 
En uppenbar skillnad mellan nedskärning och nedläggning är att en nedläggning 
drabbar alla anställda i termer av arbetslöshet. En annan skillnad är att nedläggning 
medför klara mål (t.ex. stängning av fabriken sker x datum). Detta innebär att 
ovissheten inte blir lika påtaglig (Bergman & Wigblad, 1999). Ett negativt men 
definitivt besked är bättre än osäkerhet, det vill säga att individen kommer ur sin 
osäkerhetsförlamning och börjar hantera situationen konstruktivt vilket ligger i linje 
med de stressteorier som finns (Aronsson et al., 2012). 
 
En företagsnedläggning sker sällan över en natt vilket medför att efter tillkännagivandet 
av nedläggningen arbetar anställda kvar på arbetsplatsen under flera månader och ibland 
år innan stängningen är slutfört och under den tiden är dagliga rutiner och anställdas sätt 
att tänka gällande företaget föremål för en hel del förändringar (Marks & Vansteenkiste, 
2008). Anställda i en organisation som skall läggas ned måste mentalt släppa taget om 
det som har varit (Blau, 2006) och börja planera för sina arbetsrelaterade mål för 
framtiden (Häsänen, 2010). 
 
Anställdas reaktioner under en nedläggning  
Två modeller som beskriver beteendereaktioner hos anställda under en nedläggning är 
Suttons (1987) och Blaus (2006, 2007) processmodeller. Suttons (1987) modell 
fokuserar på relationer och kommunikation mellan anställda och den organisation som 
skall läggas ned och sammanfattar ett händelseförlopp där medlemmar först tolkar sin 
organisation som permanent, sen tillfällig och slutligen som upplöst. Sutton hävdade 
bland annat att anställda behövde genomgå en sorgeprocess beträffande nedläggningen 
för att kunna acceptera den (Häsänen 2010). Sutton (1987) var inspirerad av Kubler-
Ross (1969) sorgmodell som innebär att när en person står inför förestående död 
genomgår personen fem känslomässiga faser: förnekelse, ilska, köpslående, depression 
och acceptans.  
 
Även Blau (2006, 2007) var inspirerad av Kubler-Ross sorgmodell och det centrala i 
modellen som Blau (2006) föreslår är att koppla Kubler-Ross fem steg till anställda 
under en nedläggningsprocess. Blaus (2006, 2007) modell syftar till att förklara 
anställdas konstruktiva beteendereaktioner såväl som deras destruktiva 
beteendereaktioner vid en nedläggning (Blau 2006, 2007; Häsänen 2010). Om individen 
tar sig igenom processen på ett framgångsrikt sätt mobiliserar detta för vidare 
arbetssökande med förhoppningsvis ett nytt jobb inom en snar framtid. Om individen 
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misslyckas med att ta sig igenom processen kan det resultera i ohälsa med b.la 
depression som följd.  
 
Den första fasen i sorgemodellen kallas förnekelse som grundar sig i ”chocken” att få 
höra att företaget skall läggas ned. Fasen övergår i ilska och är troligtvis ett resultat av 
att den anställde känner sig sviken av företaget. Köpslående är mindre vanligt om hela 
företaget läggs ned men förekommer om det endast sker neddragningar. Depression är 
nästa fas med känslor av sorg, nedstämdhet och med resultatet att anställda drar sig 
tillbaka med en känsla av bristande kontroll. Med tiden, i och med att ilska och 
depression börjar lägga sig, kan den anställde nå ett stadie av ro i sin situation gällande 
uppsägningen (Blau 2006). Då har de nått till fasen av acceptans och utforskning som 
inte är detsamma som lycka och glädje (Noer 1997) men ett sätt att bryta sig fri från 
organisationen och förbereda sig för att gå vidare i arbetslivet (Blau 2006). 
 
Som synes har båda dessa modeller en liknande utgångspunkt i Kubler-Ross (1969) 
men ett olikt sätt att förhålla sig till detta.  Suttons (1987) modell känns oklar på flera 
punkter, bland annat hur själva upplösningen av företaget går till och varför vissa 
individer hanterar en nedläggning bättre än andra. Sutton (1987) testade aldrig sin 
modell empiriskt men det gjorde Blau (2006, 2007) (Häsänen, 2010).  Blau (2007) 
utförde en longitudinell studie där resultatet visade att individer som tar sig igenom 
processen på ett konstruktivt sätt genom att först sörja förlusten av det gamla och sen 
acceptera förlusten, möjliggjorde för individen att hantera sin framtid på ett för 
individen positivt sätt (Bridges, 1991). Med andra ord så kan sorgeprocessen tolkas som 
en process som hjälper individer att klippa banden med den gamla (döende) 
organisationen för att möjliggöra en strävan och lust till att gå vidare i livet (Scheck & 
Kinicki, 2000).  
 
Sammanfattningsvis visar båda modellerna att individer som drabbas av uppsägning 
måste acceptera denna förlust innan de kan börja med att gå vidare i sitt liv men där 
Blau (2006, 2007) tar sin modell ett steg längre, utvecklar processen och testar den 
empiriskt (Häsänen, 2010). Med detta resonemang finns det skäl att tro att anställda 
kommer att uppleva en skillnad på hur de ser på sin framtid över tid, på grund av att en 
förlust av deras arbete rent allmänt borde frambringa en viss mängd sorg och att denna 
sorg antingen bearbetas eller inte. Denna process skulle kunna antas påverka de 
anställdas framtidsbild. Med framtidsbild avses i föreliggande uppsats exempelvis vad 
individer vill göra i sitt yrkesliv efter en nedläggning. Men innefattar även ett förlopp 
där personen i början kanske funderar på att stanna i företaget i ett liknande jobb men 
med tiden ser de anställda fler möjligheter även utanför företaget, i takt med att de 
förstår att företaget kommer att upphöra. 
 
Nedläggning ur ett stress och kontroll perspektiv. 
Att förlora jobbet är allmänt känt som en stor stress faktor (Holmes & Rahe, 1967). I en 
metaanalys av Paul och Moser (2009) gjordes en genomgång av 334 olika studier inom 
området hot om arbetslöshet och arbetslöshet, varav 87 longitudinella. Det övergripande 
resultatet är att hot om arbetslöshet och arbetslöshet bedöms ha en medelhög effekt på 
den psykiska hälsan. Ett tydligt samband hittades för variabler som stress, depression, 
ångest, psykosomatiska symptom, välbefinnande och självuppskattning. 
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Ett ramverk för utvärdering av processer för att hantera stressade situationer är 
transactional stress theory som menar att stressande händelser följs av en sekundär 
bedömning, där individen utvärderar sina tillgängliga resurser för att på lämpligt sätt ta 
itu med tänkbara stressande händelser. Beroende på individens erfarenheter och den 
sociala situationen tolkar individen situationens innebörd, framförallt om den innebär ett 
hot som behöver avvärjas eller hanteras (Lazarus & Folkman,1984). Vidare menar 
Lazarius och Folkman (1984) som ett resultat av den efterföljande sekundära 
bedömning av tillgängliga resurser och genomförbara coping alternativ kan det 
förväntas att individer som känner sig väl förberedda att möta de utmaningar som t.ex. 
arbetsövergångar efter en stängning kommer att reagerar mindre negativt på en 
nedläggning än de som utvärderar sina tillgängliga resurser som otillräckliga, det vill 
säga hur de upplever och ser på sin framtid blir avgörande. Uppfattningar om 
tillgängliga resurser kan bero på både faktorer som har med situationen att göra där 
exempelvis delaktighet och kontroll över vad som händer/kommer hända samt 
individuella omständigheter får betydelse för framtiden. 
 
Den traditionella och dominerande forskningsutvecklingen inom arbetsrelaterad stress 
och hälsopsykologi har varit att begränsa forskningsobjekt till förhållanden inom en 
organisation (Aronsson, 1989), den modell som haft starkast genomslag är krav-
kontroll-modellen som utvecklades av Karasek & Theorell (1990).  
 
Den radikalt förändrade situationen på arbetsmarknaden med flexibel arbetskraft medför 
en osäkrare anställningssituation, högre arbetslöshet som bidrar till mindre rörlighet på 
arbetsmarknaden, nedskärningar och nedläggningar som ett vanligt verktyg för 
organisatorisk omstrukturering. Detta utgör tillsammans en utmaning för den 
traditionella synen och det teoretiska ramverket inom stressforskning och 
arbetspsykologin. Med de osäkerheter som den förändrade situationen på 
arbetsmarknaden medför behövs ett nytt koncept. Kontroll inom en organisation dvs. 
individens upplevelse av att kunna påverka sitt eget arbete, möjligheten att nyttja sina 
olika resurser och färdigheter och känsla av stimulans i arbetet, behöver kompletteras 
med kontroll över hela arbetssituationen och komma att innefatta även arbetsmarknaden 
som helhet. En aspekt av arbetstagarens kontroll över kan vara hens möjligheter att få 
ett nytt jobb (Aronsson & Göransson 1999). I en studie av Aronsson och Göransson 
(1999) diskuterades en modell som beskriver ovanstående aspekter utifrån ytterligare en 
dimension. Det är en sak att ha kontroll och autonomi i det arbete man utför men att det 
utanför denna nivå finns ytterligare en nivå som styrs av marknadsrelaterade faktorer 
som t.ex. makroekonomi, arbetslöshetsnivåer, fackföreningsmakt, arbetslagstiftning och 
olika socialförsäkringssystem. Detta kan en individ inte styra över eller kontrollera 
vilket då påverkar stress och hälsoresultat negativt (Aronsson och Göransson, 1999). 
Stressteori i förhållande till kontroll är i grunden 
konsekvensorienterad och fungerar som ett stöd för att förutsäga ohälsa som kan 
relateras till balansen mellan krav och kontroll. Som förslag är att en skillnad görs 
mellan kontroll inom och kontroll över en situation men även mellan kontroll och 
förlust av kontroll (Aronsson, 1989).  
 
Med utgångspunkt i dessa resonemang kan det finnas skäl att tro att anställdas 
framtidsbild, i detta fall tankar om vad de önskar skulle ske mot vad som sannolikt sker 
i samband efter en nedläggningsprocess kan medföra en känsla av bristande kontroll, 
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som i sin tur kan påverka deras hälsa negativt. Det kanske är så att det inte bara spelar 
någon roll vad de anställda vill göra (och att detta ändrar sig över tid) utan även att de 
förstår att vissa tankar och idéer om vad de önskar göra är mer eller mindre sannolikt 
och vad händer då? Kan det vara så att det som de anställda inte vill, men troligtvis 
kommer att göra är det som de anställda stressas mest över, då det liknar en situation där 
de har brist på kontroll?  
 
Syftet 
Syftet med föreliggande studie var dels att undersöka om anställdas bild av deras 
framtid ändrar sig under tiden en nedläggning av ett företag framskrider och undersöka 
om framtidsbilden kan relateras till subjektivt skattad hälsa (depression). 
 
Frågeställningar 
1. Finns det skillnader i hur anställda ser på sin framtid i ett tidigt vs sent skede under 
en nedläggningsprocess? 
 
2. Hur anställda ser på sin framtid, kan detta relateras till hur de upplever att de mår i ett 
tidigt eller sent skede av nedläggningsprocessen? 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare och procedur 
Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt (Omställningar ur ett 
organisations- och transferperspektiv) och är baserad på befintlig data (Bernhard-Oettel, 
Näswall, Stengård & von Rosen 2014). Forskningsprojektet genomfördes i ett 
tillverkande industriföretag som la ned en produktionsanläggning i Storstockholm under 
perioden 2012-2013. På anläggningen som skulle stängas producerades en rad olika 
produkter som blev flyttade till andra delar av företaget. Ingen av dessa ställen var på 
pendlingsavstånd och personalbehovet var inte stort på dessa orter då omflyttningen 
samtidigt innebar en produktionseffektivisering. Några få anställda flyttades till 
företagets huvudkontor alla andra blev uppsagda och fick via avtalet med facket stöd av 
omställningsorganisationer för att hitta nya arbeten. 
 
Antalet undersökningsdeltagare vid mättillfälle 1 var 131 och antalet 
undersökningsdeltagare vid mättillfälle 2 var 116. Dessa personer var fördelade mellan 
olika befattningar; medarbetare, lagledare, arbetsledare och chefer. Urvalet bestod av 
det totala antalet anställda på fabriken och utgjordes av både kvinnor och män. Åldern 
på samtliga deltagare var mellan 20-66 år (m=43,5 s=10,8) och antalet tjänsteår hos 
företaget var mellan 0-44 år (m=13,8, s=9,9). Samtliga undersökningsdeltagare fick ett 
utskick med information om bakgrund och syfte för den kommande enkätinsamlingen 
samt information att deltagandet var frivilligt och att svaren behandlades konfidentiellt. 
Slutligen fick undersökningsdeltagarna veta att ett presentkort på 150 kr delades ut efter 
varje inlämnad enkät. 
 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkäter som var utvecklade i syfte att mäta 
anställdas tankar och upplevelser under en nedläggning. Data samlades in genom en 
enkät vid tre tillfällen. De första två tillfällen ligger före omställningen, det sista ca 12 
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månader efteråt, (T3 ingår ej i föreliggande studie). Den första datainsamlingen gjordes 
under våren 2012 (T1), en tid efter att alla anställda fått information om den kommande 
nedläggningen. Denna insamling föregicks av ett utskick till samtliga berörda med 
information om bakgrund och syfte för den kommande enkätinsamlingen. Forskare 
inom projektet åkte personligen ut till de berörda fabrikerna vid ett flertal tillfällen och 
deltog på deras ordinarie gruppmöten. I slutet av dessa möten fick forskaren ordet och 
berättade då kort åter om projektets bakgrund och syfte. Forskaren upplyste om att ett 
deltagande var frivilligt och att svaren behandlades konfidentiellt så att deras chefer inte 
kunde ta del av deras enskilda svar. Vidare upplystes om att svaren skulle presenteras på 
gruppnivå med minst tio personer i vardera gruppen. Efter denna genomgång fick de 
som önskade fylla i enkäten göra det på plats i konferensrummet på arbetstid. 
 
Eftersom uppsägning skedde i olika steg fördelat på ett år har datainsamlingen vid T2 
inte gjorts vid samma tidpunkt för alla, men relaterats till samma tidpunkt gentemot 
uppsägning. Detta betyder att enkäten för T2 har delats ut 2-4 veckor innan varje person 
hade sitt slutdatum på företaget. Den första gruppen lämnade företaget i slutet på 
oktober 2012, och har därför svarat på enkäten i början på oktober 2012. De sista 
lämnade företaget i slutet av september 2013 och har därför fått svara på enkät T2 i 
slutet på augusti/början på september 2013. Även denna gång fick personalen fylla i 
enkäten på arbetstid. 
 
Material 
Specifikt utvalda frågor som har att göra med de anställdas framtidsplanering och 
upplevd hälsa kommer studeras i föreliggande studie. Frågeställningen gällande 
framtidsplanering löd; Vad tror du att du kommer att göra efter produktionsflytten? 
Denna fråga var uppdelat i två delar, då respondenten fick svara på: a) Hur gärna skulle 
du göra det? b) Hur sannolikt är det att det kommer bli det du gör? Frågorna var Gå i 
pension, söka ett annat jobb inom företaget, vara arbetslös och arbeta i ett företag som 
kräver att du lär dig många nya saker. Dessa fyra påståenden kommer därför utgöra 
studiens beroende variabler i t-testen och de oberoende variablerna i studiens 
regressionsanalyser. Svaren gavs på en femgradig likertskala. Svarsalternativen för a) 
gick från 1=inte alls till 5=helst, och för b) 1= osannolikt till 5= sannolikt.  
Depression mättes med SLC- 6 skalan (Magnusson, Hansson et al., 2014) med fem 
antal frågor som löd; ”Hur mycket har du den senaste veckan besvärats av: 1. tröghet 
eller brist på energi, 2. nedstämdhet, 3. alltför mycket oro för saker och ting, 4. brist på 
intresse för saker och ting  5. att allt känns ansträngande”. Svaren kunde ges på en 
femgradig skala 1= inte alls till 5= väldigt mycket. Depression kommer därför att utgöra 
studiens beroende variabel. I studien har respondenternas medelvärde i SLC-6 skalan 
använts och kontrollvariablerna kön, ålder samt utbildningsnivå. 
 

 
Resul tat  

 
I syfte att kunna svara på den första frågeställningen, om det finns skillnader mellan T1 
och T2, hur anställda ser på sin framtid utfördes en jämförelse av variablernas 
medelvärde genom beroende t-test.  
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För att kunna svara på den andra frågeställningen, hur anställda ser på sin framtid och 
om framtidsbilden kan relateras till hur de upplever att de mår (depression) utfördes åtta 
hierarkiska regressionsanalyser. Där frågeställningen hur gärna och hur sannolikt, 
kombinerat med respektive variabel: pension, söka nytt jobb inom företaget, arbetslös, 
nytt jobb med nya saker som användes som prediktorer. Demografisk information (kön, 
ålder, utbildningsnivå) infördes som kontrollvariabel på samtliga regressioner då dessa 
kan ha samband med både framtid och hälsa. 
 
Skillnader i framtidsbilden över tid 
Ett t-test för oberoende mätningar visade på en signifikant skillnad mellan T1 och T2, 
vad gäller hur sannolikt är det att du söker ett annat jobb inom företaget. De anställda 
skattade i genomsnitt högre sannolikhet att söka ett annat jobb inom företaget vid T1 än 
vid T2. 
  
Vidare erhölls en signifikant skillnad mellan T1 och T2, vad gäller hur gärna skulle du 
jobba i ett nytt jobb som kräver att du lär dig nya saker. De anställda skattade i 
genomsnitt mindre på variabeln hur gärna skulle du jobba i ett nytt jobb som kräver att 
du lär dig nya saker vid T1 än vid T2. 
 
Variabeln hur gärna skulle du vilja jobba i ett annat jobb inom företaget och variabeln 
hur sannolikt är det att du kommer bli arbetslös närmade sig en signifikansnivå 
(p=0.06). Inga andra signifikanta skillnader uppmättes. En alfanivå på fem procent 
användes för samtliga signifikansprövningar, resultaten redovisas i tabell 1.  
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T-test för upprepade beroende mätningar mellan T1 och T2 för respektive variabel 
Tabell 1. 

 Medelvärde T1 (s) Medelvärde T2 (s) t Sig. (2-tailed) 
1. Hur gärna 
skulle du gå i 
pension? 
 

 
2.03 (1.65) 

 
1.84 (1.50) 

 
1.12 

 
0.266 

2. Hur sannolikt är 
det att du går i 
pension? 
 

 
1.53 (1.14) 

 
1.52 (1.19) 

 
0.11 

 
0.909 

3. Hur gärna 
skulle du vilja 
söka ett annat jobb 
inom  
företaget? 
 

 
2.67 (1.52) 

 
2.36 (1.53) 

 
1.89 

 
0.061 

4. Hur sannolikt är 
det att du söker ett 
annat jobb inom 
företaget? 
 

 
2.40 (1.49) 

 
2.00 (1.46) 

 
2.40 

 
0.019 

5. Hur gärna 
skulle du bli 
Arbetslös 
 

 
1.50 (1.09) 

 
1.43 (0.95) 

 
0.55 

 
0.580 

6. Hur sannolikt är 
det att du kommer 
bli arbetslös 
 

 
2.02 (1.37) 

 
2.38 (1.47) 

 
-1.91 

 
0.060 

7. Hur gärna 
skulle du jobba i 
ett nytt jobb som 
kräver att du lär 
dig nya saker? 
 

 
3.86 (1.14) 

 
4.33 (1.12) 

 
-4.60 

 
0.000 

8. Hur sannolikt är 
det att du kommer 
jobba i ett nytt 
jobb som kräver 
att du lär dig nya 
saker? 

 
3.50 (1.12) 

 
3.65 (1.15) 

 
-1.08 

 
0.280 

Not. Antal deltagare T1=131, antal deltagare T2=116 
 
Framtidsbild och subjektiv upplevd hälsa (depression) vid T1 och T2 
Tabellerna 2-5, visar resultaten av åtta hierarkiska regressionsanalyser av de oberoende 
variablerna pension, söka nytt jobb inom företaget, arbetslös och nytt jobb med nya 
saker och beroende variabeln depression. I analysernas första steg inkluderades 
bakgrundsvariablerna ålder, kön samt utbildningsnivå. Alla analyser gjordes både för 
tillfälle 1 och tillfälle 2. 
  
I regressionsanalysen som beräknade hur gärna vill du gå i pension och hur sannolikt är 
det att det kommer bli det du gör indikerade att 6.1% av variansen i depression endast 
kan förklaras av varians i bakgrundsvariablerna tillsammans vid T2. Inga fler 
signifikanta värden observerades, resultatet redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Regressionsanalys för variabeln pension  
 T1 β (sista steg)  T2 β (sista steg)  
Kön - 0.118  - 0.176  
Ålder - 0.206  - 0.205  
Utbildning   0.120    0.190  
R2

adj 

 

  0.006    0.061*    

Hur gärna skulle du gå i 
pension? 

 0.113    0.087  

Hur sannolikt är det?  0.080    0.051  
Interaktion gärna x sannolikt  0.073    0.009  
ΔR2

adj
 

Tot R 
2

adj 
 0.011 
 0.034 

   0.033 
  0.009 

 

Not. *P<0.05 
Beroende variabel; depression 
 

I syfte att studera om variabeln söka nytt jobb inom företaget hade någon påverkan på 
depression genomfördes ytterligare en regressionsanalys, vars resultat visade att en 
signifikant interaktion erhölls mellan variablerna hur gärna skulle du söka ett nytt jobb 
inom företaget och hur sannolikt är det (interaktion gärna x sannolikt) vid T, se Tabell 
3. Resultatet indikerar att de som mår sämst (hög depression) är de som inte vill stanna 
kvar på företaget och samtidigt anser det vara osannolikt att det kommer ske. 
Förtydligande av interaktionen redovisas i Figur 1. Vidare indikerade beräkningarna vid 
T1 att 12 % av variansen i depression förklarades av varians i variabeln hur gärna skulle 
du söka nytt jobb inom företaget och variabeln hur sannolikt är det tillsammans. Totalt 
kunde 14.5% av variansen i depression förklaras av variabeln hur gärna skulle du söka 
nytt jobb inom företaget och variabeln hur sannolikt är det samt bakgrundsvariablerna 
tillsammans också detta vid T1, Inga signifikanta resultat erhölls vid T2. Resultaten 
redovisas i Tabell 3. 
 

Tabell 3. Regressionsanalys för variabeln söka nytt jobb inom företaget 
 T1 β (sista steg)  T2 β (sista steg)   
Kön                -0.137  -0.130  
Ålder                 0.009  -0.125  
Utbildning                  0.078  0.218  
R2

adj 
 

                0.00      0.055  

Hur gärna skulle du söka 
nytt jobb inom företaget? 

-0.217  -0.083  

Hur sannolikt är det?                -0.213  0.169  
Interaktion gärna x 
sannolikt 

   0.229*   -0.049  

ΔR2
adj

 

Tot R2
adj 

0.120** 
0.145** 

  0.031 
 0.013 

 

Not.*P<0.05; **p<0.001 
Beroende variabel; depression 
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Figur 1. Interaktion mellan hur gärna skulle du söka ett nytt jobb inom företaget och hur 
sannolikt är det. 
 
I Tabell 4 erhölls signifikanta resultat vid T2 huruvida den oberoende variabeln 
arbetslös påverkar depression. Variabeln hur sannolikt är det att du blir arbetslös 
uppvisade signifikans vid T2, vilket medförde att den förklarade variansen av 
depression ökar med, 0.353 enheter. Ytterligare indikerade beräkningarna att 19.7% av 
variansen i depression förklarades av varians i variabeln hur gärna skulle du bli 
arbetslös och variabeln hur sannolikt är det tillsammans. Totalt kunde 17.7% av 
variansen i depression förklaras av variabeln hur gärna skulle du bli arbetslös och 
variabeln hur sannolikt är det samt bakgrundsvariablerna tillsammans. Inga signifikanta 
resultat erhölls vid T1. 
 
Tabell 4. Regressionsanalys för variabeln arbetslös 
 T1 β (sista steg)  T2 β (sista steg)  
Kön -0.083  -0.086  
Ålder -0.075  -0.116  
Utbildning 0.099  0.213   
R2

adj
 

 
         0.00   0.045  

Hur gärna skulle du bli 
arbetslös? 

0.168  0.143  

Hur sannolikt är det? 0.068    0.353*    
Interaktion gärna x sannolikt 0.046  0.039  
ΔR2

adj 
Tot R2

adj 
0.015 
 0.048 

     0.197** 
    0.177** 

   
   

Not*P<0.05; **p<0.001 
Beroende variabel; depression 
 
För variabeln nytt jobb med nya saker erhölls signifikans vid första steget vid T2.  
Resultaten redovisas i Tabell 5. Beräkningarna indikerade att 6.2% av variansen i 
depression kan förklaras av varians i bakgrundsvariablerna tillsammans. Inga 
signifikanta resultat erhölls vid T1. 
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Diskussion 

 
Syftet med studien var att dels undersöka om anställdas bild av deras framtid ändrade 
sig under tiden en nedläggning av ett företag framskred samt undersöka om 
framtidsbilden kan relateras till subjektivt skattad hälsa (depression).  
 
Resultaten från de beroende t-testen uppvisade endast signifikans på två av de variabler 
som ingick i modellen. Skattningen av variabeln hur sannolikt är det att du söker ett 
annat jobb inom företaget minskade från T1 till T2 vilket indikerar att sannolikheten att 
söka ett nytt jobb inom företaget skattades som mindre i takt med att nedläggningen 
närmade sig.  Skattningen av variabeln hur gärna skulle du jobba i ett nytt jobb som 
kräver att du lär dig nya saker visade på en signifikant höjning som tyder på att 
sannolikheten ökar från T1 till T2 att vilja jobba i ett jobb som kräver att du lär dig nya 
saker. Dessa två resultat indikerar att det sker en förändring av de anställdas bild av 
deras framtid över tid. Övriga variabler uppvisade ej signifikans.  
 
Vidare utfördes åtta hierarkiska regressionsanalyser varav variabeln söka nytt jobb inom 
företaget bidrog mer än de övriga till att kunna svara på frågan huruvida anställdas syn 
på framtiden kan relateras till hälsa som i detta fall indikerar att de som mår sämst är de 
som inte vill stanna kvar på företaget och samtidigt anser det vara osannolikt att det 
kommer ske.  
 
Ytterligare regressionsanalys av värde för studien är där beräkningar görs på variablerna 
hur gärna skulle du bli arbetslös och hur sannolikt är det att du kommer bli arbetslös, 
vilket pekar på att om anställda sannolikt tror att de kommer bli arbetslösa skattas en 
högre grad av depression, det vill säga känner sig mera deprimerade. Beräkningar 
utförda på variablerna hur gärna skulle du gå i pension och hur sannolikt är det att du 
gör det indikerade att bakgrundsvariablerna (kön, ålder, utbildning) tillsammans 
förklarar en liten del av upplevd depression. Slutligen visade variabeln för nytt jobb 
med nya saker att bakgrundsvariablerna för T2 hade en liten signifikant inverkan på 
depression.  
 

Tabell 5. Regressionsanalys för variabeln nytt jobb med nya saker 
   T1 β (sista 

steg) 
 T2 β (sista steg)  

Kön -0.108  -0.141  
Ålder -0.101  -0.192  
Utbildning 0.099  0.203  
R2

adj
 

 
0.00   0.062*    

Hur gärna skulle du jobba i 
ett nytt jobb som kräver att 
du lär dig nya saker? 

-0.115  -0.268  

Hur sannolikt är det? 0.118  -0.003  
Interaktion gärna x 
sannolikt 

 0.059  -0.242  

 ΔR2
adj

 

Tot R2
adj 

0.00 
  0.014 

  0.070 
 0.041 

 

Not. *P<0.05 
Beroende variabel; depression 
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Teoridiskussion 
Företagsnedläggningar sker sällan över en natt vilket innebär att de anställda ofta jobbar 
kvar på arbetsplatsen under en period. Detta innebär att de anställdas dagliga rutiner och 
sätt att förhålla sig till företaget blir föremål för ständig förändring (Marks & 
Vansteenkiste, 2008) så även i denna studie. Tidigare forskning visar på att individer 
som drabbas av uppsägning måste acceptera denna förlust innan de kan gå vidare i sitt 
yrkesliv (Blau, 2006, 2007; Sutton, 1987). Föreliggande studies signifikanta minskning 
i medelvärden från T1 till T2 som uppmättes på variabeln hur sannolikt är det att du 
söker ett annat jobb inom företaget ligger i linje med både Suttons (1987) och Blaus 
(2006, 2007) processmodeller. I början av nedläggningsperioden skattade de anställda 
en högre sannolikhet att de söker jobb inom företaget för att i ett senare skede då slutet 
närmar sig skatta lägre sannolikhet. Enligt Suttons (1987) modell tolkar medlemmar av 
en organisation först organisationen som permanent men ju närmare slutet de kommer 
förändras uppfattningen och medlemmarna inser att organisationen till slut är i stort sett 
upplöst. I föreliggande studie förstår de anställda att det inte kommer finnas något jobb 
kvar att söka utan företaget dör vilket kan sägas ligga i linje med Suttons (1987) modell. 
En tydligare förklaring tillhandahåller Blaus (2006, 2007) processmodell. Blaus (2006, 
2007) första steg är en form av förnekelse som grundar sig i chocken att bli uppsagd 
vilket enligt modellen kan förklara varför de anställda i denna studie skattar en högre 
sannolikhet att kunna söka ett nytt jobb inom företaget trots att de blivit informerade om 
att företaget skall läggas ned. Enligt Blau (2006, 2007) förändras uppfattningen om vad 
som händer, processen framskrider, när ilska och depression lägger sig och en känsla av 
acceptans infinner sig, i föreliggande studie skattar de anställda vid andra mättillfället 
lägre sannolikhet att få nytt jobb inom företaget vilket enligt Blau (2006, 2007) 
indikerar på att de släpper taget om den döende organisationen för att kunna gå vidare i 
sitt yrkesliv (Scheck & Kinicki, 2000). Ytterligare värt att notera är att det i 
föreliggande studie erhölls signifikant skillnad i skattningen av sannolikheten men inte i 
vad de anställda ville vilket även detta ligger i linje med Blau (2006,2007) som kan tyda 
på att en process pågår rent tankemässigt där individen börjar inse att sannolikheten att 
jobba kvar minskar.  
 
Föreliggande studies variabel, hur gärna skulle du jobba i ett jobb som kräver att du lär 
dig nya saker uppvisade också en signifikant förändring mellan medelvärdena som 
indikerade att viljan att söka sig nytt jobb ökade över tid. Även detta resultat ligger i 
linje med ovanstående processmodeller och stödjer tidigare forskning som innebär att 
individer som drabbas av uppsägning måste acceptera denna förlust innan de kan gå 
vidare både i tanken och i verkligheten (Blau, 2006, 2007 ; Häsänen, 2010). Dessa två 
resultat från föreliggande beroende t-test indikerar till viss del att det finns en skillnad 
mellan T1 och T2 mellan vissa variabler, hur anställda ser på sin framtid. Detta svarar 
på föreliggande studies fråga, om än något vagt att det finns skillnader i hur anställda 
ser på sin framtid i ett tidigt vs ett sent skede under en nedläggningsprocess.  
 
Vid regressionsanalysen av variabeln söka nytt jobb inom företaget erhölls en 
signifikant interaktion mellan prediktorerna hur gärna och hur sannolikt. Detta pekar på 
att vilken effekt prediktorerna har på depression beror på skattningen mellan hur gärna 
någon önskar något och skattningen på hur sannolikt det är att det sker. I föreliggande 
studie medförde en lågt skattad hur gärna och en lågt skattad sannolikhet gällande 
variabeln söka nytt jobb inom företaget att de anställda upplevde en sämre hälsa, det vill 
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säga högre skattad depression. Vid första anblicken kan detta te sig märkligt eftersom 
det kan tyckas att vill de anställda inte söka nytt jobb inom företaget och sedan finner 
det osannolikt att det kommer att ske så borde det inte vara något problem, det blir ju 
som de önskade. Men detta resultat kan indikera på att de anställda upplever en brist på 
kontroll över sin situation. Ytterligare indikerar resultatet att en del av variansen i 
depression kan förklaras av framtidsbilden i samma variabel. Tidigare forskning visar 
att den genomgripande förändringen som sker på arbetsmarknaden med allt större 
osäkerhet för anställda tillsammans med stressen som en nedläggning innebär för de 
inblandade (Holmes & Rahe, 1967) bidrar till en känsla av hjälplöshet och bristande 
kontroll över sin situation (Aronsson, 1989) med ohälsa som ett resultat av detta 
(Arbetsmiljöverket rapport 2011:1; Paul & Moser, 2009).  
 
Vid regressionsanalys av variabeln arbetslös erhölls ett signifikant resultat vid 
jämförelse av prediktorernas betavärde vid T2 där prediktorn hur, hur sannolikt det är 
att bli arbetslös skattas får tydligast konsekvens för hur depression upplevs, det vill säga 
att desto högre sannolikhet att bli arbetslös de anställda skattar kommer nivån av 
depression att öka vilket kan tyckas mer självklart. Resultatet får stöd av tidigare 
forskning från flera håll (Holmes & Rahe, 1967; Paul & Moser 2009). Båda resultaten 
från regressionsanalyserna kan emellertid sammanfattas med att hur anställda ser på sin 
framtid påverkar graden av upplevd depression. I enlighet med Aronsson och 
Göranssons (1999) studie indikerar resultaten av föreliggande studies 
regressionsanalyser vikten av att ha kontroll över hela sin situation vilket ofta är en 
omöjlighet. En individ kan omöjligt kontrollera olika marknadsrelaterade faktorer som 
exempelvis kan resultera i nedläggning av ett företag och som på sikt bidrar till stress 
och sämre upplevd hälsa. Däremot kommer olika individer tolka situationen olika 
beroende på tillgängliga resurser (Lazarius & Folkman, 1984). Detta ger stöd åt 
föreliggande studies andra frågeställning, hur anställda ser på sin framtid och om detta 
kan relateras till hur de mår. Eftersom nedläggningar är vanligt förekommande i dagens 
globaliserade ekonomi (Burke, 2011) är det viktigt att förstå hur människor reagerar 
under processen både ur ett rent etiskt perspektiv men också ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv för att förhindra ett minskat välbefinnande med sjukdom som följd.  
 
Metoddiskussion 
Självskattning som datainsamlingsmetod är inte allt för sällan ifrågasatt. Denna studies 
resultat baseras på självskattningar. En risk med att använda självskattad data är att 
bakomliggande variabler kan påverka mätresultatet med konsekvensen att samband 
förefaller som tydligare än de i själva verket är. Hur pålitliga självskattningar är beror 
dessutom på om begreppet som skall mätas är av objektiv eller subjektiv karaktär. 
Självskattade värden av subjektiv karaktär motsvarande känslor och uppfattningar kan 
ge mer rättvisande resultat eftersom det då är respondentens tankar och känslor som är 
det viktigaste (Spector, 1994). Eftersom föreliggande studie bygger på longitudinella 
data och att anställdas bild av deras framtid är av subjektiv art samt studiens avsikt är 
individernas själuppskattade upplevelser och bedömningar lämpar sig självskattning väl 
för syftet.  Viktigt att understryka är att de studerade variablerna (pension, söka nytt 
jobb inom företaget, arbetslös och jobba i nytt jobb med som kräver att du lär dig nya 
saker) som är kopplade till anställdas framtidsbild i föreliggande studie inte är ett mått 
på detta på något sätt utan endast ett sätt att studera och förstå hur anställdas 
framtidsbild såg ut under nedläggningen.   
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Vidare är det viktigt att påpeka är att det skedde ett bortfall mellan T1 och T2 på 15 
personer som kan påverka studiens externa resultat och att det totalt sett var ett ganska 
litet urval i detta sammanhang vilket kan försvåra en generalisering av det erhållna 
resultatet. En annan brist med studien är att det utfördes många regressionsanalyser som 
ökar risken för typ-1 fel. Vidare diskuteras att ett vanligt statistiskt missförstånd är, att 
ett statistiskt samband mellan variabler innebär att det finns ett kausalt samband. 
Resultaten från en longitudinell studie kan i många fall påvisa kausalitet (Bryman, 
2001). Viss försiktighet krävs dock för att säkerhetsställa detta i föreliggande studie 
men en mätning innan beskedet om nedläggning utannonserats hade kunnat förenklat ett 
sådant resonemang. 
 
Svaren gavs på en femgradig likertskala. Dessa frågors reliabilitet får anses god då 
frågorna tagits ur en större studie där faktoranalyser utförts och visat på god reliabilitet 
(Bernhard-Oettel, Näswall, Stengård & von Rosen 2014). En del av frågorna var 
däremot formulerade på sådant sätt att en minskad förståelse kan riskerats. Exempel på 
fråga är hur mycket skulle du gärna bli arbetslös? Det är svårt att uttala sig om, om 
detta har fått några konsekvenser för föreliggande studie men en ökad tydlighet på 
frågor är önskvärd inför framtiden. 
 
Framtida forskning 
Förslag på framtida forskning är att göra mätningar innan besked om nedläggning 
offentliggörs. Detta för att få kunskap om de anställdas ursprungsvärden där 
självskattad hälsa får i detta fall anses viktigast.  Allmänt kan en sådan studie klargöra 
förändringar i de studerade variablerna men även åskådliggöra andra bakomliggande 
variabler. Vidare kan det vara relevant att studera nedläggningar i olika branscher och 
jämföra dessa med varandra eftersom tillgång och efterfråga skiljer sig åt. Ytterligare 
vore det intressant att mäta individers personliga egenskaper och sätta det i samband 
med graden av upplevd depression. 
 
Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan konstateras att föreliggande studies resultat är i linje med 
tidigare forskning och svarade på studiens frågeställningar trots att många av de 
beräkningar som utfördes ej erhöll signifikans. Företagsnedläggningen tycks påverka de 
anställdas framtidsbild över tid och hur anställda ser på sin framtid kan sägas influera 
deras hälsa. Däremot blir föreliggande studies frågeställning något missvisande 
eftersom förändringen som erhölls, tolkades i denna studie utefter tidigare forskning 
som indikerade på att en acceptans inträtt (Blau, 2006,2007; Sutton, 1987) vilket borde 
resulterat i en minskad depression. Vidare inkluderades den beroende variabeln 
depression i åtta regressionsanalyser samt erhöll signifikans som indikerade att vad man 
tror och vad man sannolikt tror kommer ske påvisade en inverkan på depression. I 
föreliggande studie kopplas framtidsbild intimt ihop med individens brist på kontroll 
över vad som sker i en nedläggningssituation eftersom dennes möjlighet att påverka sin 
situation är mycket begränsad, denna brist på kontroll kan eventuellt vara orsaken till de 
anställdas  upplevda känsla av depression. Ovanstående förhållanden bidrar till studiens 
komplexitet. Föreliggande studies resultat belyser dock fördelarna med att tillämpa 
tidigare forskning kring krishantering och använda sig av denna kunskap i arbetslivet 
för att minska de negativa konsekvenser en nedläggning generellt innebär för de 
inblandade.  
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