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Sammanfattning 

Under 2009 genomförde Uddeholm i Hagfors ett konjunkturavdrag, vilket var 

den första överenskommelsen i sitt slag. Konjunkturavdraget gick ut på att alla 

anställda fick gå ner åtta timmar i arbetstid, med villkoret att gå ner tio procent 

i lön. Denna överenskommelse gällde hela företaget, vare sig man var fackligt 

ansluten eller inte.  

Syftet med denna uppsats är att genom ett förutsättningslöst arbetsätt belysa 

konjunkturavdraget. Arbetssättet i uppsatsen förhåller sig till en metod som 

kallas grundad teori, som bygger på författarnas öppna sinne, tabula rasa. Som 

grund för informationssökandet genomförde vi intervjuer med de olika 

fackliga organisationerna; Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer och IF 

Metall, som är närvarande vid Uddeholm. Dessa intervjuer kombinerades med 

två representanter från företagsledningen samt två arbetsledare. 

De kategorier vi fick fram genom de intervjuer som genomfördes var 

solidaritet, förhandlingar, kompetensbevarande, implementering av avtalet, 

alternativa vägar, hot från intressenter och påverkan. Detta vävs sedan ihop till 

en gemensam kategori som vi valt att kalla socialt ansvar. 

Den genomgående trenden inom Uddeholm, att involvera fackliga 

organisationer, är något vi hoppas de fortsätter med. I slutsatsdelen fastslår vi 

med hjälp av tillgänglig litteratur, att Uddeholm är inne på helt rätt spår när det 

kommer till socialt ansvarstagande.  
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1. Inledning 

1.1. Uddeholms AB 

I hjärtat av den värmländska bygden finns Uddeholms AB (fortsättningsvis 

benämnt Uddeholm), beläget i Hagfors. Företaget har anor från 1600-talet då 

Johan Karlström startade både en hammarsmedja och ett stålverk. Diverse 

mindre smedjor och gjuterier etablerades i området och samlades under 

företagsnamnet Uddeholm. År 1878 stod stålverket i Hagfors färdigt, då hade 

företaget ombildats till ett aktiebolag (Uddeholm 2010). 

Under början på 1990-talet gick Uddeholm ihop med Böhler till ett nytt bolag, 

Böhler-Uddeholm. Under 2008/2009 förvärvades Böhler-Uddeholm av den 

Österrikiska koncernen Voestalpine AG och tillsammans specialiserar de sig 

på produkter inom verktygsstål. Tillsammans har koncernen 

produktionsenheter i Tyskland, Brasilien, Sverige, Österrike och USA. 

Koncernen är också aktiva på över 50 marknader, där de erbjuder över 100 

000 kunder sina produkter. Nyckelbranscher där koncernen är aktiv i är bland 

annat bilindustrin och dess underleverantörer, flygplanstillverkning samt 

elektronikbranschen (Uddeholm 2010). 

Uddeholm har nischat sig på att framställa verktygsstål, vilket motsvarar cirka 

0,1 procent av den årliga efterfrågan av stål i världen, Uddeholm har inom 

denna nisch en 34 procentig marknadsandel. Detta medför att Uddeholm inte 

producerar stål som en handelsvara i traditionell mening, utan det sköter andra 

delar av Voestalpine AG koncernen (Uddeholm 2010). 

Idag har Uddeholm cirka 3500 anställda och finns etablerade över hela 

världen. Uddeholms verksamhet kretsar kring forskning, utveckling samt 

tillverkning av produkter. Uddeholm räknas som en av de starkare 

leverantörerna av verktygsstål i världen och i Asien kanaliseras all 

säljverksamhet genom det helägda dotterbolaget Assab. I april år 2010 återtog 

Uddeholm AB sitt ursprungliga namn Uddeholm, då de under en period gått 

under namnet Uddeholm Tooling AB (Uddeholm 2010). 
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1.2. Problembakgrund 

1.2.1. Globala marknaden 

Under 2008 började världen gunga då råvarupriserna på handelsvaror som till 

exempel olja steg okontrollerat. I en artikel som Grigor’ev och Salikhov (2009) 

skrev, beskriver de olika faktorer som de anser påverkade den globala 

ekonomin. Som exempel tar författarna upp den amerikanska 

bolånemarknaden där det lånades ut svindlande summor utan säkerhet.  

Den faktor som var ledande i krisen enligt Grigor’ev och Salikhov (2009) var 

den hissnande ekonomiska tillväxten som pågick under 2000-talet. 

Avsaknaden av mindre konjunktursvängningar gjorde att ekonomin växte 

samt så gav avsaknaden av myndigheters kontroll en ”överraskningseffekt” då 

fallet blev hårdare än väntat.  

I data sammanställt av World Steel Association (2009), jämförs produktionen 

av stål mellan åren 2008 och 2009, jämförelsen visar en rejäl nedgång i 

produktionen. 

 

Figur 1.1 - Global Stålproduktion (Metal Producing & Processing 2009, s. 10) 

I stora marknader som Nordamerika och Europa var nedgången uppemot 

41,5 procent på den europeiska marknaden och 53,5 procent på den 

amerikanska. Den sänkta produktionen var ett svar på fallande efterfråga, och 

genom att sänka produktionen kunde kostnaderna kontrolleras. Kostnaderna i 

detta fall kunde till exempel vara personal, energi och material (Metal 

Producing & Processing 2009). 
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Även om efterfrågan och produktionen minskade under 2009, så har 

efterfrågan över en längre tid fortfarande varit tillräckligt robust för att hålla 

igång nuvarande producenter (Bekaert et al 2009). Bekaert et al (2009) menar 

att även om efterfrågan på produkter som bilar, vitvaror och byggnationer har 

minskat i Europa, så kommer marknader som Asien, Mellanöstern och Afrika 

snart kunna öka efterfrågan. I och med den ekonomiska krisen så hämmas 

investeringarna i nya gruv- och produktionsenheter, så när efterfrågan väl 

börjar stiga så är producenterna inte rustade för att bemöta den. Marknaden 

blir därför högst volatil eftersom skiftningar i efterfrågan kommer att skilja sig 

från tillgången av stål, därav kommer priserna fluktuera en period innan 

producenterna återhämtat sig efter finanskrisen (Metal Producing & 

Processing 2009). 

Under 2009 förutspådde American Metal Market att efterfrågan skulle stiga 

igen, om än långsamt. Marknaden började stabilisera sig och producenterna 

kunde se ljuset i tunneln. Från att inte kunna planera mer än ett par dagar 

framåt kunde verksamheterna planera med längre framförhållning (Metal 

Producing & Processing 2009). 

De nivåer som existerade under 2008 kommer antagligen aldrig uppnås igen, 

speciellt för en marknad som genomgick väldigt stora förändringar, nämligen 

bilindustrin. Från att gå från stora bensinslukande monster till mindre 

bränslesnåla fordon har även efterfrågan på stålet förändrats markant. Den 

amerikanska marknaden hoppas på att efterfrågan på bilar skall öka till 

normala nivåer, men eftersom bilarna som säljs nu kräver mellan 10-20 

procent mindre stål än innan, kommer fortfarande stålproducenterna stå med 

överkapacitet (Metal Producing & Processing 2009). 
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1.2.2. Uddeholm – medias uppfattning av beslutet 

Sverige drabbades, precis som många andra länder, av finanskrisen under 

2008. Eftersom svensk stålindustri är högst beroende av export avspeglades 

den globala trenden påtagligt. Jernkontoret (2009), branschorganisationen för 

svensk stålindustri, analyserade finanskrisen och kom fram till att den var som 

mest påtaglig under fjärde kvartalet 2008. Orderna förvandlades plötsligt till 

annulleringar och viktiga investeringar flyttades fram i tiden. Till följd av detta 

började flertalet av organisationens medlemmar, däribland Uddeholm, inleda 

samtal med de fackliga organisationerna. Totalt sett så sjönk den svenska 

stålproduktionen med cirka åtta procent jämfört med samma period 2007. 

Svenskt Näringsliv (2009) skriver i en artikel att orderingången för Uddeholm 

minskade med 35 procent mellan april och december 2008. Därmed kunde 

konstateras att även Uddeholm drabbats hårt av finanskrisen. I första skedet 

hade Uddeholm hoppats på att det skulle räcka med att säga upp inhyrd- och 

visstidsanställd personal samt erbjuda avtalspension till äldre medarbetare. 

Dock var denna åtgärd inte tillräcklig utan Uddeholm behövde vidta ytterligare 

åtgärder för att ha en möjlighet att ta sig ur krisen. I en intervju med Boo 

Rundqvist i början av året 2009, informationschef på Uddeholm, menar han 

att företaget måste agera och att förändringen inte kan dröja utan måste ske 

snarast (Svenskt näringsliv 2009). Varsel var därför inte ett alternativ för 

Uddeholm, eftersom vid ett större varsel måste uppsägningstiden tas med i 

beräkningarna och därmed kunde en ekonomisk förbättring först ske efter 

minst ett halvår. Ett konjunkturavdrag var därför det alternativ som kunde ge 

en ekonomisk effekt direkt, dock var det troligt att varsel skulle kunna 

förekomma efter semesterperioderna ändå. Det vill säga att efter de första fyra 

månaderna med konjunkturavdraget, om inte de ekonomiska förutsättningarna 

förbättrats (NWT 2009a).  

Uddeholm kom tillsammans med de lokala fackliga organisationerna; Ledarna, 

Unionen, Sveriges Ingenjörer och IF Metall, överrens om avtalet om 

konjunkturavdraget den 26 februari 2009. Avtalet om konjunkturavdraget 

började gälla den första mars och sträckte sig fram till 30 juni 2009. Det var 

dock först den andre mars som IF Metall centralt godkände avtalet, det vill 

säga en dag efter att avtalet trädde i kraft på lokal nivå. Avtalet omfattade all 

fast anställd personal, från verkställande direktör (VD) och nedåt i hierarkin 

(NWT 2009b).  



7 

Genom avtalet skulle de anställda få en lönesänkning på tio procent samt att 

arbetsveckan skulle förkortas med åtta timmar (VF 2009a).  

Semestermånaderna juli och augusti berördes inte av avtalet utan då skulle 

Uddeholm betala ut full lön samt erbjuda full arbetstid. Om inte de 

ekonomiska förutsättningarna förbättrats efter semesterperioden skulle avtalet 

om konjunkturavdraget fortlöpa till och med november 2009. Under 

december skulle arbetarna återigen erhålla full lön samt erbjudas full arbetstid. 

Om marknaden krävde, skulle avtalet om konjunkturavdraget fortskrida under 

nästkommande år till och med mars 2010 (NWT 2009b). Efter mars 2010 

skulle andra åtgärder vidtas för att finna en väg ut ur konjunktursvackan. 

Avtalet skulle sluta gälla om Uddeholm blev tvungna att varsla under 

avtalstiden samt om de ekonomiska framtidsutsikterna förbättrades (Svenskt 

Näringsliv 2010).  

När avtalet om konjunkturavdraget blev känt bland de anställda var det 

mycket varierade åsikter om detta verkligen var ett bra sätt att möta 

ordernedgången (NWT 2009a). Vanliga frågor som uppkom var om ett 

konjunkturavdrag egentligen skulle kunna rädda företaget, om de anställda 

riskerade att få sämre a-kassa och om/hur pensionen skulle påverkas. Det 

diskuterades även om att det lokala avtalet i Uddeholm var ogiltigt och stred 

mot centrala kollektivavtal, eftersom avtalet med de lokala fackliga 

organisationerna trädde i kraft innan de centrala förhandlingarna med IF 

Metall var avklarade (VF 2009b).  

I juni 2009 förhandlade Uddeholm tillsammans med de fyra fackliga 

organisationerna om en förlängning av avtalet om konjunkturavdrag, detta 

som en följd av att orderläget inte hade förbättrats nämnvärt, men en skymt 

till förbättring hade skymtats (NWT 2009c). Konjunkturavdraget upphörde 

under höstmånaderna augusti, september och november på grund av att 

Uddeholm såg att orderna hade börjat komma in. Uddeholm hade enligt Boo 

Rundqvist ännu inte börjat gå med vinst men menade att de positiva 

förändringarna på marknaden var tillräckliga skäl för att avtalet om 

konjunkturavdraget skulle upphöra (NWT 2009d).   

Uddeholm tilldelades Årets Informatörspris 2010 av informatörsnätverket i 

Värmland för kommunikationsinsatserna i samband med avtalet om 

konjunkturavdraget. Uddeholm ansågs ha en god kommunikation mellan 

ledningen och kommunikationsavdelningen och när avtalet om 

konjunkturavdraget offentliggjordes var det de anställda som fick 
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informationen först, direkt från ledning och fackförbund (Metal Supply 2010 

& Sveriges Radio 2010). 

Det kan konstateras att världen drabbades hårt av finanskrisen 2008 då många 

anställda varslades och arbetslösheten steg. Ovan ges medias bild av 

konjunkturavdraget Uddeholm genomförde till följd av finanskrisen, men 

stämmer denna uppfattning överrens med Uddeholms egen bild av 

situationen? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är genom ett förutsättningslöst arbetssätt belysa 

konjunkturavdraget och ta fram bakomliggande faktorer som låg bakom 

Uddeholms beslut. 
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2. Metod 

Denna uppsats skildrar konjunkturavdraget som infördes hos Uddeholm. Vår 

kontaktperson hos Uddeholm är Ellen Myrén Scott och hon har förmedlat 

kontakten mellan oss och Uddeholm. Ellen har även bidragit med information 

kring omständigheterna och gett en inblick i hur konjunkturavdraget såg ut.  

För att få en inledande förståelse för vad konjunkturavdraget innebar, började 

vi studera tidningsartiklar från bland annat lokaltidningarna Nya Wermlands 

Tidning (NWT) och Värmlands Folkblad (VF). Information söktes också hos 

branschtidningar som Svenskt Näringsliv och Jernkontoret.  

 

2.1. Kvalitativ ansats 

Den datainsamling som genomförts i denna uppsats är av kvalitativ natur, 

eftersom det ämnet vi har valt är av explorativ natur. Jacobsen (2002) skriver 

följande angående kvalitativ ansats: 

En explorativ problemställning kräver ofta en metod som får fram nyanserade 

data, går på djupet, är känslig för oväntade förhållanden och därmed öppen för 

kontextuella aspekter. (Jacobsen 2002, s. 56) 

Vi tolkar Jacobsen (2002) att uppsatsens empiri har en intensiv uppläggning, 

alltså få intervjuer med starkt nyanserade primärdata. Intervjuerna är 

uppbyggda kring öppna frågeställningar som kan tolkas olika beroende på 

vilken position respondenten har. 

 

2.1.1. Grounded Theory (Grundad teori) 

Det arbetssätt vi tillämpar i denna uppsats kallas ”Grounded Theory”, grundad 

teori översatt till svenska. Gustavsson (1998) beskriver grundad teori som en 

metod att bygga upp nya teoretiska modeller som har sitt ursprung ur sociala 

sammanhang. Dessa modeller är då baserade på kvalitativ empirisk data. 

Gustavsson (1998) menar att metoden inte har som primärt intresse att bevisa, 

utan att skapa idéer med teoretiska samband på ett detaljrikt sätt, den har alltså 

ett upptäckande sätt att söka information och urskilja relationer. Grundad teori 

har sitt ursprung ur den akademiska världen genom två amerikanska forskare, 

sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss. 
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Metoden grundad teori har ett flertal grundliga värderingar som måste 

eftersträvas innan vi börjar, den främsta av dem är öppenhet för intryck, tabula 

rasa (översättning: tomt ark) som Gustavsson (1998) uttrycker det. Detta synsätt 

är sårbart för yttre och inre påverkan. Gustavsson (1998) skriver följande: 

Vi är naturligtvis färgade av våra erfarenheter, uppfostran, vad vi läst i skolan 

och i vidare studier, vi har blivit färgade av vad andra sagt, särskilt auktoriteter. 

(Gustavsson 1998, s. 13) 

 

 
Figur 2.1 - Flödesschema över tillvägagångssättet 

Figur 2.1 beskriver hur vår arbetsgång har präglat denna uppsats. Eftersom vi 

inte vill färgas av den tillgängliga litteraturen började vår undersökning med att 

göra intervjuer med ett antal berörda individer. Vi har genomfört intervjuer 

med representanter från de fyra olika fackliga organisationerna (IF Metall, 

Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen) som är närvarande vid Uddeholm i 

Hagfors, två representanter från företagsledningen och två arbetsledare. Vi har 

valt att inte redovisa namn på individuella citat och inte heller på de olika 

åsikter intervjupersonerna hade eftersom vi inte är intresserade av skillnaderna 

mellan parterna. Vi har valt att redovisa allting tillsammans utan att skilja vare 

sig på fack eller företagsledning.  

Enligt grundad teori skall intervjuaren vid intervjutillfället utforma ett fåtal 

öppna frågeställningar som respondenten fritt kan diskutera. Dessa 

frågeställningar skall vara neutrala så att de inte vinklar respondentens svar 

(Charmaz 2009). Gustavsson (1998) menar att genom öppna och neutrala 

frågeställningar ges utrymme för att respondenten själv kan beröra och därmed 

lyfta fram oväntad information. Den oväntade information som uppkom hade 

inte berörts om intervjun hade vart mer strukturerad.  

För att underlätta informationsinsamlandet använde vi oss av en diktafon. Att 

använda eller inte använda diktafon under intervjun är en uppfattning som 

skiljer sig åt mellan olika forskare och anledningen är att det finns både för- 

och nackdelar med att spela in intervjun. Gustavsson (1998) tar upp som 

exempel att intervjuaren kan fokusera på vad respondenten säger istället för att 

Intervjuer Data Kodning & 
konceptualisering 

Kategorier 

Litteraturstudier Analys Diskussion och 
slutsats 

 

Under-/ 
kärnkategori 
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fokusera på att få anteckningarna korrekta. Gustavsson (1998) menar också att 

inspelningen kan ge en överbelastning av data. Detta kan leda till att den 

onödiga informationen analyseras i tron om att den är av väsentlig betydelse 

för undersökningen, fast den egentligen inte är det. 

I uppsatsen har vi valt att intervjua respondenterna i gruppintervjuer om två 

personer. Jacobsen (2002) menar att gruppintervjuer kan vara bra när det är ett 

avgränsat område som skall diskuteras. Han menar även att om en speciell 

händelse uppstått kan det vara bra om intervjun är i grupp. Jacobsen (2002) 

beskriver följande: 

En gruppintervju kan bidra till att inleda en tankeprocess där individen beaktar 

sina erfarenheter under intervjuns lopp. En tolkningsutveckling sker i gruppen, 

och deltagarna hjälper varandra att förstå något som har hänt. (Jacobsen 2002, 

s. 174) 

Eftersom respondenterna kan diskutera händelsen mellan varandra kan de 

gemensamt få mer klarhet och utveckla sin uppfattning av händelseförloppet. 

Jacobsen (2002) anser att det finns nackdelar med att genomföra 

gruppintervjuer, till exempel att det kan förekomma olika makt- och 

dominansförhållanden mellan de olika respondenterna. Thomsson (2010) 

styrker detta genom att också poängtera att den svagare respondenten hämmas 

av den dominerande. Resultatet av detta kan då leda till att åsikterna om 

händelseförloppet blir ensidigt. För att bekämpa detta skriver Thomsson 

(2010): 

Det bästa sättet att hantera en parintervju eller en gruppintervju där en 

deltagare tenderar att dominera är att omväxlande rikta frågor till den ena och 

den andra. Man kan också bolla vidare något som den ena säger för att höra 

den andras åsikt. (Thomsson 2010, s. 70) 

Vid analysen av intervjuerna tillämpade vi grundad teori och därmed använde 

vi oss av en form av kodning för att upptäcka underliggande tecken i data som 

kan anses vara av intresse. Enligt Gustavsson (1998) är första steget i 

processen en så kallad öppen kodning som bygger på författarnas ovan 

nämnda öppna sinne. Kodningen gjordes noggrant rad för rad och när ett 

mönster uppkom kunde data kategoriseras genom konceptualisering. 

Gustavsson (1998) benämner kodningen som en subjektiv process och 

därmed valde vi att analysera data var för sig. Båda författarna har med sig 

egna tankar, funderingar, intryck och helhetsperspektiv om intervjuerna, därför 

lämpade det sig att arbeta enskilt under kodningen. En av anledningarna till 
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detta är att vi kan begränsas ifall vi börjar ta intryck av varandras kodschema i 

ett för tidigt stadium. Vi var noga med att inte diskutera kategorier eller koder 

förrän sammanställningen. 

Under kodningens gång då fler och fler kategorier växte fram, skedde parallellt 

en process där en kärnkategori uppenbarades. Gustavsson (1998) poängterar 

att en kärnkategori kan vara svår att finna men genom en kontinuerlig 

sammanställning av kategorierna växer en kärnkategori sakta fram.  

Under arbetsgången upplevde vi att arbetssättet var kaotiskt och ostrukturerat, 

vilket Gustavsson (1998) poängterat är en vanlig företeelse vid tillämpandet av 

grundad teori. Sättet att applicera grundad teori skiljde sig väsentligt åt mellan 

oss författare. Detta menar Gustavsson (1998) också är en vanlig händelse, 

men att det är helheten i arbetet som har betydelse. Kodningsprocessen 

skedde inte med hjälp av dator utan den gjordes för hand, då vi fysiskt 

separerade materialet från intervjuerna för att sedan sammanställa dessa till 

olika kategorier. När all data kodats var för sig sammanstrålades de olika 

under- och kärnkategorierna för att sedan komma fram till en gemensam 

uppfattning.  

Efter empirin var sammanställd började vi aktivt söka efter litteratur som hör 

ihop med de olika kategorierna som utarbetats. De medier vi har använt är 

vetenskapliga artiklar, böcker och information från standardiseringsorgan. 

Under litteratursökandets gång märkte vi att informationen var begränsad 

inom vissa kategorier och vi har då fått använda oss av en kombination av 

olika litteratur för att få klarhet. När analysen genomfördes kombinerades 

sammanställningen av empirin med den litteratur som vi sökt fram. Under 

arbetet med analysen fann vi luckor i litteraturen och fick därför utöka 

sökandet allt eftersom. Analysen låg sedan till grund för framtagningen av 

slutsats. 

Då analys och slutsats var framställd fick vi möjligheten att redovisa uppsatsen 

inför respondenterna hos Uddeholm. Efter presentationen fick vi feedback 

och en ytterligare fördjupad informell diskussion kring konjunkturavdraget 

och dess effekter.   
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3. Empiri 

Empirin i denna uppsats är redovisad genom de kategorier som arbetats fram 

under kodningen. Först redovisas underkategorierna för att senare vävas ihop 

med en övergripande kärnkategori, som vi har valt att kalla ”Socialt ansvar”. 

De två kärnkategorier som kom fram under tankeprocessen var ”Företagsetik” 

och ”Kompetensbevarande”. Genom att diskutera och fusionera dessa två fick 

vi fram ”Socialt ansvar” till en övergripande kärnkategori.  

Vi har på liknande sätt diskuterat och resonerat oss fram till de 

underkategorier som följer nedan. För att sammanställa empirin på ett 

tillfredställande sätt har vi redovisat tankar och funderingar under de specifika 

underkategorierna respektive kärnkategorin.  

 
Figur 3.1 - Kategorier 

Kärnkategorin socialt ansvar innefattar delar av alla dessa element enligt oss. 

Solidaritet med omgivningen, förhandlingarna sköttes på ett öppenhjärtligt sätt 

och anpassades efter de fackliga organisationernas krav. En tanke bakom 

konjunkturavdraget var att slippa behöva varsla kompetent personal, och 

avtalet i sig behövde implementeras på ett noggrant sätt eftersom 

konjunkturavdraget var en ny företeelse. Innan konjunkuravdraget användes 

alternativ som avtalspensioner och minskande av den temporärt anställda 

personalen. Under förhandlingarna fanns alltid hotet från andra intressenter, 

där till exempel produktion kunde bli flyttad från orten och människorna som 

bor där som vill ha jobbet kvar. I slutändan påverkades de anställda och även 

personerna som skötte förhandlingarna av konjunkturavdraget och därför har 

vi valt och sammanslå dessa till en kategori. 
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3.1.  Solidaritet 

Styrkan i ett sådant här brukssamhälle är att om man lyckas samla alla runt en 

sådan här lösning så blir det kraft i det. Det är en sådan kraft som försätter berg 

helt enkelt. Det tror jag är unikt för orter som till exempel Hagfors. 

Samtliga respondenter var överrens om att villkoret för att göra ett 

konjunkturavdrag var att alla innefattades, vare sig de var fackligt anslutna eller 

ej, från VD och nedåt i företagshierarkin. Detta upplevdes under intervjuerna 

som en viktig del i förhandlingarna, inte bara från fackligt håll utan även från 

ledningen. Skulle konjunkturavdraget diskuteras skulle det genomföras med 

andan ”en för alla, alla för en”. En annan förutsättning för avtalet var att 

parterna skulle mötas på mitten, det vill säga att båda måste ge och ta, med 

detta menas att sänks lönen så ska också arbetstiden minskas: 

Det är viktigt att både företag och fack håller ihop, eftersom vi har 

gemensamma mål. 

Respondenterna visade under intervjun på en samhörighet med varandra, de 

delade samma mål: Att varken ledningen eller de fackliga organisationerna var 

intresserade av att låta anställda gå, men att en förändring var tvungen att ske. 

Hagfors är i högsta grad beroende av Uddeholm enligt respondenterna, och 

vad som sker påverkar i slutänden utvecklingen i samhället. 

 

3.2. Förhandlingar 

Det kändes alldeles utmärkt bra att kunna få ihop företagets vilja med fackets, 

för att tillsammans kunna gå ut och stå enade mot centrala fack men även inom 

gruppen vara enade mot företaget. 

Uddeholm kom ur en god ekonomisk sits vilket gav möjlighet att vara flexibla 

i förhållningssättet till att hantera ordernedgången. Innan förhandlingarna om 

konjunkturavdraget hade påbörjats diskuterade facken frågan var för sig inom 

organisationerna, om det ens var möjligt att genomföra en förhandling av 

denna typ med Uddeholm. Enligt respondenterna var Uddeholm själva inte 

beredda på att ta strid för avtalet utan var det så att facken sa nej, då skulle inte 

Uddeholm gå emot beslutet utan försöka lösa situationen på ett annat sätt. 

Från vardera fack skickades en delegation som fick delta i förhandlingarna. 

Denna delegation skickas även vid andra förhandlingar, till exempel vid 

löneförhandlingar, större förändringar och uppsägningar. Enligt 
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respondenterna var detta inget ovanligt utan varje fackförening hade en 

rutinerad delegation som visste vad som skulle göras. En eventuell central 

lösning på problemet med den plötsliga ordernedgången hade redan börjat 

diskuteras mellan arbetsgivarföreningen Stål & Metall och IF Metall. Dessa 

förhandlingar ansåg respondenterna ta för lång tid och därför beslöt de sig för 

att ta tag i saken med egna händer.  

En grundläggande tanke enligt respondenterna var att avtalet skulle garderas så 

långt som möjligt, eftersom det snabbt konstaterades att det fanns en mängd 

fallgropar som alla behövde ta hänsyn till. Facken var behjälpliga med att 

erbjuda deras expertis angående pensioner, a-kassa och sjukförsäkringar. 

Enligt respondenterna var det en mängd konsekvenser som kunde komma till 

stånd ifall inte avtalet var noga genomtänkt, som till exempel att 

sjukförsäkringar och pensioner kunde påverkas negativt ifall avtalet löpte på en 

längre period. Uppgörelsen som skrevs på innehöll 21 punkter vilka 

detaljreglerade olika scenarion, för att säkerställa att de anställda fick en rättvis 

behandling. Om det senare visade sig att denna uppgörelse var olaglig och 

stred mot gällande kollektivavtal fanns en klausul som gav Uddeholm rätt att 

säga upp avtalet inom sju dagar inbakat i avtalet. 

Konjunkturavdraget var en avgörande uppgörelse som kunde ge företaget 

konsekvenser ifall inte orderingången ökade inom kort. Om förändringen 

förblev permanent skulle Uddeholm stå med en dyr överkapacitet som skulle 

kunna påverka hela koncernen. I och med att avtal var avgörande för många 

människors framtid i Uddeholm, var det flera av respondenterna som var 

närvarande i förhandlingen upplevde personliga risker. Dessa risker var allt 

från att fack kunde upplösas, jobben försvinna till att bygdens framtida 

utveckling kunde påverkas. En av respondenterna uppfattade från den 

kontinuerliga feedbacken att avdraget ansågs positivt och att de gjorde så gott 

de kunde för att finna en lösning på ordernedgången. Respondenterna påpekar 

att i denna uppgörelse var det många som tänkte till och hade åsikter för att 

komma fram till ett så bra avtal som möjligt. 
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3.3. Kompetensbevarande  

Produktiviteten gick ner väldigt kraftigt men sen gick det upp väldigt kraftigt 

igen tack vare att vi behöll personalens kompetens kvar i företaget. 

En respondent förklarade att Uddeholm tidigare efterlyst en lösning ifall ett 

orderfall skulle infinna sig, utan att behöva varsla, eftersom att när 

orderingången förhoppningsvis ökar igen så måste Uddeholm kunna leverera. 

Genom konjunkturavdraget hävdade flera respondenter att startsträckan vid 

en uppgång skulle kortas ifall personalens kompetens fanns tillgänglig inom 

företaget: 

Uddeholm får en kortare startsträcka, en enormt mycket kortare.  

Genom implementering av konjunkturavdraget fick Uddeholm en väsentligt 

kortare startsträcka när orderingången ökade än konkurrenterna. En av 

anledningarna till detta var att Uddeholm inte behövde lägga resurser på att 

utbilda ny personal, de rutinerade medarbetarna fanns redan inom företaget. 

En respondent hänvisade till en positiv effekt, leveranssäkerheten, vilken 

Uddeholm lyckades hålla på en jämn nivå både under och efter orderfallet.  

I och med överenskommelsen om konjunkturavdraget gick personalen ner tio 

procent i lön och fick åtta timmar disponibel arbetstid. Den disponibla 

arbetstiden skulle de anställda vid lämpligt tillfälle utnyttja antingen som 

utbildning eller friskvård: 

Vi hade en dag i veckan till förfogande, alltså åtta timmar. Hur vi ville använda 

dem fick vi välja själva, fast det fick inte påverka vårt ordinarie arbete. 

Den disponibla tiden användes på olika sätt bland de olika avdelningarna, 

eftersom olika avdelningar hade olika förutsättningar för att utnyttja tiden. 

Fabriksarbetarna till exempel bestämde gemensamt en dag då de skulle utnyttja 

utbildningstiden medan tjänstemännen mer fritt kunde utnyttja den när det 

passade dem. Utbildningstiden kunde utnyttjas både på arbetet och utanför, 

detta berodde enligt respondenterna på olika uppfattning om vad friskvård 

kunde vara. En del refererade detta som sin ”lediga dag”, vilket enligt 

respondenterna var en feltolkning av vad friskvård och utbildning egentligen 

skulle vara.  

Det var flera anställda som utnyttjade tiden till att gå befattningsutbildningar 

eller arbeta på andra avdelningar för att utvecklas inom företaget, en del 

passade även på att fördjupa sig inom olika arbetsområden. Några avdelningar 
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utnyttjade tiden genom att tillsammans promenera runt en närliggande sjö, 

med målet att utveckla processerna i vardagen och reflektera över hur och vad 

som kan förbättras; detta ledde till uttrycket ”promenerar runt sjön” enligt en 

av respondenterna. Respondenterna var alla överens om att tiden som var 

disponerad till utbildning och friskvård utnyttjades väl under 

konjunkturavdraget: 

I det stora hela kändes det som att de flesta ville ta till vara på de timmar som 

fanns till förfogande. 

 

3.4.   Implementering av avtalet 

Vi kallade ihop samtliga anställda och hade en information där Per Hasselström 

hade en VD-information. Även Ulf Andersson var med och han förklarade 

varför och hur. 

För att få ut informationen till de anställda samlades de till ett stormöte där 

VD Per Hasselström informerade om det ekonomiska läget hos Uddeholm. 

Personalchefen Ulf Andersson berättade därefter om konjunkturavdraget och 

hur det skulle implementeras. Enligt de respondenter som var närvarande 

under informationen så gick en lättnadens suck genom lokalen där mötet hölls. 

Däremot skilde åsikterna mellan de anställda enligt respondenterna. Detta kan 

bero på att vissa arbetsgrupper hade påverkats avsevärt innan avtalet, det fanns 

även de som ansåg sig själva ”sitta säkert” vid mer traditionella handlingar vid 

kriser:  

Första reaktionen efter mötet var att vi fick en känga av ”vad fan håller ni på 

med” från de anställda. 

VD-informationen skedde redan en halvtimma efter att avtalet undertecknades 

av alla parter. Under mötets gång arbetade Uddeholms informationschef, Boo 

Rundqvist, med att sammanställa en pressrelease som släpptes direkt efter 

mötet till media. Enligt respondenterna var det viktigt att både ledning och de 

fackliga organisationerna som närvarade vid förhandlingarna visade upp en 

enad front både mot anställda och mot media. Respondenterna var klara med 

att anställda skulle informeras först, media kommer i andra hand.  

De fackliga representanterna och deras ombud i företaget hade de första 

fjorton dagarna efter uppgörelsen en viktig mission att uppfylla; att röra sig 

runt på avdelningarna för att förklara uppgörelsen. Detta var viktigt för att 

svara på medarbetarnas frågor för att dämpa eventuell oro, men också för att 
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förklara avtalet tydligare. Respondenterna menade att detta arbete lönade sig 

eftersom att när fungeringarna lagts till rätta så flöt allting väldigt bra, mycket 

bättre än de förväntat sig.  

Enligt vissa respondenter var informationen bristfällig till vissa arbetsgrupper, 

då speciellt till mellancheferna på de olika avdelningarna. Respondenterna 

menade att detta var ett känt faktum att cheferna hamnade i kläm, då de sällan 

visste mer än vad deras arbetslag eller avdelning gjorde.  

 

3.5. Alternativa vägar 

Det fanns inget annat alternativ än varsel. 

Första åtgärden som Uddeholm vidtog för att minska kostnaderna var att inte 

förlänga visstidsanställningar samt att erbjuda personal som började se slutet 

på sitt arbetsliv en form av avtalspension. Trots dessa åtgärder berättade 

respondenterna att detta inte räckte, utan Uddeholm måste vidta ytterligare 

åtgärder för att minska kostnaderna. En av respondenterna nämner hög 

medelålder hos Uddeholm, och motivet till avtalspensionerna var dels att 

sänka denna och bereda väg för yngre medarbetare. 

Den kraftiga ordernedgången var en unik företeelse då ingen kunde förutsäga 

vad som var på väg att hända. Orderfallet berodde inte på en vanlig 

konjunkturnedgång enligt respondenterna, detta var en finansiell kris där 

orderingången inte speglade den verkliga konsumtionen. Nedgången var inte 

successiv utan det tog tvärstopp och när ökningen förhoppningsvis kom 

tillbaka skulle orderingången troligtvis gå upp lika snabbt igen: 

Jag är övertygad om att vi gjorde rätt som inte varslade, eftersom det var en 

temporär kris.  

Alla som var involverade i uppgörelsen förstod att någonting måste ske och de 

insåg alternativet till konjunkturavdraget; varsel. Om varsel hade förekommit 

hade inte effekten kommit förrän sex månader (på grund av dubbel 

uppsägningstid när fler än 100 varslas), vilket kunde vara försent eftersom 

marknaden förhoppningsvis hade återhämtat sig efter den tiden. Ett 

konjunkturavdrag däremot gav effekt redan dag ett. Detta var en temporär 

lösning som gav Uddeholm möjlighet att ”övervintra” under orderfallet.  

Om facken inte hade gått med på uppgörelsen om konjunkturavdraget hade 

Uddeholm antagligen lagt ett varsel veckan efter att avtalet blivit avvisat. Med 
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facit i hand var det flera som tyckte att konjunkturavdraget var ett bra sätt att 

komma ur den temporära krisen. 

 

3.6. Hot från intressenter 

Viktigt att få klartecken från koncernen. Koncernledningen förstod vad vi 

gjorde och tillät oss ta en risk att bli dömda i Arbetsdomstolen. 

Uddeholm kände press från Voestalpine AG, dess moderbolag, att någonting 

var tvunget att ske, och Voestalpine AG hade i sin tur press från aktieägare att 

minska kostnaderna. Det var viktigt för vissa av respondenterna att 

Voestalpine AG gav klartecken till att fortsätta förhandlingarna om 

konjunkturavdraget Anledningen till detta var en potentiell risk att Uddeholm 

kunde trampa över vissa juridiska ramar som kunde anmälas till 

Arbetsdomstolen. I fall varsel hade förkommit hade det funnits fara för att en 

del av produktionen hade flyttats permanent ner till Österrike, där 

moderbolaget har andra stålverk med helt andra förutsättningar, till exempel 

statliga permitteringar. Respondenter uttryckte viss irritation över att alla 

företag inom samma koncern borde ha lika förutsättningar vid ekonomiska 

kriser.  

Respondenterna var också noga med att poängtera vikten av att vara 

konkurrenskraftiga. Marknaden för verktygsstål är väldigt liten, och 

konkurrensen mellan företagen hård. Konjunkturavdraget var enligt 

respondenterna en klar fördel för Uddeholm, genom att personalen kunde 

stanna kvar i företaget och Uddeholm kunde ligga steget före konkurrenterna 

när konjunkturen vände. 

 

3.7. Påverkan 

Det var väl lite roligt att vi var först ut med denna lösning, och sen blev den 

mer etablerad.  

En del av facken visste på ett ungefär hur deras anställda skulle reagera efter 

att avtalet skrivits på, dock hade vissa svårare att förutse reaktionerna. Enligt 

respondenterna berodde detta på hur facken var uppbyggda och deras 

medlemmars olika arbetsuppgifter, vilket påverkade medlemmarnas 

förutsättningar för att få en god helhetssyn av verksamheten. Enligt en av 

respondenterna gick en lättnadens suck i lokalen under Vdinfon, och vissa 
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anställda var trots allt positiva till beslutet, och informationsmötet avslutades 

med applåder. 

Konjunkturavdraget minskade personalens arbetstid med åtta timmar, och 

detta förändrade synsättet på hur mycket tid som behövdes på arbetet. När 

konjunkturavdraget var över fanns det anställda som önskade fortsätta med ett 

liknande upplägg; att gå ner i arbetstid mot minskad ersättning. De människor 

som önskade detta började närma sig pensionsåldern, de insåg att deras fritid 

blev mer värdefull och att den minskade lönen inte påverkade deras ekonomi 

nämnvärt, och inte heller den slutgiltiga pensionen. Eftersom avtalet var en 

temporär lösning med en maxtid var de flesta anställda positivt inställda, 

eftersom de såg ett ”ljus i tunneln”: 

Jag tror de flesta som jag pratade med tyckte det var en bra grej det här med 

konjunkturavdraget. 

Konjunkturavdraget gällde alla anställda men de som drabbades hårdast av 

konjunkturavdraget var de som arbetade nattskift. De gick ner i skift samtidigt 

som de omfattades av konjunkturavdraget med tio procent mindre i lön. 

Enligt respondenterna var det oftast de yngre som drabbades hårdast, De 

hänvisar till att det oftast är yngre medarbetare som har belånade hus, stramare 

ekonomi och barn som arbetar dessa typer av skift. Det fanns negativa röster i 

alla åldersgrupper. De yngre medarbetarna som inte hade jobbat hos 

Uddeholm särskilt längre insåg att de hade vart de första som hade fått gå vid 

ett eventuellt varsel: 

De som redan hade gått ner så mycket i pengar kunde inte se det positiva, för 

dem var det en katastrof.  

Uddeholm kontaktade även de olika bankerna i Hagfors angående 

konjunkturavdraget och dess påverkan på den individuella ekonomin. Om 

någon anställd skulle få betalningssvårigheter så bad Uddeholm bankerna att 

vara förstående gentemot de anställda som påverkades, detta gällde 

amorteringar på till exempel huslån under konjunkturavdragets löptid.  
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3.8. Socialt ansvar 

Som en övergripande kärnkategori har vi valt ”Socialt ansvar”, som enligt oss 

sammanlänkar alla ovan nämnda kategorier. Vi menar att ett socialt ansvar 

består av att visa solidaritet med omgivningen och med sina medarbetare när 

företaget är en del av ett bruksamhälle som Uddeholm är.  

Företaget går också till förhandlingar med fackliga organisationer när kriser 

infinner sig och de använder fackens expertis inom områden där företaget inte 

har all information. Tillsammans kom de fram till en helt ny typ av lösning till 

ett gammalt problem. En medveten tanke med konjunkturavdraget var att 

behålla den kompetens som fanns hos arbetskraften inom Uddeholm. Även 

om arbetstiden sänktes med åtta timmar i veckan, användes tiden effektivt i 

form av utbildnings- och friskvårdstimmar.  

Genom VD-informationen var Uddeholm tydliga och öppna i deras 

information till de anställda, de prioriterade att de anställda skulle få 

informationen först. Som ytterligare stöd för de anställda svarade de fackliga 

representanterna på frågor när de rörde sig runt på avdelningarna.  

Alternativet till konjunkturavdraget var att företaget skulle lägga ett varsel. Då 

skulle företaget riskera att förlora medarbetare genom att de troligtvis skulle 

flytta från Hagfors. Hotet från omvärlden var dels från moderbolaget, då deras 

åsikter var avgörande för Uddeholms framtid. Konkurrenter utgjorde även ett 

hot då det var viktigt för Uddeholm att behålla marknadsandelar. 

Konjunkturavdraget var en avvägning mellan dessa två, då kostnaderna kunde 

reduceras. 

Reaktionerna mellan medarbetarna varierade enligt de fackliga 

representanterna, men efter tre månader med konjunkturavdraget insåg flera 

av dem det positiva med avtalet. När ordernedgången vände kunde Uddeholm 

komma igång med produktionen snabbare än konkurrenterna, tack vare att de 

bevarade kompetensen inom företaget.     
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4. Litteraturstudier 

4.1. Solidaritet 

Anställda ses som direkta intressenter i ett företag, och ett företag kan skapa 

solidaritet genom att respektera landets lagar där de opererar. Det är teamwork 

med många samlade viljor som är nyckeln till framgång, vilket 

företagsledningen måste inse för att kunna skapa en känsla av solidaritet. 

Genom solidaritet alstrar de anställda rätt beteende, som kommer att utvecklas 

över en längre tid. En bieffekt till detta är till exempel att de anställda inte 

använder någon form av diskriminering när det kommer till rekrytering, 

avskedande och befordringar (Oketch 2004). 

Om däremot de grundläggande arbetslagarna inte följs, skapas ett misstroende 

från de anställda, som oftast leder till interna konflikter. Dessa konflikter 

smittar ofta av sig in till de individuella hushållen, och resulterar i att företagets 

rykte försämras (Oketch 2004). 

När solidaritet har skapats så känner de anställda en tillhörighetskänsla och 

identifierar sig själva med företaget, vilket resulterar i en ”vi-känsla”, att det är 

”deras firma” när de går till jobbet. De anställda känner sig mer motiverade 

när de märker att företaget försöker uppfyller krav som inte är lagstadgade. 

Detta menar Oketch (2004) inspirerar de anställda till att göra det lilla extra 

som i sin tur stärker företagets rykte utåt. Oketch (2004) ger exempel på 

aktiviteter som kan inspirera; att representanter från facken är närvarande vid 

styrelsemöten och att företagsledningen delar med sig av vinsten. Sådant ger 

en känsla av att den anställde får något extra tillbaka. För att uppnå detta kan 

företagsledningen ge möjlighet till aktieköp eller årliga bonusar. 
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4.2. Förhandlingar 

Att förstå hur ett fack fungerar och identifierar sig kan vara ett sätt att bygga 

upp en förståelse kring hur partnerskap kan byggas upp med ett fack. Att 

samarbeta med facken är att ha en unik kanal till att implementera 

förändringar, skriver författarna Oxenbridge och Brown (2002) i artikeln 

angående fackligt och företagsmässigt samarbete. I artikeln nämns tre faktorer 

som är grundläggande för ett fungerande samarbete:  

 Ett långvarigt förhållande måste ha existerat innan samarbetet kan 

utvecklas. 

 Nya ägare, chefer och human resource managers (HRM) eftersom det 

krävs ett generationsskifte för att bli av med den traditionella ”vi och 

dem” stämpeln.  

 Att ägare och chefer förstår vikten av att ha facken med sig när 

förändringar är nödvändiga på grund av konkurrens, finansiella 

problem eller att företaget blir uppköpt.  

I artikeln studerade författarna ett flertal företag och den gemensamma 

nämnaren för alla var att partnerskapet formades under finansiellt pressade 

situationer, som till exempel en finansiell kris, hård konkurrens eller vid 

uppköp (Oxenbridge & Brown 2002). 

Den stora fördelen med ett starkt fackligt samarbete är tjänsterna som 

uppkommer, mer specifik konsultation. Det kan också innebära hjälp med att 

legitimera förändringar inför anställda och utveckla harmoni i företaget. 

Facken konsulteras också när det kommer till lönesättningar och 

kommunikation till de anställda, vilket i sin tur avlastar företagsledarna 

(Oxenbridge & Brown 2002). 

När företag och fack samarbetar så kan det ske på två olika sätt enligt 

Oxenbridge och Brown (2002); det näringsgivande sättet av kollektiva 

förhandlingar och det inneslutande av förhandlingarna. Det förstnämnda sättet 

att använda kollektiva förhandlingar i näringsgivande syfte uppkommer i små 

till mellanstora företag, där samarbetet är högst informellt. Detta är resultatet 

av en aktiv representation som har regelbundna möten med ledning och 

arbetsledare. Ibland kan det ske sammanstötningar, men relationen är till sin 

grund samarbetsvillig från båda sidor och en lösning utarbetas. Det andra 
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sättet som innefattar inneslutande av samarbetet, växer fram när företaget 

försöker kontrollera fackets påverkan på företaget. Detta kontrolleras av 

företagsledningen genom att det skrivs ett formellt avtal som reglerar 

samarbetet och sker främst i företag där man vet att facklig inblandning är helt 

oundviklig, som vid till exempel fusioner, företagsuppköp eller vid drastiska 

förändringar. Dessa avtal är till sin helhet ett uttryck för att få facket att 

samarbeta genom att erbjuda rätten att förhandla inom vissa begränsade 

områden. Anledningen till ett formellt avtal av den här sorten är att minska 

risken för att det berörda facket inte skall kunna använda sitt informella 

inflytande till att störa önskade förändringar (Oxenbridge & Brown 2002). 

Helt klart är att de kollektiva förhandlingarna är de mest kraftfulla och flexibla, 

men de kräver också underhåll i form av aktiva representanter och en stark 

facklig uppslutning från de anställda. Efter år av samarbete så ökar fackets 

inflytande över företaget eftersom det inte existerar några skrivna regler som 

inskränker fackets rätt att påverka (Oxenbridge & Brown 2002). 

Ledningens och fackens olika mål går ihop när företagsledningen vill ha den 

mest ekonomiska lösningen och de fackliga ser över de anställdas intressen. 

Det primära målet att nå ekonomisk stabilitet delas av de två parterna, men det 

är om vägen dit som åsikterna går isär (Uggelberg 1978). 

Uggelberg (1978) menar att företag bör ta initiativ och arbeta för att 

vidmakthålla ett samarbete mellan företag och fack, för att företag har allt att 

vinna på ett starkt samarbete med de fackliga organisationerna. Detta bidrar till 

ett kraftfullt instrument för att få en effektiv och slagkraftig beslutsprocess. 

 

4.3. Kompetensbevarande  

På 1900-talet fokuserade företagen endast på kostnaderna och ansåg därför att 

maskinerna inom industrin var den viktigaste tillgången. Reichheld och Teal 

(1996) menar att detta synsätt ändrats och att företagen nu anser att 

medarbetarna är en av deras viktigaste tillgångar. De anser att det är 

medarbetarnas kompetens som bidrar till att maskinerna fungerar och att ett 

företag är framgångsrikt. Vidare anser de att inlärningskurvan är individuell för 

varje anställd och att det är kompetensen som medarbetaren har som har en 

djupgående effekt på både intäkter och kostnader (Reichheld & Teal 1996). 

Kompetensskapandet och kompetensutveckling är två viktiga begrepp för att 

företaget ständigt skall utvecklas. Det är viktigt att företaget bidrar med den 
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kompetensutveckling medarbetarna behöver och därför hela tiden utvecklar 

nya och effektiva metoder för att tillfredställa detta behov bland de anställda 

(Sandberg & Targama 1998). Kompetensutveckling kan definieras enligt 

Ellström och Nilsson (1997):   

Alla de åtgärder som ett företag kan vidta för att förändra eller höja 

kompetensen hos enskilda anställda, grupper av anställda eller hela personalen. 

(Ellström & Nilsson 1997, s. 17) 

Kompetensskapandet är en viktig fortgående process för företag och för att 

detta skall ske måste det ske ett utbyte av kunskap mellan medarbetarna på 

olika sätt. Inom företag finns det både tyst och explicit kunskap. Tyst kunskap 

är till exempel fingertoppkänsla som kan vara svår att lära ut och 

kommunicera. Explicit kunskap är något du kan dela med dig av och lära ut, 

till exempel den kunskap om redovisning som en ekonom har. När interaktion 

mellan tyst och explicit kunskap sker utvecklas en djupare förståelse samt att 

ny kunskap kan utvecklas (Bjurklo & Kardemark 2003).  

 
Figur 4.2 - Processer för kompetensskapande (Bjurklo & Kardemark 2005 tolkning av 

Nonaka & Takeuchi 1995)  

Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver med hjälp av figur 4.2 de fyra olika 

processerna som sker när kunskap omformas och skapas. Nonaka och 

Takeuchi (1995) menar att framgångsrika företag oftast är bra på dessa 

processer och därför duktiga på att få fram ny kunskap, vilket genererar viktig 

kunskap till organisationen. Nonaka och Takeuchi (1995) skriver vidare att de 

olika processerna är socialisering, externalisering, internalisering samt 

sammansättning. Dessa kommer att förklaras nedan.  

Socialisering är när den tysta kompetensen utbyts mellan partner. Lärandet 

sker genom observation och övning. Externalisering är när kompetensen går 

från att vara tyst kompetens till att bli explicit, då skapas ny kunskap. Det kan 
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göras genom att personen med den tysta kompetensen berättar för andra om 

kunskapen. Internalisering är när explicit kunskap bildar tyst kompetens. Detta 

kan uppnås genom mycket träning och utvidgning av kunskapen, så att 

processen sker utav sig själv utan att manualer behövs. Det kan ge en djupare 

förståelse för kunskapen om de dokument som finns för att förklara när tyst 

kompetens utvecklas till att explicit kunskap studeras. Sammansättning är när 

båda parter innehar explicit kunskap och det ställs mot varandra. Individerna 

utbyter då den explicita kunskapen med varandra genom dokument och 

kommunikation (Nonaka & Takeuchi 1995). Bjurklo och Kardemark (2003) 

anser att universitetsstudenter är ett exempel på när en sammansättning sker 

mellan individer. De menar vidare att när ny information tillförs så kan 

studenterna dra nya slutsatser både med hjälp av äldre kunskap men också av 

den nya kunskapen.   

Individens kompetens kan förstärkas genom främst två sätt enligt Axelsson 

(1996). I det första menar han att en individs kompetens kan förstärkas genom 

formell utbildning det vill säga planerad utbildning, antingen genom intern- 

eller extern utbildning Det andra sättet att förstärka kompetens är enligt 

Axelsson (1996) lärande i det praktiska arbetslivet. Det är utbildningen 

medarbetarna får av varandra genom att testa på nya arbetsuppgifter och 

diskutera olika händelser på arbetsplatsen. Denna sorts lärande kallas ”on-the-

job-training”. Axelsson (1996) beskriver ”on-the-job-training”: ”Aktiviteter 

som är inriktade på att stödja, strukturera och följa upp medarbetarnas 

lärande” (Axelsson 1996, s. 45). 

När medarbetarna utför varierande och nya arbetsuppgifter känner de att 

arbetet blir mer intressant och utvecklande. Att lära ut och lära sig andra 

arbetsuppgifter leder till en djupare förståelse för hur arbetsprocessen fungerar 

inom företaget. Både företag och den anställda vinner på att arbetsuppgifterna 

varierar. Medarbetaren blir mer motiverad, insatt och känner sig mer trygg i 

sitt arbete, och företaget känner att medarbetaren inbringar en säkerhet inom 

företaget och de kan utnyttja den kompetens medarbetaren förfogar över. 

Företag blir då mer anpassningsbara om komplikationer uppstår eftersom det 

finns fler medarbetare som kan utföra samma uppgifter, det vill säga företag 

kan utnyttja medarbetarna mer optimalt (Axelsson 1996). 
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4.4. Implementering av avtalet 

När ett företag hamnar i en krissituation så förändras situationen för 

företagsledningen. En kår av anställda kan ha problem att göra en 100 procent 

effektiv arbetsinsats ifall de är medvetna om att en större negativ förändring är 

på väg att inträffa. Därför måste företagsledningen vara medveten om att 

osäkerheten kring framtiden infinner sig hos alla anställda. Detta benämner 

Uggelberg (1978) som den förbannade resignationen: ”Den förbannade 

resignationen smyger sig in i alla arbetsgrupper när osäkerheten om den egna 

framtiden ökar” (Uggelberg 1978, s. 44). 

De flesta chefspositioner drabbas också av mänskliga bieffekter om de känner 

sig dåligt informerade som till exempel bristande motivation och osäkerhet. 

Ett sätt att motarbeta detta är att kontinuerligt sprida information för att skapa 

en förståelse för att förändringar måste tas till för att hjälpa upp situationen. 

Naturligtvis måste företagsledningen vara beredd på att en viss bitterhet 

kommer att infinna sig i företaget, som i sin tur påverkar solidaritet och 

medkänsla (Uggelberg 1978). 

Kommunikation är en viktig process i företag som strävar efter att bygga upp 

långsiktiga goda relationer och ledningen bör arbeta för att skapa tillit till den 

egna organisationen. Detta illustreras i ”förtroendetrappan” (figur 4.3). För att 

lyckas skapa tillit krävs det att företaget går genom faser för trovärdighet och 

förtroende. 

 
Figur 4.3 - Förtroendetrappan 

 

 

Utan tydlig vilja till kommunikation – inget förtroende. (Hanson 1999, s. 42) 

Dock, ju högre upp i trappan företaget når desto djupare blir ett fall om 

förtroendet brister. Ett företag uppnår första steget, trovärdighet, genom att 

fokusera på och utveckla hur avsändarens (ledarens) karaktär uppfattas av de 
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anställda och hur den uppfattas i sitt ledningssätt. Det är även företagets 

handlingar av kurage och saklighet som skapar förtroende hos de anställda. 

När företaget lyckats nå förtroende från de anställda, har företaget hög 

handlingsfrihet. Företaget kan då lättare förklara sina handlingar. När företaget 

uppnått att de anställda känner tillit, kan de anställda söka stöd och råd för att 

lösa olika problem (Hanson 1999). 

För att underlätta informationsspridningen och chocken av en förändring så 

kan ledningen förbereda chefer som arbetar med dem som drabbas av en 

förändring, både vilka reaktioner de kan möta och hur de bör bete sig. De 

måste vara beredda på att möta allt från ilska, oro, skuldkänslor och 

lättnadskänslor.  Det är inte helt ovanligt att fler än en känsla kan infinna sig 

samtidigt, och frågor som ”Varför skall jag drabbas, jag har ju inte gjort något 

fel?” ställs. Vad som kan öka misstroendet från de anställda är ifall cheferna är 

avvisande, gömmer sig och inte vågar se de anställda i ansiktet när de 

implementerar en förändring (Brockner 1992). 

När en förändring, som till exempel varsel eller förändrade 

arbetsförutsättningar sker, så hungrar organisationen efter information menar 

Brockner (1992), och måste uppdateras kontinuerligt. En företagsledning som 

släpper information kontinuerligt och uppriktigt ger i sin tur ett förtroende 

från de anställda. Att begränsa informationsströmmen kan leda till anti-

produktiva tankar hos de drabbade där de fantiserar om vad som händer 

bakom dörrarna.   

För att kunna skapa trovärdighet och förtroende enligt Hanson (1999) bör 

företagsledningen kunna stå till svars för dess handlingar och 

ställningstaganden, inför de anställda och andra externa intressenter som finns. 

Företag som blir avslöjade med att dölja obekväma åsikter och händelser får 

ofta lite eller ingen respekt från de anställda och deras handlingar anses som 

oetiska. Machiavelli (1993) uttrycker det på följande sätt: ”Ty en man, som vill 

visa sin godhet i alla sina handlingar, går under bland dem som inte är goda” 

(Machiavelli 1993, s. 77). 

Att ett företag skall arbeta med öppenhet i informationen innebär även att 

informationen skall vara sannfärdig och ge en rättvisande bild av 

händelseförloppet. Hanson (1999) förstärker värdet av att tala sanning: 

”Sanningen skapar förtroende, framgång. Osanningen skapar misstroende, 

tillbakagång, fördärv” (Hanson 1999, s. 23). 
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När informationen ges ut till de anställda tyder det på att en 

informationsmoral finns inom företaget. Informationsmoral tyder på att 

respekt finns för dem som förmedlar informationen, men även för mottagaren 

av informationen (Hanson 1999). I en organisation måste kommunikationen 

och informationsflödet fungera på ett effektivt och kontinuerligt sätt, utan 

kommunikation kan inte organisationer fortleva (Simon 1997).   

För att en organisation skall uppnå ett bra klimat mellan de anställda och 

företaget är förtroendet en väldigt viktig faktor. Främsta sättet att bygga upp 

förtroende är genom att ledarna håller vad de lovar, ledningens uttalanden 

bygger på ärlighet samt att följa andan ”leva som man lär”. Det vill säga att ett 

bra ledarskap är en viktig faktor för att ett starkt förtroende ska byggas upp 

(Armstrong 2009). 

 

4.5. Alternativa vägar 

Ett av de naturliga sätten att minska kostnaderna är att minska antalet 

anställda, då främst genom varsel. Idén härstammar främst från ett tänkande 

där kostnader är lättare att förutspå än de volatila vinsterna som är beroende 

av fler faktorer. Det finns teorier som förespråkar effektivisering, Guthrie och 

Datta (2008) påpekar däremot att det finns fler företag som misslyckas med att 

minska kostnaderna i det långa loppet än de som lyckas. Detta beror på den 

gamla synen att personalen är en utbytbar resurs som inte kan appliceras på allt 

mer komplicerade tillverkningsmetoder. Guthrie och Datta (2008) ger en 

anvisning om är att det som är avgörande i om det skall lyckas eller inte är 

sättet det genomförs på. Detta styrker och utvecklar Chadwick et al (2004) 

genom att peka på två olika orsaker till att minska sin arbetsstyrka. Dessa är 

antingen att minska arbetsstyrkan på grund av minskad efterfrågan eller att 

minska arbetsstyrkan när efterfrågan är robust, men företaget vill öka 

effektiviteten (genom nya maskiner eller nya rutiner). 

Chadwick et al (2004) lyfter också ett varnande finger. Eftersom det är lätt att 

se den sparade kostnaden, så syns inte risken att underminera sin kvarvarande 

arbetsstyrka. Effekter som till exempel ökad arbetsbörda, som i sin tur minskar 

produktiviteten och det humana kapitalet kan potentiellt få sig ett slag. De 

anställda kan också reagera negativt på minskad arbetsstyrka, eftersom det kan 

uppfattas som ett hot mot det egna jobbet.  
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Cascio (1993) gjorde en undersökning för att titta närmare på vad som händer 

när ett företag minskar sin arbetsstyrka. Cascio (1993) skriver följande om 

anställda som ”överlever” en rekonstruktion av organisationen, något som han 

refererar som ”De överlevandes syndrom”: ”Efterlevande anställda blir 

trångsynta, självupptagna och obenägna att ta risker” (Cascio 1993, s. 6). 

De överlevandes syndrom, som Brockner (1992) summerar i en artikel, är ett 

stadie som anställda kan gå igenom när en organisation omstruktureras. 

Brockner (1992) nämner två faktorer som påverkar hur pass starkt syndromet 

kan manifestera sig hos de anställda som påverkas; uppfattad rättvisa och 

ändrade arbetsförhållanden. När det kommer till uppfattad rättvisa kan den 

anställde fråga sig ifall det är absolut nödvändigt med nedskärningar? Är 

företagsledningen transparent med informationen eller sker allt bakom stängda 

dörrar? Påverkade nedskärningarna ledningen lika mycket som de längre ner i 

den hierarkiska trappan? Har företaget åtagit sig att bidra med några konkreta 

hjälpmedel för att underlätta för de drabbade? Vid ändrade arbetsförhållanden 

så menar Brockner (1992) att den påverkade kan fråga sig hur säkert jobbet är i 

framtiden, ifall det kommer fler nedskärningar? När den anställde jämför 

tidigare arbetssituation med nuvarande, har det blivit sämre? Finns det någon 

framtid i företaget? Hur reagerar mina kvarvarande arbetskamrater?  

Brockner (1992) utvecklar sedan resonemanget med att föreslå sätt att minska 

syndromets verkan i organisationen, som till exempel:  

 Att ge all tillgänglig information till de anställda 

 Överkommunicera; säkerhetsställa att informationen verkligen når de 

anställda 

 Behandla de påverkade med respekt och värdighet 

 Chefer bör öka sin närvaro runt sina anställda för att kunna kontrollera 

frustrationen och förvirringen som en omstrukturering kan orsaka. 

Istället för att göra sig av med temporär personal och varsla för att reducera 

sin arbetskraft kan företag idag använda avtalspensionering. Casey (1991) 

menar att det finns två rationella inslag varför avtalspensioner övervägs före 

varsel; produktiviteten hos de äldre anställda och det sociala bakslaget av att 

göra sig av med personal som närmar sig pensionsåldern på andra sätt. 

När man ser på produktiviteten hos de äldre anställda tänker man på både 

nutida och framtida bidrag som en äldre anställd kan ge. Casey (1991) tar i 



31 

artikeln upp orsaker som att ålder kan påverka anställda på ett sätt så att de 

jobbar långsammare än yngre, deras förmåga att lära sig nya kunskaper och 

använda högre teknologisk utrustning minskar också med åren. Även om 

produktiviteten skulle kunna bli densamma under åren som den anställde 

arbetar, så blir individen dyrare med fortgående lönehöjningar och de varor 

som produceras blir dyrare för varje år (Casey 1991).  

Att uppmuntra äldre medarbetare att ”frivilligt” gå i pension är självklart ur 

social aspekt överlägset eftersom det råder en större acceptans från både fack 

och samhälle att erbjuda en lösning som denna (Casey 1991). 

  

4.6. Hot från intressenter 

I en rapport av Salin (1998) redovisas hur moderbolag influerar sina utländska 

dotterbolag. I rapporten kommer Salin (1998) fram till att moderbolagen som 

studerades enbart direkt påverkade den drift och beslut ifall dotterbolaget 

börjar gå sämre. Salin (1998) nämner också att hon inte anser att internationell 

erfarenhet, om moderbolaget är ensam ägare eller om dotterbolaget styrs med 

samråd med andra parter, är en faktor när det kommer till dotterbolagens egna 

autonomi. För att försäkra att dotterbolagen håller samma kurs kommer Salin 

(1998) fram till att en stark företagskultur används som ett verktyg för att styra 

dotterbolagen i samma riktning utan att använda direkt styrning, samt en 

informell typ av kommunikation för kontinuerlig uppdatering mellan formella 

möten.   

Företag arbetar mer och mer på att förstå vad kunderna efterfrågar och arbetar 

därför för att tillfredställa dessa på bästa sätt. Detta har lett till att 

konkurrensen mellan företagen ökat och blivit hårdare genom åren. Därför har 

det blivit viktigare för företag att kontinuerligt utvecklas och att bli effektivare 

när det gäller att lösa problem som uppstår. Företagen måste även vara 

effektiva och snabba när det gäller att se förändringar i efterfrågan på 

marknaden och agera utifrån de nya förutsättningarna (Sandberg & Targama, 

1998). Företag har också blivit mer beroende av den kompetens som 

medarbetarna besitter. För att konkurrenskraften skall behållas måste denna 

kompetens genomsyras genom hela produktionsprocessen (Sandberg & 

Targama, 1998). 
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4.7. Påverkan 

Minskad arbetstid innebär enligt Uggelberg (1978) en del risker. Självklart ses 

en tydlig ekonomisk vinning ifall företaget väljer att förkorta arbetstiden, och 

därav minska betald oanvänd tid. Däremot när arbetstiden sänks lika mycket 

för alla anställda, sätter det press på en del arbetsgrupper eftersom 

arbetsbelastningen under kriser kan vara relativt ojämn, och därför sätter vissa 

anställda under mycket högre press. Det i sin tur kan leda till en orättvisa då 

det kan vara vissa anställda som kan tvingas jobba övertid eftersom de 

fortfarande måste sköta sitt jobb (Uggelberg 1978). 

Bewley (1998) skriver i en artikel om att största anledningen till att arbetsgivare 

inte vill sänka lönen är de själva, de anställda är inte lika negativa till 

sänkningen. Anledningen till denna uppfattning är att arbetsgivare anser att det 

skadar de anställdas moral, därav sänks produktiviteten samt att 

personalomsättningen ökar (Bewley 1998). 

Moralen påverkas eftersom de anställda måste anpassa sin livsstil till den lägre 

lönen. Detta kan vara deprimerande, distraherande och många kan uppfatta 

lönesänkningen som ett slag i ansiktet. Eftersom lön har en tendens att öka 

med att kompetensen ökar, kan det framstå som att de inte är ”värda” en 

löneökning (Bewley 1998).   

För att dra det i ett större perspektiv så påverkar moralen också hur anställda 

ser på företaget, dess image. Så ju bättre image desto lättare är det att rekrytera 

kompetent personal. Det man är mest rädd för är att den personal som 

besitter högre kompetens kan sluta i företaget ifall lönerna sänks (Bewley 

1998). 

Varsel ger också upphov till liknande effekter, men den är mycket kortare 

eftersom den som är påverkad får lämna arbetsplatsen efter varseltiden. De 

som stannar kvar kan uppvisa rädsla och orolighet, men om arbetsledningen 

agerar stilfullt så kommer den effekten rinna av över tiden. Detta ställs mot en 

minskad ersättning, där de som innehar skulder kan hamna i finansiella 

svårigheter vilket kan orsaka en bitterhet. Arbetsledningen måste då påverka 

personalen på ett positivt sätt och påpeka att det är antingen minskad lön eller 

varsel, kanske rentav att arbetsplatsen måste stänga igen (Bewley 1998). 
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4.8. Socialt ansvar 

Med socialt ansvar menas att företag skall ha ett socialt ansvarstagande 

gentemot samhället. Företag som tillämpar socialt ansvar måste framför allt 

uppfylla de lagstadgade regler som berör de anställda, bland annat arbetslagar 

och regler för kollektivavtal, hälsa och säkerhet för anställda. Förutom dessa 

regleringar finns det rekommendationer för vad företag kan arbeta med för att 

utöka det sociala ansvaret. Några exempel på rekommendationer som företag 

kan använda sig av presenteras i en bok sammanställd av Svenska 

Standardiseringsinstitutet (SIS): 

 Erbjuda utbildning för att öka kompetensutvecklingen bland de 

anställda 

 Ta socialt ansvar när det gäller omorganisationer och omstruktureringar 

inom företaget 

 Uppmuntra till god kommunikation mellan företagsledningen och 

medarbetarna (de fackliga organisationerna) 

 Arbeta för att medarbetarna skall känna en bra balans mellan arbete 

och fritid 

 Arbeta för medarbetarnas goda hälsa genom att erbjuda friskvård och 

säkerhet i arbetet 

 Ta ansvar för hur omgivningen påverkas av beslut som företaget tar 

 Att fackliga organisationer och därmed de anställda känner att de är 

delaktiga i beslutfattandet i företaget 
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5. Analys 

5.1. Solidaritet 

Vid uppgörelsen av konjunkturavdraget var Uddeholm mycket noga med att 

poängtera att alla skulle omfattas av En förutsättning för att avtalet över 

huvudtaget skulle diskuteras, var att det skulle ske med andan ”en för alla, alla 

för en”.  Ett långsiktigt arbete med att låta fackrepresentanterna påverka den 

dagliga driften, till exempel genom att delta i styrelsemöten, menar Oketch 

(2004) leder till att de anställda, från VD och nedåt i hierarkin, känner en ökad 

tillhörighetskänsla. Denna känsla leder till en öppenhet att finna nya lösningar 

som är lönsamma för alla. Oketch (2004) menar även att detta leder till att 

motivationen ökar bland de anställda och som i sin tur leder till att stärka 

företagets image utåt mot samhället. Genom att arbeta på imagen utåt stärker 

Uddeholm sin position som en attraktiv arbetsgivare, som kan leda till att 

företaget har större chans till att locka till sig attraktiva medarbetare, som 

stärker företagets kompetensbas.  

 

5.2. Förhandling 

Inom Uddeholm finns fyra olika fackliga organisationer som representerar 

olika arbetsgrupper inom företaget. Det bör poängteras att facken utsätts för 

olika påfrestningar beroende på vilken arbetsgrupp de representerar samt 

storleken på facket. Genom tidigare goda erfarenheter med förhandlingar 

mellan fack och företagsledning var parterna öppna för att prova nya 

lösningar. Att ett långvarigt samarbete är bra för organisationer tillstyrker 

Oxenbridge och Brown (2002), de styrker även vikten av att ha med facken 

när förändringar sker inom organisationen. 

Genom att ta hänsyn till de olika förutsättningarna kan 

förhandlingsdelegationerna avlastas genom att till exempel ge en vidare 

tidsfrist, som då kan användas till interna förhandlingar hos fackens centrala 

organisation. Att utnyttja de fördelar som uppkommer vid ett gott samarbete, 

som i detta fall med Uddeholm, innefattande konsultation angående a-kassa, 

pensioner och sjukförsäkringar menar Oxenbridge och Brown (2002) är den 

stora fördelen med att ha ett starkt samarbete.  

Uddeholm tillämpar den mest tillämpade typen av samarbete mellan 

företagsledning och fack, som Oxenbridge och Brown (2002) kallar de 
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kollektiva förhandlingarna, då regelbundna möten sker mellan företagsledning 

och fack. 

 

5.3. Kompetensbevarande 

Att behålla tillsvidareanställd personal gav Uddeholm ett väsentligt övertag när 

det gällde att starta upp produktionen igen. Processen att tillverka verktygsstål 

är komplicerad i sin helhet och kräver kunskap av dem som opererar 

maskineriet. För att effektivt kunna starta upp produktionen igen behövs en 

effektiv arbetsstab som innehar den kompetens processen är beroende av. Att 

också kunna bevisa detta genom leveranssäkerheten stärker den teori som 

Axelsson (1996) belyser om att personalstyrkans anpassningsbarhet hade en 

betydande roll i uppstartandet efter den låga orderingången. 

Konjunkturavdraget gav möjlighet till att vidareutveckla den personal som var 

överflödig under den period när efterfrågan var som lägst. Att skapa 

kompetens och utveckling genom att använda de åtta arbetstimmarna som 

omvandlades till utbildningstimmar, kan i slutändan ge en ökad förståelse för 

hur processerna driver Uddeholm framåt, och på så sätt öka motivationen 

överlag. Detta menar Axelsson (1996) kan vara en följd av varierande 

arbetsuppgifter.  

Uddeholm applicerade effektivt det som Axelsson (1996) benämner som ”on-

the-job-training” genom att erbjuda medarbetarna chansen att flytta mellan 

avdelningar under konjunkturavdraget. Att förvandla explicit kunskap till tyst 

kunskap skedde genom att medarbetare kom till andra avdelningar där de fick 

utbildning och förståelse för de processer som var aktuella på just den 

avdelningen. Promenaden runt sjön var ett exempel där medarbetarna fick 

reflektera över sin arbetsplats, och på så sätt överföra kunskap mellan 

varandra, som Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver som en sammansättning 

inom kompetensskapandet.  

Även extern utbildning användes för att erbjuda till exempel 

befattningsutbildningar för att utveckla personalen för framtiden. Detta menar 

Ellström och Nilsson (1997) kan höja och förändra den kunskap som existerar 

inom företaget eftersom konjunkturavdraget gav anställda designerad tid att 

genomföra utvecklingen.  
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5.4. Implementering av avtalet 

Efter att avtalet undertecknades samlades omedelbart alla anställda till ett 

informationsmöte, det vill säga en VD-information. Genom att visa kurage 

inför medarbetarna skapade de trovärdighet och förtroende, vilket i sin tur gav 

möjligheten till att förklara deras handlande. Detta beteende är förenligt med 

Hansons (1999) förtroendetrappa (Figur 4.3), vilket medför att medarbetarna i 

framtiden kan känna tillit till företaget.  

Vid en förändring så hungrar anställda efter information menar Brockner 

(1992). Genom att uppvisa en öppenhet när det kom till den ekonomiska 

situationen mättades informationsbehovet, detta menar Hanson (1999) kan 

tyda på att en informationsmoral finns inom företaget. Det kan ha lett till att 

företagsledningen på ett effektivt sätt motverkade anti-produktiva fantasier, 

vilket Uggelberg (1978) benämner som ”den förbannade resignationen”, som 

kan uppkomma ifall informationen hade vart mer sparsam. De ansvariga i 

förhandlingarna stod upp för avtalet genom att själva tala inför medarbetarna, 

istället för att gömma sig bakom stängda dörrar vilket också bidrog till att 

skapa större förståelse. Detta kan enligt Brockner (1992) tolkas som att detta 

beteende ökar förtroende för företaget.  

Uddeholms goda samarbete med facken kom även till god nytta när beslutet 

skulle implementeras, eftersom facket är en erkänt god informationskanal till 

medarbetarna. Facken gick frivilligt runt på de olika avdelningarna och 

förklarade hur konjunkturavdraget skulle implementeras, på grund av att något 

liknande avtal inte hade använts tidigare. Detta tyder enligt Hanson (1999) på 

en öppenhet och en vilja till att förmedla en rättvisande bild av situationen. 

 

5.5. Alternativa vägar 

De kvarvarande anställda kan ha sett förändringen med minskad arbetsstyrka 

som ett potentiellt omen om framtida varsel. Detta kan påverka de anställda på 

ett sätt som överensstämmer med de överlevandes syndrom (Cascio 1993), att 

de anställda handlar i egenintresse under arbetstid. Genom att Uddeholm 

tillämpade konjunkturavdraget under en begränsad tid kunde de första 

symptomen elimineras och det utstrålades en känsla av trygghet istället för 

osäkerhet. 
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Visstidsanställda var de som tyvärr ofrivilligt fick sluta på Uddeholm när 

finanskrisen slog till hos Uddeholm. Eftersom det var en arbetsbrist så var det 

ingen risk att personalstyrkan underminerades, vilket Chadwick (2004) varnar 

för när arbetsstyrkan minskar. Tillsammans med att erbjuda avtalspension till 

de anställda som började närma sig pensionsåldern, var detta de första 

åtgärderna Uddeholm vidtog för att minska kostnaderna. Avtalspension är ett 

socialt accepterat sätt att minska personalstyrkan för både fack och samhälle 

enligt Casey (1991). I det långa loppet kommer det vara ett ekonomiskt 

fördelaktigt beslut, eftersom man genom att pensionera personal som är i 

slutfasen inom sitt arbetsliv, bereder väg för nästa generation.  

 

5.6. Hot från intressenter 

Efter en kännbar ordernedgång kunde Uddeholm känna pressen från 

moderbolaget att någonting måste göras. Salin (1998) påpekar att 

moderbolagen oftast börjar gå in i direkt i bolag när det börjar gå mot kärvare 

tider, så var Uddeholms aningar rättfärdiga. Att koncernledningen gav 

klartecken för att gå vidare i förhandlingarna gav Uddeholm fortsatt möjlighet 

att avlasta kostnaderna lokalt utan koncernens inblandning. 

Det har blivit allt viktigare för företag att ha stark konkurrenskraft, speciellt 

inom en liten nisch som verktygsstål. När marknaden visar på uppgång och 

orderingången stiger var det viktigt för Uddeholm att kompetensen fanns 

tillgänglig inom företaget, för att fortsätta vara konkurrenskraftiga i framtiden. 

Likt Sandberg & Targama (1998) så anpassade Uddeholm sig själva för att 

bevara arbetskraftens kompetens som existerade inom företaget. 

 

5.7. Påverkan 

Reaktionerna inom företaget varierade mellan de olika fackliga 

organisationerna på grund av deras medlemmars olika arbetsuppgifter och 

arbetstider. Respondenterna blev dock överraskade efter VDinfon, eftersom 

beslutet mottogs bättre än väntat. Bewley (1998) skrev att cheferna är mer 

negativa till lönesänking än deras anställda, vilket tycks vara fallet även hos 

Uddeholm. Reaktionerna varierade dock, det var ingen överraskning för de 

fackliga representanterna att medarbetare som redan gått ner mycket i lön och 
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som skulle gå ner lite till, men de kunde bekämpas med tanken att slippe 

varsel.  

De anställda på Uddeholm fick tio procent lägre lön, men det pratades sällan 

om dem som gick från femskift till endast dagskift. Denna förändring hade 

skett innan konjunkturavdraget, eftersom efterfrågan gick ner och jakten på att 

minska kostnaderna hade startats. Moralen hos dessa anställda riskerade att 

minska därav, enligt Bewley (1998) som menar att detta kan leda till ökad 

personalomsättning. Moralen kunde även påverkas genom att de anställdas 

livsstil influerades negativt och de ekonomiska förutsättningarna förändrades, 

vilket i vissa fall enligt respondenterna skedde. Uddeholm var väl medvetet om 

detta och visade det att kontakta de banker som finns i Hagfors. 

Det fanns enligt respondenterna, arbetsgrupper som hade samma arbetsbörda 

trots att arbetstiden minskade med åtta arbetstimmar per vecka, vilket 

Uggelberg (1978) påpekade som ett problem. Den ekonomiska vinsten är 

inom räckhåll, men personalens egna välbefinnande påverkas negativt. Enligt 

respondenterna som hade arbetsuppgifter som ändå skulle bli densamma även 

med minskad arbetstid, kunde i detta fall personalen undkomma detta 

problem genom att själva välja när utbildningstimmarna skulle användas.   

 

5.8. Socialt Ansvar 

Uddeholm tog sitt sociala ansvar när de genomförde konjunkturavdraget, 

eftersom de satsade på kompetens och utveckling genom att omvandla åtta 

arbetstimmar till utbildningstimmar. Även om Uddeholm inte medvetet följde 

SIS rekommendationer när det kommer till socialt ansvar, så fanns det en 

bakomliggande tanke när orderingången minskade. För de som hellre ville 

använda tiden till friskvård, så fanns även den möjligheten vilket håller 

personalen sysselsatt, även om det inte är inom företagets ramar. Uddeholm 

valde en ny väg genom konjunkturavdrag istället för varsel av 

tillsvidareanställda, efter att först ha använt andra möjligheter som 

avtalspension samt att låta visstidsanställda jobba färdigt sin kontrakterade tid 

utan att få förlängning. Ett långvarigt samarbete mellan fack och ledning 

gjorde det möjligt att genomföra konjunkturavdraget, vilket också är en punkt 

i SIS. Detta har i sin tur utvecklat parternas öppna sinne för att se nya 

möjligheter. Samarbetet stärktes genom att parterna tog initiativ och bidrog 

med assistans i invecklade situationer, som frågor om a-kassa, sjukförsäkringar 
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och pensioner. Uddeholm uppvisade också förståelse för de konsekvenser 

som varje individ riskerade att behöva ta på grund av sänkt lön, genom att till 

exempel ta kontakt med de lokala bankerna i Hagfors och informera om 

situationen de stod inför. Med inställningen att ifall en facklig organisation sa 

nej till förslaget om konjunkturavdraget så skulle det inte implementeras, 

visade Uddeholm att medarbetarna hade ett stort inflytande på hur situationen 

skulle lösas.  
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6. Diskussion och slutsats 

Under besöket hos Uddeholm kändes tydligt känslan av solidariteten mellan de 

anställda och företagets ledning. Det goda samarbetet var en stor del av hur 

uppgörelsen utformades under den finansiella krisen. Genom långsiktigt arbete 

med att hålla relationen vid liv och utveckla samarbetet öppnades möjligheten 

att ”tänka utanför lådan”, som till exempel konjunkturavdraget. Att också dela 

den centrala värderingen att alla måste offra en del av sin egen lön för att 

företaget skulle överleva, stärkte enligt oss solidaritetskänslan inom företaget.  

De förhandlingar som utspelades under framtagandet av konjunkturavdraget 

speglade hur väl sammansvetsade de fackliga organisationerna och 

företagsledning var under nedgången. Att ta initiativet och låta facken aktivt 

vara med och utforma olika scenarion tyder på en tillitsmognad mellan 

parterna som bidrar till en flexibel organisation. Den öppna dialogen spelade 

också stor roll i förhandlingarna, den låg till grund för att bygga upp det 

förtroende som krävdes för att kunna förhandla på ett konstruktivt sätt där 

parterna både gav och tog.  

Att skapa och utveckla kompetens inom den befintliga staben var ett sätt att 

motivera och sysselsätta personalen. Detta ökade därmed personalens 

förståelse för de processer som driver Uddeholm framåt. Vi tror också att 

Uddeholm stärkte banden till sina anställda genom att stödja deras individuella 

utveckling under avtaletsperioden. 

Vi tror att tack vare den goda uppslutningen bakom avtalet, där både facklig 

representation och ledning visade enighet, gav konjunkturavdraget en helt 

annan genomslagskraft. Att vara tillgängliga och tillfredställa 

informationsbehovet var av stor betydelse för att legitimera avtalet. Det goda 

samarbetet genererade också i ett intresse från fackens sida att vara behjälpliga 

i att förklara och införa avtalet på ett smidigt sätt. Erbjudandet av 

avtalspensioner påskyndade generationsskifte vilket Uddeholm är i behov av. 

Att bereda plats för en yngre medarbetare som har fler arbetsår kvar tyckte vi 

var ett sunt val. Att det blev genom avtalspensionering till personal var också 

fördelaktigt eftersom den sociala acceptansen är högre när företag låter 

individer sluta frivilligt än att tvinga bort dem genom varsel. 
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Vi anser att det bör råda en balans mellan moderbolagets och Uddeholms 

intressen. Det är bra att Uddeholm är djärva i att pröva nya lösningar för att 

lösa ett gammalt problem och hålla kvar produktionen i Hagfors, eftersom det 

inte råder samma förutsättningar som hos resten av koncernen. 

Konjunkturavdraget var en temporär lösning som eliminerade problemet på 

plats utan att moderbolaget behövde ingripa.  

Utfallet av konjunkturavdraget blev förhållandevis bra i det stora hela. 

Uddeholm visade enligt oss en förståelse för sina anställdas ekonomiska 

situationer, där ett flertal fick gå ner en väsentlig del i lön.  

Vi observerade en genomgående trend som visade på bristfällig 

uppmärksamhet mot mellancheferna under konjunkturavdraget. Det skapades 

ett informationsvacuum mellan företagsledningen och de fackliga 

representanter som deltog i förhandlingarna. Detta vacuum bestod i att 

mellancheferna fick bristande information om vad som försiggick bakom 

stängda dörrar. För att komma till rätta med detta så kan företaget förbereda 

cheferna med till exempel förhandsinformation. Ledningen måste också inse 

att cheferna är deras förlängda arm ut i företaget, och därför bör de vara 

medvetna om vilka signaler de sänder ut. Att vara dåligt informerad kan orsaka 

förvirring bland anställda och dålig stämning. Slutligen anser vi att Uddeholm 

tog ett socialt ansvar genom att införa konjunkturavdraget under 

ordernedgången. Att ha bygdens överlevnad i tankarna när krisen infann sig 

och värna om sina anställda, tyder på att Uddeholm arbetar aktivt mot ett 

socialt ansvarstagande.  
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7. Tillförlitlighetsanalys 

I vår intervjumall hade vi formulerat öppna frågeställningar, dock kan det 

ifrågasättas om vi presenterade dem lika öppna vid intervjutillfällena. Eftersom 

vi använde oss av en diktafon vid samtliga intervjuer så ökade tillförlitligheten 

för vad respondenterna framförde. Genom användandet av diktafon 

uppfattade vi att mycket av datat var viktigt men det visade sig senare att en 

del var irrelevant. Diktafonen hjälpte oss att fokusera mer på intervjuerna och 

på att genomföra en mer kvalitativ intervju. Intervjuerna bestod av både 

gruppintervjuer samt enskilda intervjuer. Vi har ovan i metoden förklarat för- 

och nackdelar med dessa intervjusätt. Gruppintervjuerna var i det stora hela en 

bra upplevelse, men vi märkte dock av viss dominerande tendens, vilket 

beskrivs ovan som en av riskerna med gruppintervjuer. Däremot i andra fall 

var det tvärtom, att respondenterna bollade idéer mellan varandra, vilket är en 

positiv effekt av gruppintervjuer. Vissa hierarkiska skillnader förekom och vid 

ett fåtal tillfällen märkte vi av detta, genom att vissa agerade avvaktande och 

misstänksamt.  

I uppsatsen kan ifrågasättas om vårt sinne påverkades mellan de olika 

intervjuerna. Därmed kan resonemanget ”tabula rasa”, eventuellt påverkat 

utfallet. På grund av bristande erfarenhet av grundad teori kan kodningen ha 

blivit lidande, då detta arbetssätt var helt främmande för oss. När den separata 

kodningen skett och sammanställningen skedde, kompromissade vi mellan 

varandra för att få två perspektiv att sammanställas till ett. Litteraturen som vi 

använde oss av kan i vissa fall inte vara direkt anpassad för detta ändamål, men 

vi applicerade den så långt det var möjligt.  
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9. Appendix 

9.1. Intervjumall 

 Presentation av oss och uppsatsens syfte 

 Respondenten: 

o Namn  

o Befattning 

o Avdelning 

o Arbetsuppgifter 

 Fråga 1: Vad var din roll i förhandlingen?  

 

 Fråga 2: Hur påverkades din avdelning av beslutet? 

 

 Fråga 3: Hur gick informationen ut till de anställda? 

 

 Fråga 4: Varför genomförde ni konjunkturavdraget? 

 

 Fråga 5: Hur anser ni att de anställda uppfattade beslutet om 

konjunkturavdraget och minskad arbetstid? 

 

 Fråga 6: Fanns det andra möjligheter än konjunkturavdrag?  

 

 Fråga 7: Hur anser ni att de anställda uppfattade beslutet om 

konjunkturavdrag och minskad arbetstid? 

 

 Fråga 8: Hur anser ni utfallet av konjunkturavdraget blev? 

 

 Fråga 9: Anser ni att detta är att föredra istället för varsel om 

situationen med orderfall uppkommer igen? 



 

  


