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ABSTRACT 

Titel: Nedläggningsretorik i svensk nyhetstext 

Nivå: C-uppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap  

Författare: Evelina Larsson, Lasse Nivér 

Handledare: Mathias Sylwan 

Datum: 2013 – maj  

Syfte: Under de senaste åren har ett större antal arbetsplatser lagts ned i Sverige. Vår uppsats 

syftar till att studera sättet som medier skriver om nedläggningar. Vi har valt att undersöka 

medierapporteringen från fyra nedläggningar under 2012 och 2013: Arjohuntleigh, Pilkington, 

Volvo Bussar och Swedwood. 

Frågeställning: 

– Vad sägs om nedläggningens anledningar och konsekvenser? 

– Vilka kommer till tals, vad får de säga? 

Teori och metod: Det empiriska materialet utgörs av artiklar publicerade i svensk dagspress 

under 2012 och 2013. Artiklarna är hämtade från databasen Retriever. Teoretiska perspektiv 

som ligger till grund för vår uppsats handlar om den journalistiska formens egenskaper och 

förutsättningar. Journalistikens beskrivningar av verkligheten har betydelse för hur den 

uppfattas, varför den också kan tillskrivas makt att påverka.   

Resultat: Personer som får komma till tals i artiklarna styrs av vilken aspekt av 

nedläggningen som artikeln handlar om. När det handlar om anledningar och förklaringar till 

nedläggningen så är det chefer och fackligt aktiva som får uttala sig, men när det handlar om 

nedläggningen konsekvenser så är det istället anställda, politiker och representanter från 

näringslivet som får uttala sig. Chefer, politiker och fackligt aktiva uttalar sig med större 

variation än anställda, som enbart får svara på frågor om hur de mår. I artiklarna får chefer 

och personer från företagets ledning inta en expertroll – endast i en artikel innehas 

expertrollen av en person som inte har någon koppling till företaget.  Experternas egenskaper i 

artiklarna är att sammanfatta vad som har hänt och varför det händer, vilket sällan eller aldrig 

ifrågasätts i artiklarna.  
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A B S T R A C T  

Titel: Nedläggningsretorik i svensk nyhetstext 

Nivå: C-uppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap  

Författare: Evelina Larsson, Lasse Nivér 

Handledare: Mathias Sylwan 

Datum: 2013 – maj  

Syfte: Under de senaste åren har ett större antal arbetsplatser lagts ned i Sverige. Vår uppsats 

syftar till att studera sättet som medier skriver om nedläggningar. Vi har valt att undersöka 

medierapporteringen från fyra nedläggningar under 2012 och 2013: Arjohuntleigh, Pilkington, 

Volvo Bussar och Swedwood. 

Frågeställning: 

– Vad sägs om nedläggningens anledningar och konsekvenser? 

– Vilka kommer till tals, vad får de säga? 

Teori och metod: Det empiriska materialet utgörs av artiklar publicerade i svensk dagspress 

under 2012 och 2013. Artiklarna är hämtade från databasen Retriever. Teoretiska perspektiv 

som ligger till grund för vår uppsats handlar om den journalistiska formens egenskaper och 

förutsättningar. Journalistikens beskrivningar av verkligheten har betydelse för hur den 

uppfattas, varför den också kan tillskrivas makt att påverka.   

Resultat: Personer som får komma till tals i artiklarna styrs av vilken aspekt av 

nedläggningen som artikeln handlar om. När det handlar om anledningar och förklaringar till 

nedläggningen så är det chefer och fackligt aktiva som får uttala sig, men när det handlar om 

nedläggningen konsekvenser så är det istället anställda, politiker och representanter från 

näringslivet som får uttala sig. Chefer, politiker och fackligt aktiva uttalar sig med större 

variation än anställda, som enbart får svara på frågor om hur de mår. I artiklarna får chefer 

och personer från företagets ledning inta en expertroll – endast i en artikel innehas 

expertrollen av en person som inte har någon koppling till företaget.  Experternas egenskaper i 

artiklarna är att sammanfatta vad som har hänt och varför det händer, vilket sällan eller aldrig 

ifrågasätts i artiklarna.  
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I N L E D N I N G  

I vår uppsats vill vi undersöka hur nedläggningar av arbetsplatser skildras i svenska 

nyhetstidningar. Nedläggningar får ofta mycket utrymme i medierna, inte minst i de drabbade 

orternas lokaltidningar. I artiklarna får anställda som riskerar att bli av med jobbet berätta om 

sina känslor och svara på frågor om hur det känns och om de har funderat på vad det ska göra 

nu. Fackligt representativa får berätta om kampen för jobben och de anställdas rättigheter 

medan cheferna får redogöra för nedläggningens konsekvenser.  

Var och varannan vecka kan vi läsa om företag som hotas att lägga ned. Ett färskt exempel är 

när Ericsson den 21 maj 2013 meddelade att de lägger ned verksamheten i Hudiksvall. 318 

personer varslas om uppsägning. Anledningen är överproduktion i Europa och dålig 

lönsamhet (Chock och sorg efter Ericssons varsel i Hudiksvall 2013). Man behöver inte gå 

långt tillbaka i tiden för att hitta ytterligare exempel. Trenden är tydlig. 

Artiklarna slår ofta an en dramatisk ton. En blixt från klar himmel, Chock i Säffle – Volvo 

lägger ner och Nu krävs snabba åtgärder är typiska rubriker i nyhetsartiklar som handlar om 

nedläggningar av större arbetsplatser i Sverige 2012 och 2013. Att den varslade är chockad, 

den fackligt aktiva kamplysten och politikern handfallen är självklarheter. Lika självklart och 

naturligt är det när vd:n motiverar det ledsamma beskedet med att peka på en opålitlig 

ekonomi, vikande efterfrågan eller ökad konkurrens. Beskedet att lägga ned är enkel 

matematik.  

Rationaliteten är inte svår att förstå.  

3  
   



S Y F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G  

Vår uppsats syftar till att studera sättet som medier skriver om nedläggningar. Vi har valt att 

undersöka tidningsartiklar från fyra nedläggningar av arbetsplatser i Sverige under 2012 och 

2013. Inom ramen för vår uppsats har vi valt att studera medierapporteringen från fyra fall: 

Arjohuntleigh, Pilkington, Volvo Bussar och Swedwood. Anledningen till varför vi har valt 

just dessa nedläggningar är att de på många sätt liknar varandra. De ligger alla i små eller 

mellanstora svenska städer eller tätorter, och det är ungefär lika många personer som varslas.  

Vår frågeställning kan sammanfattas till två huvudfrågor: 

Vad sägs om nedläggningens anledningar och konsekvenser? 

Vilka anledningar (eller förklaringar) och konsekvenser anges i artiklarna?  

 

Vilka kommer till tals, vad får de säga? 

Vilka får komma till tals i artiklarna? Följer uttalandena ett mönster – finns det några 

samband mellan personernas uttalanden och deras relation till företaget? Vem sammanfattar 

händelsen och uttalar sig om vad nedläggningen får för konsekvenser? 
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M E T O D  O C H  M A T E R I A L  

I det här avsnittet ska vi redogöra för uppsatsens metod och material. Därefter följer en 

redovisning av antalet artiklar som har studerats från respektive fall. Slutligen följer en 

beskrivning av de samtliga fallen. 

M E T O D  

För att få svar på vår frågeställning har vi använt oss av en kvalitativ text- och innehållanalys. 

Det kvalitativa undersökningssättet i vår uppsats består av analyser av ett större antal artiklar. 

Metoden är användbar vid analys av medietexter då syftet är att undersöka till exempel 

diskurser. Diskursbegreppet ska i sammanhanget för vår uppsats förstås som ett ”kluster av 

ord, uttryck och sanningar som tillsammans formar vissa perspektiv och som inverkar på vårt 

sätt att förstå, och förhålla oss till, omvärlden” (Kroon Lundell 2010, 245). Den kvalitativa 

innehållsanalysen grundar sig i tolkningsläran hermeneutiken. Inom hermeneutiken är en 

utgångspunkt att meningen, den egentliga betydelsen, i en text inte alltid är entydig eller 

omedelbar. Detta förhållningssätt gör att texter blir svåra att mäta genom enbart kvantifiering 

– texten innehåller sociala motsättningar och konflikter som inte omedelbart är synliga på 

textens yta (Østbye et al. 2003, 65). Detta är också anledningen till varför vi har valt att göra 

en kvalitativ analys av vårt empiriska material – eftersom att vår frågeställning syftar till att 

undersöka hur det skrivs om nedläggningarnas anledning, förklaringar och konsekvenser samt 

vilka som får komma till tals i vilka frågor så hade enbart en kvantitativ analys inte fått fram 

eventuella underliggande betydelser i texterna. Även om en kvantitativ analys förvisso kan 

vara användbar för att komma underfund med frekvensen av till exempel chefsuttalanden, så 

går viss information förlorad. Den förlorade informationen gäller främst textens omedelbara, 

mer underliggande, betydelser. Det är dessutom svårt att i exemplet antalet chefscitat jämföra 

dessa med till exempel citat av fackligt aktiva – att citaten förekommer säger ingenting om 

vad de faktiskt får säga.  

Det empiriska materialet analyseras i två steg. I ett första steg analyseras sättet som det i 

artiklarna skrivs om anledningar och förklaringar samt konsekvenser. I ett andra steg 

analyseras artiklarnas intervjusvar. Här letar vi särskilt efter vilka personer som uttalar sig om 

händelsen i artiklarna och vad de säger. Vidare letar vi även efter uttalanden som säger 

någonting om vad nedläggningen får för konsekvenser, och om det är några särskilda personer 

som får till uppgift att sammanfatta händelsen. Dessa resultat presenteras i analysdelen. 
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M A T E R I A L  

Det empiriska materialet utgörs av artiklar publicerade i svensk dagspress under 2012 och 

2013. Artiklarna är hämtade från databasen Retriever. Avgränsning av materialet har skett 

genom att samla in artiklar från och med det datum som det i artiklarna blivit bekräftat att 

arbetsplatsen ska läggas ner, och en vecka framåt i tiden. Som sökord använde vi oss av 

arbetsplatsens namn. Mindre nyhetsnotiser samt artiklar som visserligen nämner 

nedläggningen, men som i huvudsak handlar om någonting annat, valdes bort. Materialet har 

efter genomläsning sorterats dels efter vilken aspekt av nedläggningen som de berör, dels 

efter vem som får komma till tals i artiklarna och vad de säger. Totalt har 81 artiklar 

undersökts. Se bilaga 1 för komplett förteckning över artiklarna. 

A R T I K L A R N A S  F Ö R D E L N I N G  

A R J O H U N T L E I G H  

Tio artiklar publicerade mellan 6 mars 2013 och 7 mars 2013, i tidningarna Norra Skåne och 

Skånska Dagbladet.  

P I L K I N G T O N  

34 artiklar publicerade mellan 8 november 2012 och 15 november 2012, i Tidningarnas 

Telegrambyrå, Hallands Nyheter, Aftonbladet, Laholms Tidning, Bohusläningen, Sundsvalls 

Tidning, Helsingborgs Dagblad, Hallandsposten, GT, Kvällsposten, Göteborgs-Posten, 

Dagens Nyheter, Ystads Allehanda, 8 sidor, Kristianstadsbladet och Trelleborgs Allehanda. 

S W E D W O O D  

14 artiklar publicerade mellan 4 september 2012 och 8 september 2012, i Tidningarnas 

Telegrambyrå, Skaraborgs Allehanda, Bohusläningen, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten och 

Hjo Tidning. 

V O L V O  B U S S A R   

23 artiklar publicerade mellan 3 oktober 2012 och 9 oktober 2012, i Tidningarnas 

Telegrambyrå, Trelleborgs Allehanda, Värmlands Folkblad, Nya Wermlands-Tidningen, 

Säffle-Tidningen, Göteborgs-Posten och Dalslänningen. 
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F A L L B E S K R I V N I N G A R  

A R J O H U N T L E I G H ,  E S L Ö V  

Arjohuntleigh ingår i Getingegruppen och har cirka 4100 anställda och sex stycken fabriker 

runt om i världen. Arjohuntleigh tillverkar medicinska hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättningar (Arjohuntleigh 2013). 

Den 5 mars 2013 meddelar Arjohuntleigh att Eslövfabriken ska läggas ned, 56 år efter starten 

(Arjos 56 år från uppgång till fall 2013). Produktionen flyttas till Polen och samtliga 150 jobb 

ska bort (”Det är en stor tragedi för oss alla” 2013). Samtidigt erbjuds cirka 65 medarbetare 

arbete på ett globalt innovationscentrum i Malmö (150 drabbas när Arjo lägger ned 2013). 

Arjohuntleighs vd, Alex Myers, förklarar för de anställda vid fabriken i Eslöv att ”förslaget 

har ingenting att göra med arbetsinsatserna hos personalen i Eslöv”. Anledningen är istället att 

”marknaden för badsystem har förändrats drastiskt. Konkurrensen har ökat och efterfrågan på 

badsystem har dessutom minskat till förmån för duschlösningar.” Nedläggningen kommer att 

starta 2013 och beräknas vara slutförd under andra halvåret 2014 (150 drabbas när Arjo lägger 

ned 2013). 

Eslöv är centralort i Eslövs kommun och ligger mellan Malmö och Lund. Eslövs kommun har 

cirka 31 700 invånare (Eslövs kommun 2013). 

P I L K I N G T O N ,  H A L M S T A D  

Pilkington grundades 1826 och ingår i NSG Group sedan 2006. De är en av världens största 

tillverkare av glas och glasprodukter till byggnads- och bilindustrin samt specialapplikationer. 

Pilkington har cirka 29 300 anställda över hela världen. Pilkington startade 1976 en 

anläggning för tillverkning av floatglas i Halmstad, vilken var företagets första fabrik i 

Norden. Sedan 1980 levererar anläggningen också spillvärme till Halmstads fjärrvärmenät 

(Pilkington 2013).  

Den 7 november 2012 meddelar Pilkington att fabriken i Halmstad, med 240 anställda, ska 

läggas ned. Den lokala vd:n för Pilkington i Halmstad, Alexander Johansson, meddelar att 

beslutet är fattat av de japanska ägarna (230 mister jobbet när Pilkington läggs ned 2012). 

Nedläggningen motiveras med att marknaden för Pilkingtons produkter har sviktat, och att 

kapaciteten därför måste minska. Eftersom att anläggningen i Halmstad står inför en 

investering i en ny ugn, en kostnad på 200 miljoner kronor som var planerad till våren 2014, 

så anses beslutet vara det mest rationella att lägga ner enheten i Halmstad (Nedläggning av 

Pilkington slår hårt 2012). 
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Halmstad är en tätort i södra Halland och centralort i Halmstads kommun. Halmstad är 

Sveriges 20:e största tätort. I kommunen bor det cirka 92 000 invånare (Halmstads kommun 

2013).  

S W E D W O O D ,  T I B R O  

Swedwood är en svensk industrikoncern som tillverkar och distribuerar trämöbler. Swedwood 

etablerades 1991 och ägs av Ikea Industry Group (Swedwood 2013).  De har totalt 16 400 

anställda i tio länder. På fabriken i Tibro tillverkas fanérmöbler som levereras uteslutande till 

Ikea. Möblerna distribuerar främst till Ikea i Sverige, men även till Ikeavaruhus i Norden 

(Storvarsel inom Ikea-företag 2012). 

Den 4 september 2012 varslades samtliga 221 anställda om uppsägning på Swedwoods fabrik 

i Tibro. Beskedet lämnas av koncernen via ett pressmeddelande. Samtidigt meddelas också att 

fabriken i Älmhult ska skära ner antalet anställda med 70 medarbetare (Storvarsel inom Ikea-

företag 2012) Anledningen till varslet är vikande efterfrågan på fanérmöbler. Vd:n för 

fabriken i Tibro säger i en intervju med TT att alternativen är att avveckla verksamheten helt 

eller hitta en köpare (Storvarsel inom Ikea-företag 2012). 

Tibro kommun är en västsvensk kommun med 10 600 invånare. Kommunen har en lång 

tradition av trä- och möbelhantverk. Skogs- och trähantering har länge varit deras viktigaste 

näringsgrenar (Tibro kommun 2013).  

V O L V O  B U S S A R ,  S Ä F F L E  

Volvo Bussar tillverkar bussar och busschassier. De erbjuder också tjänster inom till exempel 

finansiering, fordonsservice och trafikinformation. Volvo Bussar har cirka 7 900 anställda 

verksamma i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. De ingår i Volvokoncernen 

som har över 100 000 anställda i 19 länder (Volvo Bussar 2013). 

Den 3 oktober 2012 meddelades de närmare 400 anställda på fabriken i Säffle att 

tillverkningen flyttas till fabriken i Wroclaw i Polen i början av 2013. 330 anställda och 60 

konsulter varslas om uppsägning. Ett 50-tal jobb blir kvar för teknisk support. Anledningen 

till nedläggningen är sjunkande efterfrågan i Europa samt att en flytt av produktionen ökar 

lönsamheten (Chockbeskedet i Säffle – Volvo stänger 2012).  

Säffle är en kommun i Värmland med cirka 11 000 invånare (Säffle kommun 2013). Volvo 

Bussar är Säffle kommuns största privata arbetsgivare. Arbetslösheten i Säffle kommun är 

över elva procent (Chockbeskedet i Säffle – Volvo stänger 2012).  
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T E O R I  –  D E N  J O U R N A L I S T I S K A  P R A K T I K E N  

I det här avsnittet redogör vi för de perspektiv som ligger till grund för vår uppsats. 

Perspektiven rör den journalistiska formens egenskaper och förutsättningar. Vi ska också 

presentera relevant forskning inom området.  

M E D I E R N A S  M A K T   

–  E T T  E X E M P E L  P Å  T I D I G A R E  F O R S K N I N G  

Ett exempel på forskning med relevans för vår uppsats handlar om den rapportering som sker 

vid politiska val. Här blir journalistens arbete, att anskaffa och bearbeta material, intressant att 

belysa ur ett perspektiv som rör journalistikens partiskhet. Medieforskaren Kent Asp 

sammanfattar mediernas partiskhet till olika infallsvinklar, som sammantaget eller var för sig, 

visar hur mediernas nyhetsförmedling kan gynna eller missgynna olika aktörer. Den 

partiskhet som Asp avser handlar inte om mediernas intentioner, utan om den journalistiska 

arbetsprocessens slutprodukt.  

Med aktör menar Asp ett politiskt parti, en organisation, en myndighet, ett företag eller ett 

land. Asps infallsvinklar handlar om hur medierna uppmålar en bild som på olika sätt kan 

gynna eller missgynna aktören. Det kan till exempel handla om på vilket sätt aktörens 

egenskaper och relationer framställs i nyheterna. Vidare kan det handla om hur aktörens 

världsbild eller verklighetsuppfattningar gynnas eller missgynnas i nyhetsrapporteringen, och 

på vilket sätt aktören relateras till olika sakfrågor (Asp 1988, 8).  Ett exempel på forskning 

som berör nyhetsrapporteringen vid politiska val är den som Asp presenterar i antologin 

Forskning om journalistik (1988). Forskningen ingår i ett teoretiskt sammanhang där 

studierna av mediernas partiskhet utgör en frågeställning (Asp 1988, 8). Forskningen rör 

framför allt nyhetsbevakning av valrörelsen från Sveriges Radio, vars public service-uppdrag 

syftar till att bedriva självständig programverksamhet i förhållande till staten, 

intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället (Sveriges Radio 2013) – varför 

Asps forskningsresultat bör tillämpas med viss försiktighet. Vår undersökning rör 

medierapporteringen i riks- och lokalpressen, vars produktionsvillkor skiljer sig från public 

service vad gäller till exempel finansering. Asp slutsats är att medierna genom sin bild av 

valrörelsen kan gynna eller missgynna olika partier samt att detta tycks kunna resultera i ett 

bättre eller sämre valresultat för partierna. Asp konstaterar att mediernas bild kan ses som ett 
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betydelsefullt maktinstrument, och vidare att mediernas inflytande i politiken handlar både 

om vilken makt de har över publiken och vilken makt de har över innehållet (Asp 1988, 43):  

I princip kan man säga att det alltid är aktörer inom medierna som 
slutligen bestämmer vad som skall publiceras och hur det skall 
publiceras. Men i den process som leder fram till den slutgiltiga 
produktionen är fler aktörer inblandande. Mediernas utbud avgörs av ett 
samspel mellan aktörer inom medierna, aktörer inom medierna … och 
mediernas publik (Asp 1988, 43). 

Trots att Asps forskning är från 1988, och trots att den studerar mediebevakning från politiska 

partier så anser vi ändå att forskningen har viss relevans även för vår uppsats. Asps forskning 

syftar till att belysa på vilket sätt medierna har makt att påverka genom att skapa bilder av till 

exempel politiska partier – bilder som har kraft att både gynna och missgynna partiet i fråga. 

Här menar vi att syftet med vår uppsats sammanfaller med Asps – istället för politiska partier 

ämnar vi studera hur de nedläggningshotade företagen kan gynnas eller missgynnas av 

medierapporteringen.  

Att Asps forskning är intressant för vår uppsats om nyhetsrapportering om nedläggningar blir 

även tydligt då man studerar journalistikens villkor för att återskapa och återberätta 

verkligheten, och då särskilt sättet som enskilda journalister gör urval ur nyhetshändelser och 

ger olika personer möjlighet att komma till tals.  

En central utgångspunkt för vår uppsats är att medierna faktiskt kan påverka hur vi uppfattar 

till exempel ett företag. Om nyhetsrapporteringen kring ett företag som lägger ned sin 

verksamhet i en ort kretsar kring hur välgrundad beslutet är, vilka faktorer som ligger bakom 

beslutet och att ledningen och chefspersoner får uttrycka sina djupaste sympatier med de 

anställda som blir av med jobbet så menar vi att detta också leder till att beslutet inte 

ifrågasätts. 

A T T  B E R Ä T T A  E N  H I S T O R I A  

 –  O M  U R V A L  O C H  I N T E R V J U E R  

En central del i nyhetsproduktionen av nyheter består av intervjuer och intervjusvar. Intervjun 

är utmärkande för journalistikens metod för att undersöka, samla in råmaterial och producera 

nyheter. Detta särskiljer journalistikens makt i förhållande till andra samhällsinstitutioner 

(Ekström 2006, 30). 
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Helt och hållet rättvis och saklig journalistik är en omöjlighet. Journalistiken har begränsade 

villkor – den kan inte helt återskapa verkligheten. Dessutom har journalister ofta inte tillgång 

till tillräcklig information, vilket kan leda till gissningar och spekulationer (Hvitfelt 1988, 

108). Den färdiga nyheten, eller journalistiska slutprodukten, oavsett om den är publicerad i 

en dagstidning, på en webbplats eller visas i ett nyhetsprogram på TV, skulle kunna betraktas 

som en historia: 

När vi berättar historier innebär det alltid att vi redan medverkar till att 
förklara och tolka den sociala verklighetens betydelse … Alla 
historieberättare är, på sätt och vis ”kulturretoriker” som förespråkar 
ett visst synsätt på världen och vårdar sig om ett visst förhållningssätt till 
den (Dahlgren 1988, 55). 

Intervju är den dominerande formen av nyhetsberättande. Det är genom intervjun som 

journalisten samlar in material och yttranden som sedan ligger till grund för det färdiga 

nyhetsinslaget. På så sätt har den enskilda journalisten makt att bestämma hur andras 

yttranden ska presenteras (Ekström 2006, 112). Peter Dahlgren skriver om detta i antologin 

Forskning om journalistik (1988), hur olika aktörer (så som bland annat chefer, politiker, 

experter och arbetare) tillåts få mer eller mindre frihet beroende på politisk eller ekonomisk 

ställning: 

På toppen ser man således tunga politiker … Även grupper som ledande 
affärsmän, höga militärer, experter och fackföreningsledare tillåts en 
tämligen obegränsad frihet. Klättrar vi ner för stegen, om man får säga 
så, till arbetaren på verkstadsgolvet … blir utfrågandet mera skärpt. Ofta 
är sådana intervjuer huvudsakligen avpassade så att de kan väcka 
förutsägbara reaktioner för att illustrera det som redan har sagts. 
Följaktligen är kunskapsnivån hos dessa aktörer låg, och klart 
underordnad de andra aktörkategorierna (Dahlgen 1988, 59). 

En utgångspunkt för vår uppsats är att journalistikens beskrivningar av verkligheten också har 

betydelse för hur den uppfattas. Det vill säga, människor uppfattar verkligheten utifrån hur 

den presenteras i nyheterna. Det är detta som utgör journalistikens makt. Genom urval och 

bearbetning av nyhetsmaterial har journalistiken potential att främja och försumma olika 

aktörer (Asp 1988, 7). 

 

1 1  
   



A N A L Y S  

I det här avsnittet presenteras vår analys av det empiriska materialet. Med citaten har vi 

kontrollerat vem som säger vad. Det som presenteras är exempel på ofta återkommande 

teman. Exemplen är med för att understryka och förtydliga det vi hittat. 

A S P E K T  1 :  A N L E D N I N G A R  O C H  F Ö R K L A R I N G A R  

Anledningar och förklaringar till nedläggning utgör en aspekt av händelsen som återkommer i 

samtliga fall. Samtliga anledningar handlar om ekonomiska förtjänster. Stadigt minskande 

efterfrågan, sjunkande lönsamhet, priskonkurrens, föränderlig marknad och valutakris i EU är 

några typiska förklaringar till varför arbetsplatsen stängs. Framförallt nedläggningens effekter 

på effektivisering nämns som en bidragande eller helt avgörande faktor. 

I fallet för Volvo Bussar nämns vikande marknad och överproduktion som en förklaring till 

varför arbetsplatsen ska stängas ned. Motivet är att det inte är lönsamt att ha fabriken i Säffle 

kvar (400 drabbas när Volvo lägger ner 2012). I tidningen GT anger Volvo att en 

koncentration av tillverkningen är en lösning på lönsamhetsproblemet:  

Koncentrerad produktion till den större fabriken i Polen ska öka 
lönsamheten (Säffle i chock 2012). 

Vikande efterfrågan på marknaden utgör en av de vanligaste anledningarna som nämns i 

artiklarna, och förekommer i samtliga fall. I en artikel om fallet Swedwood från TT står det: 

Anledningen är vikande efterfrågan på fanérmöbler  
(Storvarsel inom Ikea-företag 2012). 

Liknande exempel hittar vi även hos Arjohuntleigh där vd:n Alex Myers förklarar i ett brev 

till de anställda: 

Konkurrensen har ökat och efterfrågan på badsystem har dessutom 
minskat till förmån för duschlösningar 
 (150 drabbas när Arjo lägger ned 2013). 

I fallet Pilkington ifrågasätts inte anledningen – läget är som det är förklarar vd:n Alexander 

Johansson: 
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Det kommersiella läget är som det är, och hur tungt budskapet än är så 
är rationaliteten inte svår att förstå … 
 (Nedläggning av Pilkington slår hårt 2012). 

N E D L Ä G G N I N G  T R O T S  L E D A N D E  F A B R I K   

Paradoxalt nog uttalar sig ofta både chefer och anställda på fabriken sig om att just den 

nedläggningshotade arbetsplatsen också är den bästa, mest moderna fabriken som dessutom 

går med vinst år efter år och att de anställda är lojala och produktiva. En facklig representant, 

Gerry Fernhede, på Swedwood berättar:  

Vi har arbetat hårt, både fabriksledning och personal, för att följa Ikeas 
krav på kvalitet och vi har varit en förebild inom Swedwoodkoncernen. 
Men trots hårt arbete, som alla ska ha en eloge för, är det prislappen 
som fällt avgörandet och det blir tack och hej …  
(”Det känns som en taskspark” 2012). 

Detta samtidigt som de konstaterar att de har anat att fabriken har gått dåligt, och att de också 

har räknat med vissa neddragningar. Liknande resonemang hittar vi i fallet med 

nedläggningen av Volvo Bussar i Säffle, där man till och med anser att nedläggningen av 

fabriken är en dålig affär med tanke på att systerfabriken i Polen inte kan bygga lika bra 

bussar. Unionens klubbordförande på Volvo Bussar, Pär Wulcan: 

Vi tror inte Polen kan bygga lika bra bussar som vi kan här 
 (”Polen bygger inte lika bra bussar” 2012). 

Resonemanget bygger på föreställningen om den svenska kvalitén, som någonting som 

överträffar alla andra. Detta understryks också av Kjell Berg, VD för Volvo Bussar i Säffle: 

Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att vi i Säffle är 
dåliga på att bygga bussar, verkligen tvärtom. Vi är mycket bättre … 
(Kjell Berg: ”Otroligt tung dag” 2012). 

Även här finns föreställningen om den svenska kvalitén och den svenska trogna 

arbetaren. På Arjohuntleigh i Eslöv lyfter vd:n, Alex Myers, fram personalens goda 

arbetsinsatser:  

Förslaget har ingenting att göra med arbetsinsatserna hos personalen i 
Eslöv (150 drabbas när Arjo lägger ned 2013). 
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På Pilkington i Halmstad betonar man dessutom den trygghet som arbetet på fabriken har fört 

med sig och den goda stämningen bland kollegorna – någonting som nu försvinner med 

nedläggningen. Magnus 31 år, industrielektriker vid fabriken: 

Pilkington har varit en trygg arbetsplats med bra kamratanda. Det har 
gått upp och ned ibland, men folk här har alltid kämpat för att rädda 
fabriken (Magnus, 31, är uppväxt med fabriken 2012). 

B E S L U T  F A T T A T  A V  I N G E N  

Att fabriken trots detta måste läggas ner beskrivs som en nödvändighet som verkar stå bortom 

fabrikens vd eller den lokala ledningens kontroll. Beslutet om nedläggning är fattat av ett 

diffust ”vi” eller en avlägsen koncernledning, som kanske till och med sitter i ett annat land. 

Vid Pilkingtons fabrik meddelar vd:n att: 

Det är de japanska ägarna Nippon Sheet Glass som fattat beslutet 
(Pilkington i Halmstad lägger ned 2012). 
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A S P E K T  2 : N E D L Ä G G N I N G E N S  K O N S E K V E N S E R  

Den andra aspekten som har identifierats i artiklarna handlar om nedläggningens 

konsekvenser. Konsekvenserna handlar framförallt om hur de anställda ska klara sig efter 

nedläggningen, och hur orten i sig kommer att påverkas. 

I en artikel angående nedläggningen av Arjohuntleigh i Eslöv uttalar sig Christer 

Tennhammar, vice ordförande i organisationen Företagarna, om positiva fördelar med 

nedläggningen. Han menar att det nu kan komma att frigöras en viss typ av kompetens som 

inte tidigare har varit tillgänglig: 

Det finns ju de företag här i staden som behöver en viss typ av kompetens 
och som inte kunnat hitta den innan, för dem kan det här bli ett tillfälle  
(”Det gjorde verkligen ont i mitt hjärta” 2013). 

Uttalandet är ett undantag till de övriga artiklarna, där nedläggningens konsekvenser 

framställs som enbart negativa. Nedläggningen beskrivs ofta som ett hårt slag som berör 

många – inte bara de som blir av med jobbet utan också deras familjer och hela orten. Ett ofta 

återkommande inslag i artiklarna handlar om familjer där båda familjeförsörjarna arbetar på 

arbetsplatsen. Nu riskerar de att leva på ingen inkomst istället för två. I intervjuer med de 

anställda uttrycks sympatier för kollegor – särskilt för dem som nyligen bildat familj och köpt 

hus. En anställd vid Pilkingtons fabrik: 

Det finns exempel på både man och hustru och på olika generationer 
som jobbar här. Det blir tungt när två i samma familj mister sitt jobb 
samtidigt (Magnus, 31, är uppväxt med fabriken 2012). 

Även i fallet Volvo Bussar uttalar sig en anställd, Claes Carlsson som jobbat vid fabriken i 26 

år, om en liknande situation: 

Värst är det kanske för par där båda arbetat på "Karossen" … och 
riskerar att i stället för två löner inte ha någon 
 (Vad händer med mig, kommer jag klara mig? 2012). 
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Ytterligare en konsekvens av arbetsplatsens nedläggning är att även lokala underleverantörer 

som till exempel åkerier, verkstäder och serviceföretag drabbas. Ett exempel på detta hittar vi 

hos Pilkington i Halmstad, där fyra anställda varslas från transportföretaget Elia Express, som 

en direkt konsekvens av Pilkingtons nedläggning. Jonas Lilja, vd på Elia Express: 

Vi är beroende av dem och har legat här sedan 1976 för deras skull … 
(Även andra företag påverkas 2012). 

En annan vanlig kommentar är också att orten påverkas hårt av nedläggningen. Ofta nämns 

andra nedläggningar i regionen som en kommentar till att den redan ansträngda 

arbetsmarknaden nu blir än mer ansträngd. I en ledartext i Skaraborgs Allehanda skriver 

Niclas Lindstrand: 

Men Tibro är inte Trollhättan, staden är knappt en femtedel så stor 
 (Än är Tibro inte knockat 2012). 

Det långa pendlingsavståndet till andra orter nämns också som ett problem. Nedläggningen av 

arbetsplatsen beskrivs också som en epok som går i graven. I Säffle dricker man gravöl 

istället för att fira hundraårsjubileum (Chockbesked i Säffle – Volvo stänger 2012). I Eslöv 

går en industriepok i graven när Arjohuntleigh lägger ner (150 mister jobben när produktionen 

flyttas 2013). 
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I N T E R V J U S V A R  

Genomgång av intervjusvar utgör det andra steget av vår analys. Den övervägande 

majoriteten av artiklarna är uppbyggda kring intervjuer med personer som på olika sätt har 

koppling till företaget. Vi har valt att dela in dessa personer i två huvudgrupper: personer med 

direkt koppling till företaget och personer utanför företaget.  

Under kategorin personer med direkt koppling till företaget har vi hittat tre underkategorier; 

chefer/ledning, anställda och fackligt aktiva. Under personer utanför företaget hittar vi tre 

underkategorier; politiker, representanter från arbetslivet och experter. Chefer och anställda, 

men även fackligt aktiva och politiker är de kategorier av personer som uttalar sig mest 

frekvent i artiklarna. I vissa fall låter man folk från näringslivet, som till exempel en 

representant från en lokal företagarförening eller en expert inom ett specifikt område komma 

till tals. Ingenstans i texterna ser vi att man har valt att intervjua andra personer, som till 

exempel arbetslösa, personer boende på orten, familjemedlemmar till anställda eller 

gymnasieungdomar. 

P E R S O N E R  M E D  D I R E K T   

K O P P L I N G  T I L L  F Ö R E T A G E T  

– Chefer/ledning 

– Anställda 

– Fackligt aktiva 

P E R S O N E R  U T A N F Ö R   

F Ö R E T A G E T  

– Politiker 

– Representanter från näringslivet 

– Experter

C H E F E R  

Då chefer eller personer från företagets ledning uttalar sig handlar det bland annat om att 

förklara beslutet om nedläggningen, vad det innebär och vad det får för följder. Ofta nämner 

de även hur tungt beskedet är för de anställda, hur de känner för dem och hur även de själva 

mår dåligt över vad som hänt:  

Vi får avveckla eller sälja om vi hittar en köpare. Det är ett tufft beslut. 
Men vi har gjort en grundlig analys av läget, säger Lennart Brandell, vd 
för Swedwood i Tibro (Storvarsel inom Ikea-företag 2012). 



Ofta benämner cheferna de anställda med ett dem, som något de själva inte är en del av. 

Känslan av att arbetsplatserna är delad mellan chefer och anställda kan göras synlig i och med 

dessa sorts uttalanden. Volvo Bussars vd Kjell Berg berättar om hur de anställda mottog 

beskedet: 

Givetvis kom det som en chock. Men jag tyckte ändå att de resonerade 
förnuftigt och ställde rätt frågor  
(Vd Kjell Berg: ”Otroligt tung dag” 2012). 

Ett liknande uttalande gör Swedwoods vd Lennart Brandel. Samtidigt vill han belysa hur han 

tar tag i en jobbig uppgift och helt själv berättar för de anställda vad som har hänt: 

Det är ett jättetungt beslut och jag har själv informerat de anställda 
(Swedwood lägger ned helt 2012). 

Samtidigt som cheferna ofta förstår att de anställda är chockade över nedläggningsbeskedet så 

vill de påpeka att de kontinuerligt har informerat de anställda över till exempel det rådande 

ekonomiska läget i Europa eller att fabriken under en längre tid dragits med vikande volymer:  

Även om vi har informerat regelbundet hur det har gått och hur 
volymerna har vikt är det såklart en besvikelse och en chock för dem.  
Det är en tung dag för de anställda och för Tibro  
(Swedwood lägger ned helt 2012). 

Jag förstår att det här är ett beslut som möts med oro. Men om man tittar 
på Volvo Bussars resultat kan man se att de dragits med 
lönsamhetsproblem under väldigt lång tid (Säffle i chock 2012). 

Alexander Johansson, vd på Pilkingtons fabrik i Halmstad, fick själv beskedet av de utländska 

ägarna bara några dagar innan han meddelade de anställda om nedläggningen. Han har, precis 

som många av de anställda, arbetat vid fabriken under en längre tid. Här kretsar chefens 

uttalanden kring hur han lider med de drabbade och hur han vill hjälpa dem på bästa sätt: 

Jag började på Pilkington som trainee 1995, så jag känner starkt för 
fabriken och alla anställda här (Pilkington lägger ned i Halmstad 2012). 

Nu handlar det om att ge alla anställda besked så snabbt som möjligt och 
att komma igång med förhandlingarna, säger Johansson. Vi ska hjälpa 
personalen med omställning, det är många som varit här i många år 
(Nedläggning av Pilkington slår hårt 2012). 
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A N S T Ä L L D A  

När det är anställda som uttalar sig i artiklarna är det enbart personer verksamma i företagets 

produktion, inte tjänstemän, som kommer till tals. Ämnen som ilska, förvåning, besvikelse 

och en oro inför framtiden berörs. 

Många av de anställda har jobbat på arbetsplatsen under en väldigt lång tid. Michael 

Sandqvist, anställd och medlem i den lokala GS-klubben, vid Swedwoods fabrik: 

Vi har pratat och pratat. Stämningen är tryckt och man förstår. Många 
har arbetet här över 25 år, flera 35-40 år. Vi som jobbat här i 13 år 
känner oss som nyanställda (”Det känns som en taskspark” 2012). 

Magnus, 31 år, har ända sedan han varit barn haft en koppling till företaget Pilkington: 

Jag har varit här med pappa så länge jag kan minnas och jag har alltid 
sett upp till det här företaget. När jag utbildade mig till industrielektriker 
hade jag redan bestämt mig för att jag ville hit  
(Magnus, 31, är uppväxt med fabriken 2012). 

Känslan av uppgivenhet och chock hos de anställda är tydlig i artiklarna. I fallet Volvo Bussar 

kan man läsa om hur de anställda, på grund av det tunga beskedet, inte behöver arbeta resten 

av dagen då varslet utannonserades: 

När jag skulle ringa min fru förut tog det nog en halv minut innan jag 
fick fram ett ord (400 drabbas när Volvo lägger ner 2012). 

Själv vill jag ju helst jobba med händerna. Jag är 48 år, jag funderar på 
vad jag skulle kunna omskola mig till? Drömmen – det vore att vara 
oberoende, slippa ha ont i magen …  
(Vad händer med mig, kommer jag klara mig? 2012). 

Journalisternas frågor till de anställda syns sällan, men intervjusvaren ger indikationer på att 

frågorna kretsar kring deras känslor. Hur känns det nu? Kom det som en chock? Hade du 

kunnat vänta dig detta? Frågorna tycks inte röra de anställdas åsikter om företagets 

ekonomiska läge eller andra mer fördjupande kommentarer om nedläggningen. Anställda vid 

de olika arbetsplatserna berättar: 

Det känns som en taskspark (”Det känns som en taskspark” 2012). 
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F A C K L I G T  A K T I V A  

När anställda med fackliga positioner kommer till tals pendlar stämningen i uttalandena 

mellan hopp och förtvivlan. Å ena sidan anser man att ledningen har fattat ett felaktigt beslut 

om nedläggning och tror att det finns en chans att få dem att ändra sig, bland annat genom 

olika förhandlingar eller att anlita en jobbkonsult. Å andra sidan inser man att ledningen inte 

kommer ändra sitt beslut om nedläggning. Då försöker de hitta lämpliga lösningar, som andra 

arbeten eller jobbcoachning, för de varslade. 

Lena Storm, ordförande i IF Metalls fackklubb, på Volvo Bussars fabrik i Säffle är övertygad 

om att ledningen har fattat ett felaktigt beslut. Hon ska kämpa för att få dem att ändra sig: 

Jag kommer att slåss med näbbar och klor – jag lägger mig inte på rygg 
(”Vi kommer att slåss med näbbar och klor” 2012). 

Från IF Metalls sida så kommer vi att ge fullt stöd till de drabbade. 
Anläggningen i Säffle fungerar väldigt bra och vi ska försöka bevisa för 
företaget att anläggningen ska finnas kvar. Företaget behöver ompröva 
sitt beslut (Slåss för varje jobb 2012). 

Liknande uttalanden hittar man i fallet Pilkington. Där talar IF Metalls lokala fackordförande 

Christer Forsman om hur de funderar på att ta in löntagarkonsulter, även om han ger ett 

betydligt mer uppgivet intryck än vad Lena Storm på Volvo Bussar visar: 

Vi pratade om att ta in löntagarkonsulter men även om det blir så tror 
jag inte att något ändras […] Men vi får försöka med alla medel, och vad 
vi försöker är att få hjälp till alla medlemmar  
(Definitivt besked om stängningen 2012). 

De fackligt aktivas uttalanden landar ofta i att har de haft något på känn, eller rent av redan 

fått reda på beskedet då de ibland sitter med i bolagens styrelse. Även när de har haft 

nedläggningen på känn reagerar de ofta med bestörtning. Både Jan Forslund, fackordförande 

IF Metall på Arjohuntleigh, och Christer Forsman, fackordförande på IF Metall på Pilkington, 

vittnar om detta: 

De senaste veckorna har man väl sett en del tecken på att allt inte är som 
det ska. Ledningen har vägrat svara på frågor om framtiden, berättar 
han (”Det är en stor tragedi för oss alla” 2013). 
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Jag är inte jättejätteförvånad över beskedet eftersom jag sitter i 
bolagsstyrelsen, men det är klart att man är chockad av att det blev av 
denna dignitet (Nedläggning av Pilkington slår hårt 2012). 

P O L I T I K E R  

Att politiker har ett ansvar gentemot dem som blir av med jobben, mot orten och situationen i 

största allmänhet, är något som ofta nämns i artiklarna. Andemeningen är att politikerna nu 

måste kliva in och lösa problemen som kan uppstå i och med nedläggningen. Det talas om 

olika åtgärder som krävs för att ta hand om alla drabbade och hur olika samhällsinstanser 

måste samarbeta. Samtidigt kräver politikerna själva att företagen ska ta sitt samhälleliga 

ansvar inför de anställda och deras framtid. Visserligen reagerar även politikerna med 

förvåning och oro, men de visar ändå en optimistisk syn på framtiden, att deras stad eller 

kommun, inte är sämre än att de kan lösa problemen som kommer med nedläggningen. Mona-

Lena Bäckman, kommunchefen i Tibro, visar tecken på sådan framtidsoptimism:  

Alla är beredda att kavla upp ärmarna och bidra med vad man kan. Det 
är en grundförutsättning och det finns en konstruktiv vilja, ambition och 
kreativitet som vi kan ta vara på 
(Förhandlingar inledda på Swedwood 2012). 

Säffles kommunalråd Daniel Bäckström (c) talar om hur han mottog beskedet att Volvo 

Bussar, som har varit Säffles största företag, lägger ner: 

Det är ett omvälvande och chockartat besked och det känns väldigt tungt. 
[…] Jag hade inte tänkt tanken. Det är största företaget i Säffle och det 
har betytt mycket för Säffles utveckling fram till idag  
(”Ett chockartat besked” 2012). 

Tibros kommunalråd Claes Jägevall (fp) reagerar också med förvåning. Han har försökt att få 

tag på Swedwoods vd i flera veckor för att veta vad som är på gång. Jägevall anser att 

Swedwood har ett stort ansvar mot både de anställda och Tibro som ort: 

Ikea har ett jätteansvar mot både de anställda och Tibro som ort, säger 
Jägevall, som menar att kräftgången i tillverkningsindustrin är ett 
bekymmer för Tibro och hela Sverige  
(”Det känns som en taskspark” 2012). 

I både Swedwood och Volvo Bussars fall talar politikerna om ett samarbete mellan olika 

organisationer för att lösa situationen som uppstår i och med nedläggningen. Vi, som läsare av 
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artikeln, kan ana att de inte själva vill ta på sig ansvaret utan anser att det är flera instanser i 

samhället som behöver hjälpas åt: 

Vi i kommunen har kallat till möte på fredag med arbetsförmedlingen, 
etableringskonsulter, facket och Swedwood för att tillsammans se vad 
som kan göras för att hitta lösningar för både den enskilde och även 
Tibro som ort (Många jobb har försvunnit 2012). 

Beskedet att Volvo Bussar flyttar produktionen från Säffle är mycket 
beklagligt. Jag förutsätter, att vi tillsammans med regionala företrädare, 
fackliga representanter, arbetsförmedlingen och andra aktörer kommer 
fram till lösningar för arbetsmarknaden i Säffle med omnejd  
(”Ett chockartat besked” 2012). 

R E P R E S E N T A N T E R  F R Å N  N Ä R I N G S L I V E T  

Även representanter från näringslivet, till exempel lokala företagsföreningar, eller personer 

från arbetsförmedlingen och landshövdingar får ibland uttala sig. Där handlar det om att vissa 

åtgärder måste sättas igång, hur man ska rädda ortens övriga företag eller vilka samarbeten 

som måste fungera, men även om sympati för de anställda och en oro inför framtiden och 

kommunens bästa. Christer Tennhammar, vice ordförande i Företagarna i Eslöv: 

Jag blev väldigt ledsen. Det lämnar ett stort hål i företagandet här  
(”Det gjorde verkligen ont i mitt hjärta” 2013). 

Mats Rydberger, chef på arbetsförmedlingen i Eslöv uttalar sig om Arjohuntleighs 

nedläggning: 

Vi har varit i kontakt med företaget och inleder vårt arbete redan nästa 
vecka (Eslöv ligger bra för pendling till nya jobb 2013). 
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E X P E R T E R  

Experter som på grund av utbildning, särskild yrkeskompetens eller annat som ger dem 

specialkunskaper inom området, förekommer i princip aldrig. Endast i ett fall, Pilkington, 

intervjuas en sådan expert. Det är i tidningen Kvällsposten som Lennart Schön, professor i 

ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet får uttala sig om anledningen 

till nedläggningen. Schön ifrågasätter bristande lönsamhet som anledning till varför 

Pilkington och andra företag stänger ned eller flyttar sin verksamhet. Han menar bland annat 

att detta inte är den verkliga anledningen, eftersom att de allra flesta företag har gått med vinst 

sedan några år (”En hemsk boll är i rullning” 2012):  

Det är snarare oro inför framtiden som ligger i botten  
(”En hemsk boll är i rullning” 2012). 

Vidare menar Schön att denna oro leder till att företagen inte vågar tänka långsiktigt. Oron 

handlar om klimatet, eurokrisen, Kinas ställning och USA:s ekonomi – alla viktiga faktorer 

som tillsammans skapar osäkerhet på marknaderna:   

Och att spara sig ur en kris har aldrig varit rätt väg, det visar  
historien …  (”En hemsk boll är i rullning” 2012). 

Företagen som väljer att koncentrera sin verksamhet till länder med lägre lönekostnader gör 

det för att höja sina vinstmarginaler. Men Schön hävdar att det ofta inte blir så höga 

vinstmarginaler som företagen först hoppas på, eftersom att lönekostnaderna i de länderna 

också ökar. Oron inför framtiden, som enligt Schön är den egentliga orsaken till många 

nedläggningar den senaste tiden, existerar eftersom att det saknas ledare som vågar visa vägen 

när det gäller klimatfrågor, ekonomi, transporsystem och samhällsbyggande (”En hemsk boll 

är i rullning” 2012).  

N Ä R  E X P E R T R O L L E N  I N N E H A S  A V  C H E F E R  

Expertrollen i de andra artiklarna är annorlunda på grund av expertinnehavarnas koppling till 

företaget. Ofta utgörs de av chefer eller personer från ledningen. Vi har identifierat dem som 

experter med anledning av att de i artikeln ges tillfälle att berätta vad som har hänt – och 

varför. Här är det alltså tidningarna som ger chefer och personer från företagets ledning en 

expertroll. I fallet Volvo Bussar får Bengt Lundström, ansvarig för Volvos busstillverkning i 

Europa, en sådan roll: 

Vi ser inget annat val än att slå ihop två fabriker till en för att förbättra 
lönsamheten. Förlusterna i Europa har ökat en längre tid och vi gör det 
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här för att säkra överlevnaden för Volvo Bussar …  
(Chockbeskedet i Säffle – Volvo stänger 2012). 

Lundströms uttalande i artikeln sammanfattar händelsen. Samma tendens hittar vi i tidningen 

Hallands Nyheter, där Pilkingtons vd Alexander Johansson förklarar att anledningen till 

varför anläggningen måste läggas ned beror på att det finns en överkapacitet på planglas i 

Europa: 

Det har påverkat priserna och inneburit att lönsamheten har sjunkit. 
Förlusterna på senare tid för Pilkington i Halmstad är betydande …  
(230 mister jobbet när Pilkington läggs ned 2012). 

I Skaraborgs Allehanda intervjuas Lennart Brandel, Swedwoods vd i Tibro. Även här får 

företagets vd inta en expertroll: 

Efter en grundlig analys har vi kommit fram till att vi antingen måste 
sälja eller avveckla verksamheten i Tibro …  
(Swedwood lägger ned helt 2012). 

Att beslutet att lägga ned är fattat efter en grundlig analys och att detta uttalande kommer från 

företagets vd skänker Brandell trovärdighet dels på grund av hans ställning inom företaget, 

dels på grund av ordvalet. Beslutet att lägga ned motiveras dessutom ytterligare med att 

försäljningen varit vikande under en tid: 

Swedwood tillverkar möbler för Ikea och det är en minskad efterfrågan 
på den typen av fanérmöbler som fabriken i Tibro är specialiserad på 
som är orsaken till nedläggningen (Swedwood lägger ned helt 2012). 

Men fallet Arjohuntleigh skiljer sig markant från de övriga. Här förekommer expertrollen 

varken i form av en chef eller någon annan person som får uttala sig i egenskap som expert. 

Anledningen till nedläggningen uttalas aldrig – personer från företagets ledning kommenterar 

över huvud taget inte händelsen. Istället befolkas artiklarna med fackliga representanter, 

kommunpolitiker och anställda på arbetsförmedlingen. Fokus ligger då på främst på hur man 

ska få fram sysselsättning åt de 150 anställda som i och med nedläggningen mister jobben.  
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D I S K U S S I O N  

 I det här avsnittet ska vi diskutera våra resultat. Vårt resultat innehåller framförallt två 

inriktningar. Dels vilka olika aspekter och teman som förekommer i artiklarna, alltså vad från 

händelsen som det rapporteras om, dels vilka som får komma till tals i artiklarna och vad de 

säger.  

Aspekterna handlar om anledningar och förklaringar till nedläggningen, och konsekvenser av 

den. Det är dessa två aspekter som framförallt utgör det urval som journalisterna har gjort när 

de har rapporterat om händelserna. Aspekten som rör anledningar och förklaringar till 

nedläggningen är intressant av främst två orsaker. Dels på grund av vem eller vilka som i 

artikeln som får uttala sig om anledningen, dels på grund av vad anledningen anges vara. Här 

ser vi ett tydligt mönster när det gäller nedläggningens anledningar – det handlar alltid om 

ekonomiska förtjänster. Det kan tyckas självklart, men det är också detta självklara som vi 

anser är intressant att lyfta fram. Beslut om nedläggning har fattats efter en grundlig analys, 

och inte sällan får vd:n berätta om vikande efterfrågan, kris i Europa och en orolig marknad 

som förklaring till varför nedläggningen är nödvändig. Nödvändigheten i belslutet är inte 

svårt att förstå – och de blir sällan, om inte aldrig, ifrågasatta.  

Vi ser också ett tydligt mönster vad gäller vilka som kommer till tals i artiklarna, och vad de 

säger. När man talar om anledningar och förklaringar i artiklarna så är det främst chefer eller 

personer från företagets ledning som får uttala sig. På så sätt får dessa personer också inta 

expertrollen – det är de som får till uppgift att sammanfatta vad som har hänt och varför det 

händer. I enstaka fall intas denna expertroll av andra personer än chefer eller personer från 

företagets ledning.  

Aspekten som rör konsekvenser av nedläggningen handlar framförallt om hur de anställda ska 

klara sig efter nedläggningen och hur orten kommer att påverkas. Här återkommer även 

berättelser om hur nedläggningen ger ringar på vattnet – underleverantörer till det 

nedläggningshotade företaget drabbas också. I artiklarna dras även paralleller till andra 

nedläggningar i ortens omnejd, och om hur en redan hårt drabbad ort nu utsätts för ytterligare 

påfrestningar. Den rådande arbetslösheten talas om som ett hot mot orten, men det finns även 

andra, om än mer abstrakta, hot. Den svenska kvalitén går förlorad när företag flyttar 

produktionen utomlands. I exemplet med Volvo Bussar anser till exempel de anställda i Säffle 

att kollegorna i Polen inte bygger lika bra bussar. Liknande argument återfinns i andra artiklar 
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där man menar att den nedläggningshotade arbetsplatsen är den bästa fabriken i företaget, 

varför beslutet om nedläggning, trots noggranna analyser från ledningen, är fattat på felaktiga 

grunder. Även här finns ett mönster vad gäller vilka som uttalar sig och vad de säger. På 

samma sätt som det är chefer som får uttala sig om anledningar och förklaringar till 

nedläggningen, så är det främst anställda och kommunpolitiker som får uttala sig om 

nedläggningens konsekvenser. Här lyser cheferna med sin frånvaro.  

Det tycks finnas en skillnad i hur journalisten ställer frågor till olika personer beroende på vad 

de har för ställning. Som vi har belyst i analysen så kretsar ofta de anställdas uttalanden enbart 

kring hur de mår eller känner efter beskedet. Chefer, politiker och fackligt aktiva tillåts få 

betydligt mer öppna frågor som ger utrymme för mer nyanserade svar. Peter Dahlgren skriver 

i antologin Forskning om journalistik (1988) om hur olika aktörer tillåts få mer eller mindre 

frihet beroende på politisk eller ekonomisk ställning. Högst upp finns politiker, experter, 

fackföreningsledare och chefer. Längst ned finns ”arbetaren på verkstadsgolvet” (Dahlgren 

1988, 59). Detta är också det som vi hittar i vårt material. Chefer, politiker och fackligt 

aktivas tycks kunna uttala sig mer fritt, och dessutom om fler ämnen, än de anställda. Detta 

syns tydligt i texterna. Chefer kan både uttrycka sina känslor om nedläggningen samtidigt 

som de har en förklaring till varför fabriken läggs ner, eller hur det ekonomiska läget i Europa 

ser ut. Politikerna lägger fram olika förslag på lösningar och samarbeten, och den fackligt 

aktiva ges stort utrymme att berätta om vad fabriken bör eller borde ha gjort för att förhindra 

nedläggningen. De anställda tycks enbart få vittna om hur de mår och svara på frågor om 

beskedet kommer som en chock eller inte. Vidare fokuserar uttalanden gjorda av de anställda 

på deras livssituation i största allmänhet – uttalanden om hur de lämnade beskedet till sin 

familj, vad de ska göra efter nedläggningen, om de har någon utbildning att falla tillbaka på 

och så vidare, är några exempel på ämnen artiklarna kretsar kring då just anställda får komma 

till tals.  

De olika typer av uttalanden som vi har identifierat i vårt material är alltså kopplade till vem 

som säger det. Inom de olika typerna finns det få variationer, trots att det granskade materialet 

rör fyra olika fall, spritt över totalt 81 artiklar och trettiotalet tidningar. Därför är det intressant 

att den journalistiska slutprodukten, och då särskilt vad gäller de olika typerna av uttalande, är 

så lika varandra. Det är lätt att få känslan att samma texter återanvänds om och om igen – 

varje nedläggning innehåller en anställd som är i chock, en chef som förstår att det är ett 

tungt besked och en fackligt aktivt anställd som tänker kämpa för att få ledningen att ompröva 

sitt beslut. 
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De artiklar som nämner nedläggningens anledningar och förklaringar är i huvudsak 

uppbyggda kring intervjusvar med chefer eller personer från företagets ledning.  

 … intervjun [har] blivit så viktig att reportrar idag inte sällan skapar 
nyheter utan att egentligen behöva några dokument överhuvudtaget 
(Ekström 2006, 57). 

Här ställer vi oss frågan om journalisternas eget researcharbete går förlorat då man tycks 

förlitar sig på att få sina svar från företagets chefer, som ju kan antas partiska i frågan om 

arbetsplatsens vara eller icke vara. Vidare undrar vi om det inte också bör finnas en större 

variation av olika personer som får uttala sig om ämnet. Endast i ett fall förekommer en expert 

utan koppling till företagets ledning. Lennart Schön, professor i ekonomisk historia på 

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, får uttala sig om Pilkintons nedläggning. Schön går 

i polemik mot företaget och menar att anledningen bristande lönsamhet inte är ett skäl i sig 

för att lägga ned – han menar vidare att detta dessutom inte är hela sanningen eftersom att de 

allra flesta företag har gått med vinst sedan några år.  

Om nyhetsrapporteringen i tidningarna enbart låter chefer och personer från företagets ledning 

uttala sig om anledningar och förklaringar av nedläggningen kan det finnas anledning att 

ställa frågan om inte tidningarna mer fungerar som språkrör för företagen – istället för 

granskare av dem.  

F O R T S A T T  F O R S K N I N G  

Under arbetets gång har det kommit fram flera intressanta vinklar om hur medierna skriver 

om nedläggningar. Nedläggningarna kretsar kring ett flertal ämnen; ekonomi, 

organisationskommunikation, arv och historia, lokal- eller världspolitik för att nämna några. 

Några av ämnena har vi berört eller reflekterat över under arbetsprocessen, och flera av dem 

kan vara intressanta att utveckla i fortsatta studier. Nedan följer några exempel på ämnen för 

fortsatt forskning: 

Pressmeddelanden. Att jämföra nyhetsartiklar med ursprungliga pressmeddelanden om 

nedläggningar. Finns det anledning att tro att företag gynnas av hur journalister använder sig 

av pressmeddelanden? Kan brist på tid, eller andra orsaker, resultera i hur journalister enbart 

använder sig av pressmeddelanden som bakgrundsfakta eller researchmaterial? 

Lokal- respektive rikspress. Finns det skillnader i hur lokal- och rikstäckande press skriver om 

nedläggningar? Lokalpress saknar ofta journalister med specialinriktning, som till exempel 
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ekonomijournalister. Hur påverkar det rapportering kring nedläggningar? Finns det en risk att 

rikstäckande tidningar saknar tillräcklig bakgrundsfakta kring arbetsplatsen och den drabbade 

orten? 

Nedläggningar över lång tid. Skrivs det annorlunda nu om nedläggningar jämfört med för till 

exempel 30 år sedan? Följer rapporteringen om nedläggningar samma utveckling som hur 

man rapporterar kring andra händelser i samhället? 
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”M-ledare chockad”. 2013, Skånska Dagbladet. 6 mars. 

”En blixt från klar himmel”. 2013. Skånska Dagbladet. 6 mars. 

Näringslivschefen bedrövad. 2013. Skånska Dagbladet. 6 mars. 

Arjos 56 år från uppgång till fall. 2013. Skånska Dagbladet. 6 mars. 

150 mister jobben när produktionen flyttas. 2013. Skånska Dagbladet. 6 mars. 

”Det är en stor tragedi för oss alla”. 2013. Skånska Dagbladet. 6 mars. 

150 mister jobbet när Arjo läggs ner. 2013. Skånska Dagbladet. 6 mars. 

150 drabbas när Arjo lägger ned. 2013. Norra Skåne. 6 mars. 

”Det gjorde verkligen ont i mitt hjärta”. 2013. Skånska Dagbladet. 7 mars. 

Eslöv ligger bra för pendling till nya jobb. 2013. Skånska Dagbladet. 7 mars. 

F Ö R E T A G :  P I L K I N G T O N   

Sökord: Pilkington. Tidsintervall: 8 november 2012 – 15  

Pilkington i Halmstad lägger ned. 2012. Tidningarnas Telegrambyrå. 8 november. 

Konsekvenserna förödande för hela regionen. 2012. Hallands Nyheter. 9 november.  

Även andra företag påverkas. 2012. Aftonbladet. 9 november. 

Även andra företag påverkas. 2012. Hallands Nyheter. 9 november. 

”Chefen ringde halv nio i morse”. 2012. Laholms Tidning. 9 november. 

”230 mister jobbet”. 2012. Hallands Nyheter. 9 november. 

God morgon Varberg! 2012. Hallands Nyheter. 9 november.  

Kommunen står beredd att bistå. 2012. Laholms Tidning. 9 november. 

240 jobb bort i Halmstad. 2012. Bohusläningen. 9 november.  
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Nedläggning av Pilkington slår hårt. 2012. Laholms Tidning. 9 november.  

230 mister jobbet när Pilkington läggs ned. 2012. Hallands Nyheter. 9 november. 

Pilkington i Halmstad läggs ned. 2012. Helsingsbors Dagblad. 9 november. 

Pilkington lägger ner fabriken i Halmstad. 2012. Laholms Tidning. 9 november. 

Magnus, 31, är uppväxt med fabriken. 2012. Hallandsposten. 9 november.  

Graf (M) träffar ledning. 2012. Hallandsposten. 9 november. 

Ett spöke i Sydsverige. 2012. Kvällsposten. 9 november.   

Därför läggs Pilkington ned. 2012. Göteborgs-Posten. 9 november. 

Pilkington läggs ned. 2012. Dagens Nyheter. 9 november.  

Halmstad mister ett landmärke. 2012. Hallandsposten. 9 november. 

”En hemsk boll är i rullning”. 2012. Kvällsposten. 9 november. 

Halmstad i chock efter besked från Pilkington. 2012. Hallandsposten. 9 november. 

Pilkington lägger ned i Halmstad. 2012. Hallandsposten. 9 november. 

Drömmar kan förverkligas eller gå i kras. 2012. Hallands Nyheter. 10 november. 

/Ingen rubrik tillgänglig/. 2012. Hallandsposten. 10 november. 

”Nu behövs bättre beredskap”. 2012. Hallandsposten. 10 november. 

”Vi hade en speciell pionjäranda när Pilkingtob startade”. 2012. Hallandsposten. 10 
november. 

Vem tror på svensk industri? 2012. Göteborgs-Posten. 11 november.  

Nu krävs snabba åtgärder!. 2012. Hallands Nyheter. 13 november. 

Vi måste kraftsamla i hela Halland!. 2012. Hallands Nyheter. 14 november. 

Jobb hotas i Laholm av Pilkington-krasch. 2012. Laholms Tidning. 14 november. 

Pilkington: ”ett hårt slag”. 2012. Halmstad 7 dagar. 14 november. 

Håkanssons befarar minskad produktion. 2012. Laholms Tidning. 14 november. 

Oklart när ugnen släcks på Pilkington. 2012. Laholms Tidning. 15 november. 

Definitivt besked om stängningen. 2012. Laholms Tidning. 15 november. 

S W E D W O O D   

Sökord: Swedwood. Tidsintervall: 4 september 2012 – 11 september 2012. 
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Storvarsel inom Ikea-företag. 2012. Tidningarnas Telegrambyrå. 4 september. 

Storvarsel inom Ikea-företag.2012. Tidningarnas Telegrambyrå. 4 september. 

”Det är helt overkligt”.2012. Skaraborgs Allehanda. 5 september. 

Storvarsel inom Ikea-företag. 2012. Bohusläningen. 5 september.   

Storvarsel inom Ikea-företag. 2012. Sydsvenskan. 5 september. 

Ikea lägger ner i Tibro. 2012. Göteborgs-Posten. 5 september.  

Swedwood lägger ned helt. 2012. Skaraborgs Allehanda. 5 september. 

Dråpslag för Tibro när Swedwood varslar 220.2012. Skaraborgs Allehanda. 5 september. 

”Det känns som en taskspark”.2012. Skaraborgs Allehanda. 6 september. 

Än är Tibro inte knockat. 2012. Skaraborgs Allehanda. 6 september. 

Många jobb har försvunnit. 2012. Skaraborgs Allehanda. 6 september. 

”Jag kämpar för Tibros bästa”.2012. Skaraborgs Allehanda. 7 september. 

Swedwoods fabrik i Tibro läggs ned. 2012. Hjo Tidning. 7 september. 

”Förhandlingar inledda på Swedwood”. 2012. Skaraborgs Allehanda. 8 september. 

V O L V O  B U S S A R  

Sökord: Volvo Bussar. Tidsintervall 3 oktober 2012 – 10 oktober 2012. 

Kommunalråd: Som en Saabnedläggning.2012. Tidningarnas Telegrambyrå. 3 oktober. 

Chockbeskedet i Säffle – Volvo stänger. 2012. Tidningarnas Telegrambyrå. 3 oktober. 

Chock i Säffle – Volvo läggs ner.2012. Trelleborgs Allehanda. 3 oktober.  

Säffle i chock. 2012. GT. 4 oktober. 

Snabba åtgärder krävs. 2012. Värmlands folkblad. 4 oktober. 

Vd Kjell Berg: ”Otroligt tung dag”. 2012. Nya Wermlands-Tidningen. 4 oktober. 

”Ett chockartat besked”. 2012. Säffle-Tidningen. 4 oktober. 

400 jobb hotas i Säffle. 2012. Göteborgs-Posten. 4 oktober.  

”Det här är så enormt olyckligt”.2012. Värmlands folkblad. 4 oktober. 

”Vi kommer att slåss med näbbar och klor”.  2012. Säffle-Tidningen. 4 oktober. 

400 drabbas när Volvo lägger ner. 2012. Nya Wermlands-Tidningen. 4 oktober. 
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Näringsministern till Säffle i Höst – kanske. 2012. Nya Wermlands-Tidningen. 5 oktober. 

Säffle berör oss i Dalsland. 2012. Dalslänningen. 5 oktober. 

– Vad händer med mig, kommer jag klara mig? 2012. Värmlands Folkblad. 5 oktober. 

Kämpa för en ändring. 2012. Nya Wermlands-Tidningen. 5 oktober. 

– Slåss för varje jobb. 2012. Värmlands Folkblad. 5 oktober. 

Vad kan de styrande göra efter Volvos beslut? 2012. Säffle-Tidningen. 6 oktober. 

”Volvo bussar är vår största kund”. 2012. Säffle-Tidningen. 6 oktober. 

”Polen bygger inte lika bra bussar”. 2012. Nya Wermlands-Tidningen. 6 oktober. 

”Kommunen bygger upp krisorganisation”. 2012. Säffle-Tidningen. 6 oktober. 

Politiker besökte Volvo Bussar. 2012. Säffle-Tidningen. 9 oktober. 

Nu gäller det Säffles framtid. 2012. Säffle-Tidningen. 9 oktober. 

”Måste få överblick av konsekvenserna”. 2012. Säffle-Tidningen. 9 oktober.  
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