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Förord 
Rapporten är skriven inom forskningsprojektet MOBIL (Rörlighet på 
en lokal och regional arbetsmarknad – möjligheter och hinder), som 
finansieras med anslag från Vinnova, samt Eskilstuna kommun, Väs-
terås stad, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen Västmanland, 
Länsarbetsnämnden Västmanland, Landsorganisationen Västmanland, 
Svenskt Näringsliv, region Mälardalen och Mälardalens högskola. Vin-
novas och de olika regionala aktörernas stöd har varit av stor betydelse 
för att skapa goda forskningsbetingelser och jag vill härmed framföra 
vårt tack för detta stöd.  

Projektet är ett av flera projekt vid Välfärdsforskningsprogrammet 
Datakällan, som också innefattar den databas som används i projektets 
empiriska analyser, vilka redovisas i andra rapporter.  

I forskargruppen kring MOBIL-projektet ingår, förutom underteck-
nad projektledare, de seniora forskarna Tola Jonsson, Lars Sundbom, 
Tommy Törnqvist, Anders Wikman, samt fil.kand. Mikael Gustavs-
son. Alla rapporter från projektet har diskuterats på forskargruppens 
olika arbetsmöten och seminarier. En del av arbetet har även diskute-
rats på de forskarmöten som har arrangerats av Vinnovas s.k. Dyna-
moprogram ("Dynamiska arbetsmarknader och organisationer" som 
har fokus på den lokala arbetsmarknadens aktörer och dynamik, sär-
skilt sambandet mellan rörlighet, individers och organisationers ut-
veckling och möjligheten att genom ökad rörlighet skapa ett friskare 
arbetsliv.)  

Rapporten har sakkunniggranskats av fil.dr. Johan Lindén, Mälarda-
lens högskola för vars läsning och värdefulla synpunkter jag vill fram-
föra ett varmt tack. Den har även seminariebehandlats.  

Rapporten har skrivits av Anders Wikman, docent i sociologi vid 
Akademin för hållbar Samhälls- och Teknikutveckling, Mälardalens 
högskola, som ensam svarar för innehåll, uppläggning och analyser.  
 

Uppsala 2010–01–11 

Göran Sidebäck 
Projektledare för MOBIL  
Ansvarig för Datakällan 
http://www.mdh.se/hst/datakallan/  

 





När verksamheter läggs ned och förändras  Inledning 

7 

Inledning  

I jakten på större vinster och högre lönsamhet jagar många företag 
kostnader genom att bl.a. dra ned på personalen (downsizing). De slim-
mar sin organisation, men gör sig samtidigt beroende av tillfälliga re-
sursförstärkningar i form av temporär arbetskraft, övertid, personalut-
hyrningsföretag och konsulter. Andra företag jagar kostnader genom 
att mer fokusera på de delar av verksamheten där man tror sig vara 
mest konkurrenskraftig. De koncentrerar sig på vissa kärnområden 
och drar ner verksamheten inom andra områden. Samtidigt köper de 
tjänster och produkter de inte längre producerar från annat håll (out-
sourcing). Åter andra företag kan genom samverkan eller fusioner med 
andra försöka öka slagkraften i den egna verksamheten. Ytterligare en 
strategi är att flytta hela eller delar av verksamheten geografiskt (inom 
landet eller utomlands) för att sänka produktionskostnaderna. Beslut 
som fattas kan innebära att arbetsplatser förändras drastiskt eller läggs 
ned.  

I media har vi då och då kunnat ta del av nyheter om företag som 
trots goda ekonomiska resultat genomför eller planerar personalned-
skärningar och/eller expansion utomlands. En enkät som tidningen 
Dagens Industri gjorde år 2005 visade att en majoritet av de stora bolag-
en räknade med att minska sin personalstyrka i landet, även vid ökade 
vinster. Tidningen illustrerar detta med neddragningar på storföretagen 
Electrolux, Ericson och Scania.1 I dessa fall får vi en tillväxt utan mot-
svarande ökning av antalet jobb – jobless growth.2  

                                         
1. Dagens industri den 23/5 2005. 
2. Om vi ska tro den SNS-studie som refereras i DN-Debatt den 24 januari 2006 

av Birgitta Swedenborg, så utgör Sverige ett extremfall av jobless growth. ”I en 
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I SCB:s industristatistik finns sedan länge uppgifter om företagens 
ekonomiska resultat tillsammans med uppgifter om antalet sysselsatta. 
Av statistiken framgår att ekonomiska förbättringar på senare tid inte 
slagit igenom i nyanställningar på samma sätt som tidigare.3  

En tolkning av industristatistiken och andra liknande fakta är att fö-
retagen under senare tid har fått en större frihet att förändra i sina or-
ganisationer och att detta fått stora konsekvenser för personalen. Det 
gör det särskilt intressant att studera rörligheten på arbetsmarknaden 
och dess samband med organisatoriska förändringar. Att på ett allmänt 
sätt koppla samman personalförändringar med ekonomiska data, kan 
dock ha sina problem, om kunskap saknas om annat som samtidigt 
äger rum, t.ex. olika teknologiska förändringar som slagit igenom. 
Ekonomer ser gärna förändringar i personalstyrkan som resultatet av 
ny teknologi och produktionsmässiga förbättringar. De tänker sig gär-
na att företagen blir bättre på att producera sina varor och tjänster. 
Detta är dock enbart ett av flera möjliga alternativ.  

En förbättring av det ekonomiska utfallet, då personalen samtidigt 
minskar, kan vara en följd av:  

� Förändrad teknologi.   

� Effektivare arbetsformer.  

� Ökad belastning på den personal som är kvar efter personalned-
skärningar.  

� En förflyttning av produktionen för att sänka lönekostnaderna.  

� Ökad användning av flexibla anställningsformer, som innebär att 
delar av personalen endast erbjuds arbete, då efterfrågan är som 
störst (t.ex. i form av deltidsanställningar inom handeln och 
”on call”-anställningar inom vård och omsorg).  

 
En del av den ekonomiska osäkerheten och kostnaden för variationer i 
efterfrågan flyttas i det sistnämnda fallet över från företaget till den en-

                                                                                                                   
jämförande analys av 35 länder är Sverige ett av två länder (det andra är Finland) 
där den ekonomiska tillväxten under den senaste 25-årsperioden inte har skapat 
ökad sysselsättning.”  

3. Företagens ekonomi för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2005. Statistiska 
meddelanden, NV 19 SV 0702. SCB 2007. Tabell 11. 
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skilde och i andra hand på samhället om individen uppbär deltids-
arbetslöshetsersättning eller någon annan form av offentligt stöd. 

Den snabba förändringen under 1990-talet i relationen mellan pro-
duktionsresultatet (som stigit) och antalet anställda (som inte stigit i 
samma mån), förefaller svårt att se enbart som följd av förbättrad pro-
duktionsteknologi. Förändringarna tycks ha gått alldeles för snabbt för 
att en sådan tolkning skall verka rimlig. Det är svårt att tänka sig att 
det inte funnits med i bilden också åtskilliga förändringar i arbetets or-
ganisering, i form av förändrade anställningsförhållanden, neddrag-
ningar och utläggningar av verksamhet liksom sammanslagningar som 
skapat nya konstellationer.  

Syfte 
I denna rapport intresserar vi oss för olika typer av organisationsom-
vandlingar som företagen genomför, med speciell tonvikt på sådana 
förändringar som inte haft direkt koppling till konjunkturväxlingar. 
Vi frågar oss: Hur vanliga är sådana förändringar? Vilka konsekvenser 
får de för de anställda? Vilka blir kostnaderna för samhället? Vi för-
söker också uppskatta hur stor den här typen av rörlighet är i förhåll-
ande till en mer normal rörlighet hos arbetskraften. Syftet är alltså att 
studera vissa aspekter av rörligheten på den svenska arbetsmarknaden 
och några av dess möjliga konsekvenser.  

Innan vi fördjupar oss i rapportens huvudtema, ska vi försöka teck-
na en grov bild av några, enligt vår mening, viktiga omvärldsföränd-
ringar på den nationella och internationella arenan, vilket förhopp-
ningsvis kan ge en förståelseram för det som behandlas i rapporten.  

Kris och makt 
Sverige gled ner i en djup lågkonjunktur i början av 90-talet. En bidrag-
ande inhemsk faktor bakom utvecklingen var den ekonomiska politik-
en innefattande avregleringar på kreditmarknaden och avveckling av 
valutaregleringen, vilka skapade en överhettning i ekonomin och så 
småningom en stor press på den svenska valutan. Länge försökte det 
politiska etablissemanget upprätthålla en fast kronkurs. Riksbankens 
reporänta höjdes t.ex. stegvis till ofattbara 500 procent, vilket fick all-
varliga konsekvenser för många företag. De politiska partierna kom 
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också överens om försämringar av den svenska välfärden (både bespar-
ingar och frysningar av beslutade åtgärder) för att skapa trovärdighet åt 
föresatsen att hålla en fast kronkurs och motverka spekulation i kom-
mande devalveringar. Trots detta lyckades man inte stoppa valutaspe-
kulationen. Riksbanken tvingades så småningom släppa den svenska 
valutan fri och kronans värde sjönk som en sten. En ny ordning tyck-
tes ha skapats, där politikerna synbarligen fått mindre manöverutrym-
me. 

De antydda förändringarna kan ses som konsekvenser av förändrade 
ekonomiska förutsättningar i en mer globaliserad värld. De kan ses 
som konsekvenser av en förändrad maktbalans mellan olika aktörer 
som inneburit förskjutningar mellan politik och marknad och också 
mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan centrala marknadsaktörer 
och mer perifera aktörer, mellan finansmarknaden och den reala eko-
nomin.  

Internationalisering och globalisering 
Under senare år har det förts en livlig diskussion om den internationa-
lisering, som nu äger rum, skall betraktas som ett i grunden nytt feno-
men eller om den endast återspeglar cykliska processer och återkom-
mande tendenser, som vi också haft tidigare. De som har gått längst i 
relativisering har talat om globaliseringen som en myt och velat tona 
ned förändringstendenserna. 

Förvisso har omvandlingen varit snabb åtskilliga gånger tidigare i hi-
storien, men det är uppenbart att vi, åtminstone sedan andra världs-
kriget, kan se att en trendmässigt allt större andel av det som produce-
ras har blivit föremål för internationellt utbyte (se figur 1).  

Vid förra sekelskiftet utgjorde andelarna som oftast 25–30 procent. 
Under det senaste decenniet har andelarna legat över 40 procent, ex-
porten har till och med hamnat över 50 procent. Med tiden har sam-
tidigt självförsörjningsgraden minskat, dvs. BNP-måttet täcker allt bätt-
re hushållens och dess medlemmars faktiska arbetsinsatser. (BNP-skatt-
ningarna gav tidigare mycket kraftiga underskattningar av den verkliga 
produktionen i landet, eftersom de endast omfattar sådant som köps 
och säljs på den öppna marknaden. Exportens och importens andelar 
överskattades alltså kraftigt tidigare.) 
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Figur 1.  Import och export som andel av BNP 1800–2004.
4
 

 
 

Rörlighet ur olika perspektiv 
I den här rapporten ligger fokus på den rörlighet som kan antas bero 
på nedläggningar, sammanslagningar eller uppdelningar av (företag 
och) arbetsplatser eller på andra stora personalförändringar. Fokus lig-
ger också på de konsekvenser som förändringarna får för den enskilde 
anställde. Det handlar i det senare fallet alltså om en rörlighet som ge-
nereras (orsakas eller kan antas vara orsakad) av vissa typer av större, 
och stundtals rätt dramatiska, förändringar på arbetsplatser och före-
tag. 

Rörlighetsbegreppet används på många sätt i olika sammanhang. 
Vilka resultat olika studier ger blir beroende av vilka definitioner, ope-
rationaliseringar och data som används. Det kan därför vara motiverat 
att vi förtydligar oss lite mer.   

Med rörlighet menas (i vårt MOBIL-projekt) dels rumslig rörlighet, 
och dels social rörlighet. När man flyttar från en plats till en annan eller 
när man pendlar från bostaden till arbetsplatsen, så är det frågan om 
rumslig rörlighet. Den rörligheten är inte i fokus för denna rapport. 
När en person t.ex. utbildar sig, tillträder/lämnar arbetsmarknaden, 
byter arbetsställe eller förändrar sin yrkesposition, så talar vi om social 

                                         
4. Andersson, Dan & Kainelainen, Albin: Internationalisering och teknik – effek-

ter för arbete och löner. LO 2006, s. 27. 
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rörlighet. Delar av den sociala rörligheten, närmare bestämt den arbets-
platsrelaterade, är däremot central för den här rapporten, vilket där-
emot inte gäller för den yrkes-, status- och lönemässiga rörligheten på 
jobbet, då t.ex. arbetaren blir tjänsteman och tjänstemannen blir chef 
som mer precist kan betecknas som en klassmässig rörlighet.  

Även om det är självklart, så kan det vara värt att påpeka att de olika 
typerna av rörlighet i flera fall antingen kan ske mer eller mindre paral-
lellt eller i en viss bestämd följd, såsom när man flyttar för att utbilda 
sig eller när man byter jobb, avancerar och kanske börjar pendla till 
det nya arbetet. Här finns också vissa avgränsningsproblem; en del 
jobbar och läser parallellt, andra är deltidssjukskrivna eller deltids-
arbetslösa. Den förstnämnda kategorin kan t.ex. ha rört sig från ett hel-
tidsarbete eller heltidsstudier till deltidsarbete och studier. Till detta 
kommer en rörlighet från en arbetsplats (i ett företag) till en annan arbets-
plats (i samma eller i ett annat företag). Ibland sker den sistnämnda rör-
ligheten via en period av t.ex. studier, arbetslöshet eller sjukskrivning.  

Hur omfattande rörligheten är beror på vilken rörlighet vi mäter, på 
vilken nivå den sker (arbetsmarknad, bransch, företag, arbetsplats 
o.dyl.) och inom vilka tidsramar mätningarna görs (t.ex. dag, vecka, 
månad och år). Om vi skulle inkludera rörligheten inom t.ex. arbets-
platserna, såsom byte av befattning och/eller olika typer av avance-
mang, så får vi en mer omfattande rörlighet än då vi håller oss till rör-
ligheten mellan arbetsplatser och rörligheten in till och ut från arbets-
marknaden.  

Rörlighet i ett företags- och arbetsplatsperspektiv 
Om vi utgår från ett företags- och arbetsplatsperspektiv kan rörlighet-
en beskrivas som en effekt av förändringar på tre olika nivåer. Föränd-
ringar som har att göra med hur individer besätter förekommande be-
fattningar. Förändringar som sker av själva befattningarna, beroende 
på effektiviserings- och rationaliseringssträvanden. Förändringar som 
sker i form av teknik- och produktutveckling, vilka stundtals skapar 
nya produkter och tjänster, som också de bidrar till förändringar av be-
fattningsstrukturerna. Dessa rörlighetsproducerande processer beskrivs 
något utförligare i följande tre punkter:  
 
� På arbetsplatserna finns i regel olika befattningar med tillhörande 

arbetsuppgifter. När någon lämnar sin befattning (t.ex. byter jobb, 
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pensionerar sig eller börjar studera) rekryteras oftast en ny person 
till den aktuella befattningen (tjänsten eller jobbet).  

� Befattningsstrukturen (jobben och arbetsuppgifterna) är dock inte 
statiska, utan förändras genom omorganisationer, som i sin tur kan 
bero på att produktionen av varor och tjänster organiserats annor-
lunda, ofta (men inte alltid) för att effektivisera och rationalisera 
verksamheten. Dessa förändringar får effekter på vilka som får be-
hålla jobbet, vilka deras uppgifter blir, vilka som får (tvingas) sluta 
och vilka nya kompetenser (resurser) som kan behöva rekryteras.  

� Genom olika former av teknik- och produktutveckling kan sam-
tidigt både varu- och tjänsteproduktionen förändras, vilket också får 
effekter på vilka befattningar (och arbetsuppgifter) som efterfrågas, 
utvecklas och skapas, liksom vilka befattningar (och arbetsupp-
gifter) som hamnar i bakvattnet och därför så småningom avveck-
las. I dessa fall talar vi om strukturomvandlingens effekter på före-
tagsamhet och rörlighet.  

Varför studera arbetsplatsrelaterad rörlighet? 
I denna studie utgår vi ifrån den rörlighet som äger rum mellan arbets-
platser. I många fall handlar denna rörlighet om samtidigt byte av ar-
betsgivare. I de fall företag består av flera arbetsplatser, kan dock rörlig-
heten också innebära att man rör sig inom ett och samma företag från 
en arbetsplats (med en adress) till en annan arbetsplats (med annan 
adress). Steget kanske inte alltid är så långt. 

Att fokusera enbart på rörligheten mellan olika arbetsgivare är na-
turligtvis också ett alternativ. En sådan studie ger en totalt sett lägre 
rörlighet än en arbetsplatsfokuserad rörlighetsstudie. Observera dock 
att också olika arbetsgivare kan vara relaterade till varandra på ett nära-
liggande sätt genom att de utgör delar av en och samma koncern. Kon-
cerntillhörigheten för olika företag i landet är mycket hög (långt mer 
än varannan anställd arbetar inom någon koncern så som SCB definie-
rar begreppet). Också i detta fall behöver steget alltså inte vara så stort. 
Med andra ord, oavsett hur vi väljer våra definitioner, tvingas vi ut-
nyttja avgränsningar på ett sätt, som inte ur alla synvinklar är själv-
klara och som innebär att de arbetsbyten (den rörlighet) som omfattas 
ibland svarar mot stora steg, ibland mot mindre steg.  

Att vi valt att studera arbetsplatser beror på att vi vill komma så 
nära faktiska arbetsbyten som möjligt, samtidigt som vi vill generera 
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data som, så bra som möjligt, återspeglar den rörlighet som uppkom-
mer när verksamheter läggs ut, läggs ned, slås samman eller omvandlas 
på andra sätt. 

Vårt rörlighetsbegrepp har nära kopplingar både till begreppet flexi-
bilitet, som ibland används synonymt med rörlighet, och till frågan om 
frivillig och ofrivillig rörlighet. I nästföljande avsnitt ska vi helt kort 
beröra detta.  

Flexibilitetens dubbla natur 
Den organisatoriska omvandlingen av företag och arbetsställen (bl.a. 
nedläggning, uppdelning, sammanslagning, samt större ökningar eller 
minskningar av personalstyrkan), och några av dess konsekvenser för 
anställda, är det vi här främst intresserar oss för. Sådana förändringar 
ses ofta som svar på vissa flexibilitetskrav, dvs. tänks handla om krav 
på rörlighet och anpassningar, som marknaden ställer på företag och 
anställda. Flexibilitetsperspektivet används idag allmänt inom forskar-
världen och i den politiska debatten5 och har fått en positiv värdeladd-
ning, som också överförts till de närliggande begreppen rörlighet och 
förändring. Flexibilitetsdiskursen blir därmed ett socialt och ideolo-
giskt maktmedel som gör det lättare att också ställa krav på arbetskraft-
en att vara rörlig och anpassbar till de olika förändringar som markna-
den kräver.  

Till följd av detta blir intresset (bland forskare och andra) ofta lågt 
för flexibilitetens mer negativa följdverkningar för t.ex. anställda som 
står ”utanför” eller som har svårt att anpassa sig. Men flexibiliteten kan 
också få följdverkningar på regional nivå i form av t.ex. ökade social-
försäkringskostnader i vissa regioner. 

Om flexibilitet och rörlighet innebär ett val mellan relativt positiva 
alternativ, där t.ex. enskilda individer endast behöver uppmuntras och 
stöttas för att förändra i sin situation, så behöver flexibiliteten natur-
ligtvis inte ses som problematisk. Men kraven på flexibilitet kan i 
många situationer framtvinga förändringar, som är svåra för individen 
och samhället att hantera. Här behövs ofta uppföljningar för att ta reda 
på vilka olika typer av förändringar som blivit konsekvensen. Hur si-

                                         
5. Bengt Furåker, Kristina Håkansson & Jan Ch. Karlsson, eds. (2007). Flexibility 

and stability in working life. Palgrave Macmillan. New York 2007. 
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tuationen faktiskt blir och hur allvarligt människor drabbas är i högsta 
grad en intressant empirisk fråga.6 

Datamaterialets möjligheter och begränsningar 
De registerdata som används i våra analyser ingår i databasen Data-
källan vid Mälardalens högskola. Databasen kan kortfattat beskrivas 
som ett longitudinellt dataregister med årsvisa avidentifierade uppgifter 
om alla individer (som respektive år är 16 år eller äldre), företag och 
arbetsställen i Sverige sedan 1990 och framåt. Datakällan är en s.k. 
nyckeldatabas, vilket innebär att den kan uppdateras med nya variabler 
och nya årgångar. I dagsläget omspänner data tidsperioden 1990–2006. 
(Uppdateringen från slutåret 2003 till 2006 har ägt rum efter det att da-
tabearbetningarna gjordes för denna rapport). 

För närvarande finns i databasen uppgifter från bl.a. SCB’s databaser 
LOUISE, LISA, LUCAS, RTB, SFI och FAD.

7 När det gäller individer 
finns bl.a. uppgifter om kön, ålder, civilstånd, folkbokföringskommun 
och församling, familjesituation, etnisk bakgrund, utbildningsnivå. 
Dessutom finns uppgifter om olika inkomster och ersättningar från 
bl.a. arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen. För bostä-
der, företag och arbetsplatser finns bl.a. detaljerade data om deras geo-
grafiska belägenhet.  

Vem tillhör arbetskraften?  
En central fråga rör vilka som skall sägas tillhöra arbetskraften och vil-
ka som inte skall sägas göra det. Vi utnyttjar den definition som SCB 

                                         
6. Diskussionen om rörlighet (eller flexibilitet) tycks ofta också ha karaktären av 

en diskussion om attityder. Man hävdar då gärna att det finns ett motstånd hos 
människor, att byta ut en nuvarande mer känd situation mot en annan mer okänd 
(alltså en tendens hos individer att inte vilja vara flexibla). Man tänker sig motstån-
det som en barriär mot förändringar, som trots allt skulle kunna innebära något 
fördelaktigt. Men att positiva konsekvenser självklart skall följa, är naturligtvis inte 
säkert. Det kan finnas mer substantiella skäl till motstånd, som har att göra med 
verkliga faktiska försämringar. 

7. Registermaterialet omfattade när registeranalyserna i studien påbörjades ca 360 
tabeller och drygt 6 000 variabler och finns tillgängligt i en SQL Server databas på 
SCB, som behöriga användare når via internet inom ramen för det s.k. MONA-
systemet (Micro data ON line Access), som SCB erbjuder från och med år 2005. 
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använder i den regionala arbetsmarknadsstatistiken8, där (enligt en viss 
schablon) nivån på den totala årsinkomsten får avgöra huruvida männi-
skor skall betraktas som sysselsatta eller inte.9 Beloppet kan uppfattas 
som godtyckligt (och sätts i praktiken så att god överensstämmelse 
skall finnas med den intervjubaserade Arbetskraftsundersökningen – 
AKU).10 Sysselsättningsdefinitionen innebär att en ”rörlighet” ibland 
uppstår när krontalsförändringen är relativt liten. Dessutom uppstår en 
rörlighet alltid om människor slutar att uppbära förvärvsinkomst. De 
som t.ex. blir föräldralediga, kommer härigenom definitionsmässigt att 
röra sig ut ur arbetslivet även om de har sin anställning kvar. Det sam-
ma kan gälla för studerande, sjukskrivna osv. Problemen i dessa senare 
sammanhang (om det nu är problem) begränsas till sin omfattning ge-
nom att registeruppgifterna utgår ifrån årsdata. Man måste vara borta i 
stort sett hela året för att klassas som icke sysselsatt. 

FAD-statistikens bakgrund och möjligheter 
Ett arbetsställe (arbetsplats) definieras i statistiken som en viss verksam-
het på en viss plats, medan företag (arbetsgivare) definieras på juridiska 
grunder utifrån viss registrerad verksamhet under ett särskilt namn. 
Konkret innebär det att arbetsplatser och arbetsgivare avgränsas som 
speciella identiteter, i registren i form av särskilda nummer (s.k. CFAR-
nummer för arbetsställets identitet och organisationsnummer för den 
juridiska enhetens, dvs. företagets, identitet). Över tid sker nummer-
byten beroende på förändrad verksamhet, lokalisering eller juridisk be-

                                         
8. Dataunderlaget baseras på den registerbaserade skatteinformationen (kontroll-

uppgifterna) med data om lön, arbetsgivare och arbetsplats, som skatteverket sam-
lar in.  

9. Definitionen är numera ganska komplex, genom att den bygger på en modell-
baserad skattning som leder till olika belopp för olika grupper av människor. Mo-
dellen ger för helårsarbetande män i åldern 25–54 år ett genomsnittligt gränsvärde 
på 50 036 och för helårsarbetande kvinnor 45 261 kronor. 

10. För att fördjupa bilden av de konsekvenser, som SCB-definitionen ger, har vi 
jämfört den klassificering, som genereras av registerstatistiken, med den som finns i 
AKU. Detta har vi gjort för individerna i SCB:s arbetsmiljöstatistik (för 2001). 
Överensstämmelsen visar sig vara relativt god mellan registeruppgifter och inter-
vjuuppgifter. 95,6 procent av de som av AKU klassades som sysselsatta klassades 
också som sysselsatta enligt registerdefinitionen. Det innebär att register- och sur-
veyuppgifterna inte bara ger samma genomsnittliga procenttal, utan att de i huvud-
sak också avgränsar samma individer.  
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teckning. Dessa förändringar kan vara så stora, att det är berättigat att 
tala om att något nytt uppstått och att människor som arbetat där fak-
tiskt förändrat sin situation. Men nummerbyten, behöver i praktiken 
inte alltid innebära förändringar av den faktiska verksamheten eller or-
ganisationen. Om analyserna av rörlighet liksom företagens och arbets-
ställens förändringar och omvandlingar enbart baseras på företags och 
arbetsställens identitet kan resultaten bli missvisande. För att få bättre 
grepp om hur arbetsplatser och företag i en mer substantiell mening 
förändras över tid har den s.k. FAD-statistiken (Företagens och Arbets-
ställenas Dynamik) utvecklats av SCB. FAD utgår inte bara ifrån arbets-
ställeidentiteter och organisationsnummer, utan använder också in-
formation om personaltillhörigheten över tid. 

FAD syftar till att kartlägga strukturella förändringar av företag och 
arbetsställen. Som indikator på förändringar tar metoden främst hän-
syn till företagens och arbetsställenas personalbestånd över tiden me-
dan mindre vikt läggs vid förändringar av ägare, näringsgren och be-
lägenhet.11  

Organisationsförändringar och rörlighet baserade på FAD-data 
Identiteten för företaget (arbetsgivaren) eller arbetsstället kan föränd-
ras, men om majoriteten av personalen det ena året också är i majoritet 
påföljande år, så betraktas företaget eller arbetsstället i FAD-mening, 
som oförändrat. Personalgrupper, som splittras upp på flera arbets-
platser eller företag eller sammanslås till större konglomerat, kan också 
särskiljas. Företag A kan t.ex. ha sålt ut vissa delar av sin verksamhet 
till ett företag B, där viss personal återfinns i fortsättningen. En annan 
möjlighet är t.ex. att företag A har knoppat av en del av sin tillverk-
ning till ett nystartat företag C. Ytterligare en möjlighet är att två sepa-
rata företag A och D slagits samman och bildat ett nytt företag E, där 
personalen från de båda tidigare verksamheterna återfinns osv. I alla 
dessa fall lever uppenbarligen verksamheter på något sätt vidare fastän i 
nya former. De är resultatet av en organisatorisk omvandling. En av de 
stora fördelarna med FAD-data är alltså att den samtidiga rörligheten 
hos grupper av personer, kan användas för att beskriva delar av den 

                                         
11. Jan Andersson & Gunnar Arvidson. ”Företagens och arbetsställenas dyna-

mik (FAD)”, Stencil, SCB 2006-03-31. 
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organisatoriska omvandling som sker på landets (företag och) arbets-
platser.  

Även de företag och arbetsställen som har samma identitet mellan 
två intilliggande år, kan studeras med avseende på personalförändring-
arnas storlek. Dessa intresserar sig SCB inte för, men för oss är de av 
stort intresse. Vi har följaktligen bearbetat data så att vi kan särskilja 
ytterligare tre grupper.12 

� Arbetsställen där identiteten är den samma, men som ändå föränd-
rats så kraftigt att den gemensamma personalen inte utgör en majo-
ritet båda åren.  

� Kvarvarande arbetsställen, där den gemensamma personalen utgör 
en majoritet båda åren, men där personalstyrkan reducerats med 10 
procent eller mer.  

� Övriga kvarvarande arbetsställen. 

Kopplas nu slutligen data över den organisatoriska omvandlingen på 
arbetsplatserna (arbetsplatsnivån) till den individuella rörligheten (indi-
vidnivån), så får vi möjlighet att avskilja ett visst slags påtvingad indivi-
duell rörlighet, som säger något om hur arbetskraften tvingats anpassa 
sig till olika åtgärder som vidtas. Det skapas möjlighet till ett närmast 
experimentellt dataupplägg, där konsekvenserna för enskilda individer, 
som utsätts för ett omvandlingstryck, kan följas. Man kan se vilka möj-
ligheter som den enskilde i praktiken haft att lösa olika uppkomna si-
tuationer, vilka påfrestningar i termer av arbetslöshet, försämrade för-
värvsinkomster som uppstått, liksom vilka kostnader som i andra hand 
lagts på samhället. 

Disposition 
Rapporten är disponerad enligt följande. I kapitlet Arbetsplatsrelaterad 
rörlighet ger vi en översiktlig beskrivning av rörligheten och dess för-
delning inom olika befolkningsgrupper. I kapitlet Organisatorisk om-
vandling försöker vi identifiera ett antal situationer, där förändringar 
tvingat sig på individerna genom företagens omstruktureringar. I kapit-
let Några av omvandlingens konsekvenser försöker vi följa upp effekter-
na av den organisatoriska omvandlingen i form av arbetsbyten, arbets-

                                         
12. Endast arbetsställen med fler än två anställda ingår här. 
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löshet, sjukfrånvaro, förtidspensionering mm. I kapitlet Frivillig och 
ofrivillig rörlighet försöker vi göra en bedömning av hur stor den ofri-
villiga rörlighet som vi har identifierat är i förhållande till den totala 
rörligheten. I kapitlet Ekonomiska konsekvenser görs vissa ekonomiska 
beräkningar av de kostnader som den organisatoriska omvandlingen 
kan ha genererat bl.a. för samhället genom extra belastningar på social-
försäkringarna. Rapporten avslutas med kapitlet Sammanfattande 
kommentar. 
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Arbetsplatsrelaterad rörlighet  

I detta kapitel utgår vi från alla dem som har ett arbete (dvs. är syssel-
satta enligt SCB:s sysselsättningskriterier13) ett visst år och ser vad som 
händer med dem påföljande år. Är de kvar på samma arbetsplats? Har 
de bytt arbetsplats? Eller har de hamnat utanför arbetsmarknaden? 
Inom den sistnämnda gruppen skiljer vi mellan dem som, trots att de 
befinner sig utanför arbetsmarknaden, ändå har en viss inkomst och 
dem som står helt utan inkomst. Hur varierar den här typen av rörlig-
het mellan intilliggande år under tidsperioden 1990–2003? Hur varierar 
rörligheten med kön, ålder, utbildning, näringslivssektor och närings-
gren (åren 2002–2003)? Vi gör också ett försök att se vad som händer på 
sikt för personerna i de fyra olika rörlighetskategorierna. Vi illustrerar 
detta genom att följa de som hade ett arbete 1995 och påföljande år 
(1996) befann sig i någon av våra fyra rörlighetskategorier. Hur hög an-
del inom respektive kategori är utan arbete (ej sysselsatt) efter ett år 
(1997), två år (1998)… sju år (2003)? Även om fokus i detta kapitel 
främst ligger på rörligheten inom arbetsmarknaden och utflödet från 
arbetsmarknaden, så kommer vi även kort att beröra inflödet till ar-
betsmarknaden. Parallellt med en redovisning av utvecklingen i landet 
redovisas även utvecklingen inom Västerås och Eskilstunas lokala ar-
betsmarknader (se tabeller i bilaga 2, sid. 95ff). 

                                         
13. Uppgifterna baserar sig på den information som finns genom SCB:s syssel-

sättningsklassningar i den regionala arbetsmarknadsstatistiken. Statistiken baserar 
sig enbart på de som finns registrerade som bosatta i Sverige. Av detta följer att 
jämförelser mellan år bara kan göras för dem som finns bosatta i landet under båda 
de jämförda åren. Se också avsnittet Vem tillhör arbetskraften?, sid. 15.  
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Vi har, som redan påpekats, själva gjort en uppdelning av de, som 
enligt SCB:s definition betraktas som icke sysselsatta. Vi skiljer mellan 
de, som har en viss begränsad inkomst och de som inte har någon in-
komst alls. De med viss inkomst betraktas inte av SCB som sysselsatta, 
men de befinner sig ändå inte helt utanför arbetslivet. I våra tabeller re-
dovisas de fyra rörlighetskategorierna, dvs. förändringen (rörligheten) 
för personerna i arbetskraften från ett år med arbete på en viss arbets-
plats till påföljande år enligt följande.  

 
Om arbetet är på samma arbetsplats:  Arbetet kvar. 
Om arbetet är på en annan arbetsplats:  Nytt arbete. 
Om ej sysselsatt och med viss inkomst:  Viss inkomst.  
Om ej sysselsatt och utan inkomst:  Ingen inkomst.  
 
Rörligheten, som vi här definierat den, är mycket omfattande. Ca 30 

procent är inte kvar på sin arbetsplats påföljande år, medan ca 70 pro-
cent är kvar på samma arbetsplats två år i följd. Mellan 2002 och 2003 
var det t.ex. 25,3 procent (1 044 654 personer) som rörde på sig, av vilka 
6,7 procent kom att klassas som icke sysselsatta (275 987 personer). 
Frånräknat är då de 93 242 personerna som passerade 65-årsstrecket, 
varav en stor del även lämnade arbetslivet, dock inte alla. 

I tabell 1 redovisas data för fyra årpar. Vi har valt dels det första och 
det sista årparet (1990/01 och 2002/03) i den longitudinella dataserie vi 
hade tillgång till då beräkningarna gjordes, dels det årpar då konjunk-
turen nådde sin bottennivå (1992/93) och dels ett årpar som vi senare 
återkommer till i våra analyser (1995/96). Data för samtliga årpar redo-
visas i tabell B2 i bilaga 2, sid. 96.  

Den höga rörligheten har säkert en del att göra med, att vissa anställ-
da har en lösare knytning till sina arbeten genom tillfälliga anställ-
ningskontrakt. De tillfälligt anställda har dessutom med tiden blivit 
fler och utgjorde vid periodens slut runt 15 procent av samtliga syssel-
satta (enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU). Alla med tillfälli-
ga anställningar byter dock inte arbetsplats från ett år till ett annat. En 
del etablerar sig snarare allt mer på sin arbetsplats. Det är alltså intres-
sant att notera att våra resultat visar på en mer omfattande rörlighet, 
eller flexibilitet om man så vill, än man skulle förvänta utifrån de till-
fälliga anställningarna. Rörligheten handlar uppenbart om mer än till-
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fälliga kontrakt. Den handlar även om företag som drar ner och om-
organiserar, varigenom rörligheten bland icke-tillfälligt anställda också 
påverkas. En del av rörligheten har också att göra med individernas 
egna strävanden att förbättra sin egen situation eller göra personlig kar-
riär. 

 
Tabell 1.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet från ett år till närmast påföljande år för 

fyra årpar. Antal och procent av de sysselsatta första året i paret
14
. 

Situation år 2 
Procent av de sysselsatta första året Antal 

1990/91 1992/93 1995/96 2002/03 1990/91 1992/93 1995/96 2002/03 

Arbetet kvar 67,7 67,0 71,5 72,5 3 015 875 2 705 730 2 744 350 2 995 262 

Nytt arbete 21,1 21,1 18,7 18,6 938 711 852 250 717 107 768 667 

Viss inkomst 6,0 6,7 5,8 5,1 268 566 271 239 220 842 210 527 

Ingen inkomst 2,1 2,9 1,4 1,6 95 147 115 327 53 163 65 460 

Över 64 år 3,0 2,3 2,6 2,3 135 143 92 919 100 384 93 242 

 100,0 100,0 100,0 100,0 4 453 442 4 037 465 3 835 846 4 133 158 

Tabell 1 baseras på tabell B2 i bilaga 2, sid. 96. Motsvarande tabell för Västerås och Eskils-
tuna lokala arbetsmarknader finns i tabell B1 i bilaga 2, sid. 95.  

Den rörlighet, som vi intresserar oss för, förändras inte så mycket 
över tid, även om det finns ett visst konjunkturellt mönster som inne-
bär att antalet sysselsatta (liksom antalet arbetsplatsbyten) varierar med 
konjunkturen. Under krisåren i början av 90-talet sjunker antalet sys-
selsatta, färre går kvar på sin arbetsplats och fler hamnar utanför ar-
betsmarknaden. Andelsmässigt går bara ca 67 procent kvar på sin ar-
betsplats, drygt 21 procent har börjat på en ny arbetsplats och ca 8–10 
procent har hamnat utanför arbetsmarknaden under de första krisåren. 
En tolkning är att detta återspeglar både neddragningar och omplace-
ringar. Från 1993/94 pendlar andelen som är kvar på arbetsplatsen från 
70 procent till drygt 72 procent (undantag 1996/97 med knappt 70 pro-
cent), men det bör då påpekas att antalet sysselsatta sjunker kraftigt 
under flera år. Under några år sjunker också andelen som har bytt ar-
betsplats till ca 19 procent (få vågar byta arbete under krisåren?) för att 
därefter åter stiga till ca 20–22 procent, med undantag för det sista året, 
då knappt 19 procent bytt arbetsplats. Huvudintrycket är dock att det 

                                         
14. Till gruppen ”sysselsatta första året” räknas i denna tabell, liksom i liknande 

tabeller i denna rapport, ej de som dött eller flyttat utomlands under respektive re-
dovisningsperiod.  
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finns ett relativt stabilt rörelsemönster mellan åren under den stude-
rade perioden. (Se bilaga 2, tabell B2, sid. 96). 

Av intresse kan vara att jämföra våra resultat över arbetsplatsbyten 
med de över arbetsgivarbyten (oftast synonymt med företag) som pre-
senterats i AKU. I AKU ställdes, under den period som här omfattas, 
frågor om byte av arbetsgivare från ett år till ett annat. Svaren på dessa 
frågor beskriver ett jämförbart fenomen. Byte av arbetsgivare förekom 
i drygt hälften av de fall där byte av arbetsplats förekom. En stor del av 
rörligheten handlar alltså om arbetsgivarbyten, men långt ifrån all.15 
Det är intressant att notera, att arbetsgivarbyten enligt AKUs mät-
ningar varierar mer med konjunkturen än vad arbetsplatsbyten gör. 
Arbetsplatsbyten påverkas förmodligen i högre utsträckning av föränd-
ringar i produktionens utformning, som tycks vara mer oberoende av 
konjunkturerna. Vi kommer att behandla detta utförligare längre fram. 

Inte heller flödet ut ur arbetslivet varierar särskilt mycket på års-
basis. Dock resulterade en måttlig ökning av utflödet (tillsammans med 
ett minskat inflöde) i början av 1990-talet i en arbetsmarknad som efter 
några år hade betydligt färre antal sysselsatta. Från 1990 till 1993 sjönk 
antalet sysselsatt från 4 453 442 till 3 734 232 (enligt våra uppgifter), dvs. 
med drygt 16 procent. Det var en dramatisk minskning på kort tid. 
Det dröjde ända till år 2000 innan antalet sysselsatta åter översteg fyra 
miljoner. År 1992 var utflödet som störst, nämligen 9,9 procent (424 121 
personer). Från mitten av 90-talet pendlar utflödet kring 6–7 procent. 
(Se tabell B2, sid. 96.)  

I bilaga 2 redovisas även uppgifter för Eskilstunas och Västerås loka-
la arbetsmarknader (se tabell B1, sid. 95). Som helhet verkar rörligheten 
i Eskilstuna/Västerås motsvara rörligheten på riksnivå. Kanske kan 
man peka på en viss liten skillnad (på någon eller ett par procent), när 
det gäller att ha arbetet kvar, dvs. vara kvar på samma arbetsplats, eller 
hitta ett nytt, dvs. byta arbetsplats. Byten är något vanligare inom Es-
kilstuna/Västerås lokala arbetsmarknader än i landet som helhet. Vi 
kommer också fortsättningsvis att redovisa uppgifter för Eskils-
tuna/Västerås lokala arbetsmarknader i bilaga 2, även om data på regi-
onal nivå i stort uppvisar samma mönster som på riksnivå.  

                                         
15. En uppfattning om storleken på olika grupper ges också i Jan Anderson, 

Björn Tegsjö & Roger Mörtvik (2006). Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden. 
TCO granskar 10/06. 
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Som vi påpekade i början av kapitlet kan rörligheten (i detta fall den 
arbetsplatsrelaterade rörligheten) särredovisas efter bl.a. ålder, kön, ut-
bildning, sektorillhörighet och näringsgren.  

Som framgår av tabell 2 nedan är skillnaderna i rörlighet stor mellan 
olika åldersgrupper. Rörligheten minskar upp till 50-årsåldern för att 
sen öka något. Den är (av naturliga skäl) mycket hög för de allra yngs-
ta. Många unga har en lös och tämligen sporadisk kontakt med arbets-
marknaden. De unga har i allmänhet inte heller fasta anställningar 
inom sina verksamhetsområden och har inte kommit särskilt långt i 
sina karriärer. Bland 16–24-åringar byter 32,4 procent arbetsplats årli-
gen, vilket är mycket mer än vad övriga åldergrupper gör.  

 
Tabell 2.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet för personer inom olika åldrar från 2002 

till 2003. Hela landet. Antal och procent av de sysselsatta 2002. 

Ålder 2003 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Summa Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss 
inkomst 

Ingen 
inkomst 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

16–24 år* 47,7 32,4 17,9 2,1   154 311 104 817 57 908 6 774 323 810 

25–34 år 69,0 23,2 6,1 1,6   598 341 201 467 53 084 14 188 867 080 

35–44 år 76,6 18,9 3,1 1,4   795 854 195 923 32 501 14 531 1 038 809 

45–54 år 80,3 16,2 2,3 1,2   789 156 158 920 22 889 12 086 983 051 

55–64 år 79,5 13,0 5,3 2,2   657 600 107 540 44 145 17 881 827 166 

Summa     2 995 262 768 667 210 527 65 460 4 039 916 

Över 64 år         93 242 

Totalt 4 133 158 

Se tabell B3 i bilaga 2, sid. 97, för uppgifter om Eskilstuna/Västerås lokala arbetsmarknad. 

* Egentligen 17–24 år 2003, då villkoret för att ingå i populationen är 16 år och äldre. 

Kvinnor byter arbetsplats i något större utsträckning än män. Flöd-
en ut ur arbetslivet är också något högre för kvinnor än män. Kombi-
nerar vi kön och ålder ser vi att de stora skillnaderna främst återfinns 
bland åldersgruppen 16–24 år, för åldersgruppen 55–64 år är skillnaden 
mellan könen marginell när vi jämför utflödet till våra fyra rörlighets-
kategorier. Att de unga männens situation på arbetsmarknaden är be-
tydligt mer stabil än de unga kvinnornas beror rimligen på att fler män 
än kvinnor har fasta anställningar. Kvinnorna finns ofta också i de de-
lar av arbetslivet där rörligheten är särskilt stor; t.ex. inom offentlig 
förvaltning med i många fall kommuner som arbetsgivare. Kvinnornas 
större ansvarstagande för hem och familj har säkert också en betydelse. 
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Tabell 3.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet för män och kvinnor från 2002 till 2003. 
Hela landet. Antal och procent av de sysselsatta 2002. 

Kön, 
kön och 
ålder 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Summa�Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet  
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Män 76,0 17,8 4,6 1,6   1 591 910 372 366 95 912 34 178 2 094 366 

Kvinnor 72,1 20,4 5,9 1,6   1 403 352 396 301 114 615 31 282 1 945 550 

Summa      2 995 262 768 667 210 527 65 460 4 039 916 

Män            

16–24 år 53,5 29 15,4 2,1   86 745 47 038 24 960 3 471 162 214 

25–34 år 71,7 22 5,1 1,3   328 149 100 607 23 286 5 742 457 784 

35–44 år 78,4 17,7 2,6 1,3   427 297 96 301 14 093 7 098 544 789 

45–54 år 81,5 14,9 2,2 1,4   408 687 74 846 10 787 7 045 501 365 

55–64 år 79,6 12,5 5,3 2,5   341 032 53 574 22 786 10 822 428 214 

Summa      1 591 910 372 366 95 912 34 178 2 094 366 

Kvinnor            

16–24 år 41,8 35,8 20,4 2,0   67 566 57 779 32 948 3 303 161 596 

25–34 år 66,0 24,6 7,3 2,1   270 192 100 860 29 798 8 446 409 296 

35–44 år 74,6 20,2 3,7 1,5   368 557 99 622 18 408 7 433 494 020 

45–54 år 79,0 17,5 2,5 1,0   380 469 84 074 12 102 5 041 481 686 

55–64 år 79,3 13,5 5,4 1,8   316 568 53 966 21 359 7 059 398 952 

Summa 1 403 352 396 301 114 615 31 282 1 945 550 

Se tabell B4 i bilaga 2, sid. 97, för uppgifter om Eskilstuna/Västerås lokala arbetsmarknad. 

 
Tabellerna B9 och B10 i bilaga 2, sid. 103, belyser ytterligare ålders- 

och könsskillnaderna inom hela landet och inom Västerås och Eskil-
stunas lokala arbetsmarknader. I dessa tabeller har utflöden (från arbete 
och sysselsättning) ställts emot inflöden. I vissa fall visar sig skillnader-
na mellan utflöden och inflöden vara stora. För de yngsta är utflödet 
endast hälften så stort som inflödet, och för de äldsta (55–64 år) är ut-
flödet fyra gånger så stort som inflödet. Dessa skillnader är logiska och 
beskriver det enkla faktum att yngre så småningom tar de platser, som 
de äldre tidigare haft. 

Samtidigt är det viktigt att notera hur inflöden och utflöden totalt 
sett balanserar varandra. Nettoflöden mellan åren (som beskriver hur 
arbetsmarknaden expanderar eller krymper) är för det mesta mycket 
små i jämförelse med de bruttoflöden, som sker beroende på att många 
träder in i arbetslivet samtidigt som många andra hamnar utanför. 

Likheter och skillnader mellan olika sektorer finns redovisade i ta-
bell 4, i vilken det bl.a. framgår att rörligheten var störst för personer 
inom de kommunala verksamheterna. Ovanligt många förlorade också 
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här sitt arbete från det ena året till det andra. Den höga rörligheten bör 
rimligen ha att göra med omfattande besparingar och andra stora för-
ändringar inom kommunsektorn, liksom också med de i detta sam-
manhang mer vanligt förekommande lösa anställningsformerna. Ta-
bellen redovisar förändringar mellan 2002 och 2003. Också under tidi-
gare år har den kommunala sektorn utmärkt sig för särskilt stor rörlig-
het. Personer inom landstingsektorn var tidigare något mer rörlig än 
2002/2003. Också inom den privata sektorn var personer tidigare något 
mer rörliga, främst i början av 1990-talet. (Inga av dessa äldre data har 
vi redovisat i våra tabeller.) 

 
Tabell 4. Arbetsplatsrelaterad rörlighet från 2002 till 2003 för personer inom olika 

sektorer. Hela landet. Antal och procent av de sysselsatta 2002. 

Sektor 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Summa� ProcentArbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet  
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Statlig förvaltning 77,8 17,6 3,5 1,1 159 999 36 123 7 122 2 286 205 530 5,1 

Statliga affärsverk 89,5 6,6 3,2 0,7 5 027 371 180 38 5 616 0,1 

Primärkommunal 
förvaltning 66,9 26,5 5,7 0,9 533 180 211 528 45 252 7 443 797 403 19,7 

Landsting 83,6 13,1 2,8 0,5 190 932 29 826 6 409 1 219 228 386 5,7 

Övriga offentlig 
institutioner 82,7 13 3,8 0,5 12 625 1 990 574 70 15 259 0,4 

Aktiebolag, ej of-
fentligt ägda 

75 17,9 5,4 1,7 1 537 467 366 969 111 267 34 839 2 050 542 50,8 

Övriga företag, ej 
offentligt ägda 77 14,3 4,5 4,2 239 706 44 647 14 016 13 104 311 473 7,7 

Statligt ägda fö-
retag och organi-
sationer 

72,8 21,2 5,2 0,9 126 703 36 913 8 992 1 487 174 095 4,3 

Kommunalt ägda 
företag och or-
ganisationer 

82,1 13,1 4 0,9 66 197 10 535 3 188 747 80 667 2,0 

Övriga organisa-
tioner 72,2 17,4 7,9 2,5 123 426 29 765 13 527 4 227 170 945 4,2 

Summa 74,1 19,0 5,2 1,6 2 995 262 768 667 210 527 65 460 4 039 916 100,0 

Personernas utbildningsbakgrund visar sig också vara relaterad till 
rörligheten. De lågutbildade bytte arbetsplats i något mindre utsträck-
ning, men hade framför allt större risk att bli av med sina arbeten. Här 
spelar säker deras lägre attraktivitet på arbetsmarknaden in, vilken kan 
tänkas påverka såväl möjligheten till byte av arbete som möjligheten 
att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. 
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Tabell 5. Arbetsplatsrelaterad rörlighet från 2002 till 2003 för personer med olika 

utbildningar. Hela landet. Antal och procent av de sysselsatta 2002. 

Utbildningsnivå 
Procent av de sysselsatta första året Antal 

Summa Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen 
inkomst 

Arbetet  
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Förgymnasial utbildning 
kortare än 9 år 

78,5 12,8 6,0 2,7 171 777 28 004 13 207 5 905 218 893 

Förgymnasial utbildning 
9 (10) år (motsvarande) 

71,8 18,7 7,2 2,3 316 633 82 370 31 571 10 113 440 687 

Gymnasial utbildning 
högst 2-årig 

76,8 17,5 4,1 1,6 930 705 212 539 50 024 18 940 1 212 208 

Gymnasial utbildning 
längre än 2 år,  
kortare än 3 år 

68,8 22,0 7,6 1,7 587 744 187 586 64 725 14 358 854 413 

Eftergymnasial utbild-
ning kortare än 3 år 

74,3 19,2 5,1 1,3 427 527 110 618 29 556 7 616 575 317 

Eftergymnasial utbild-
ning 3 år eller längre 

75,8 20,3 2,8 1,1 522 205 139 512 19 491 7 461 688 669 

Forskarutbildning 81,3 15,5 2,1 1,1 30 273 5 763 800 413 37 249 

Summa 74,1 19,0 5,2 1,6 2 986 864 766 392 209 374 64 806 4 027 436 

 
Rörligheten efter näringsgren redovisas i bilaga 2 (tabell B7 och B8, 

sid. 99f, 101f). Av tabellerna framgår att anställda inom vissa närings-
grenar är klart mer rörliga än inom andra, men också att det finns en 
del skillnader mellan rörligheten på nationell nivå och den som finns i 
Västerås och Eskilstuna lokala arbetsmarknadsområde. Dessa skillna-
der kommer dock ej att kommenteras här. Rörligheten verkar vara spe-
ciellt stor inom vissa delar av processindustrin, medan andra delar av 
industrin ger ett mer stabilt intryck. Observera särskilt den höga rör-
ligheten på nationell nivå inom kategorin ”tillverkning av teleproduk-
ter” (kod 32). Även inom många tjänsteverksamheter är rörligheten 
stor, såsom inom ”stödtjänster till finansiell verksamhet” (kod 67) och 
andra företagstjänster” (kod 74). Båda är exempel på tjänsteverksam-
heter som växer särskilt mycket idag. Kanske kan vi anta att den höga 
rörligheten inom vissa industriverksamheter främst handlar om ofrivil-
lig rörlighet till följd av omstruktureringar i produktionen, medan den 
höga rörligheten inom här nämnda tjänstenäringar främst handlar om 
frivillig rörlighet (kanske också om mer lösa anställningsformer). 
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Rörlighetskonsekvenser över tid (1996–2003) 
Den rörlighet som vi hitintills har presenterat har handlat om rörlig-
heten från ett år till närmast påföljande år. Vi kan också studera rörlig-
heten över tid och hur den utvecklas, bl.a. för att se om människor 
som bytt arbete mellan två år fortsätter att byta arbete eller människor 
som hamnat utanför fortsätter att befinna sig utanför osv. Analysen 
blir snabbt komplex ju fler år och ju fler kombinationer av tillstånd 
som omfattas.16 Vi har i denna studie valt att koncentrera vårt intresse 
kring hur andelen ej sysselsatta utvecklas över tid (under sju år, 1997–
2003) för personer som tillhörde någon av våra, tidigare avgränsade, 
fyra rörelsekategorier 1996.17 Resultaten redovisas i tabell 6. 

I analysen bakom tabellen har de som blivit 65 år eller äldre placerats 
i en särskild kategori. Detta innebär inte att vi antagit att dessa äldre 
alltid hamnat utanför arbetslivet och blivit ointressanta att beskriva ur 
sysselsättningsperspektiv. Men deras situation har ändå bedömts vara 
så speciell att de lyfts vid sidan om. Observera dock att beräkningarna 
varje år är baserade på samtliga individer så som de klassificerats enligt 
jämförelsen 1995/1996.18 

Det bör också betonas att andelen i respektive kategori endast beak-
tar den aktuella situationen under respektive år 1997–2003. Vi genom-
för alltså årliga tvärsnittsanalyser av hur situationen utvecklas. Den 

                                         
16. Om vi utgår från våra fyra rörelsekategorier, som skapats genom att jämföra 

förändringen mellan två intilliggande år, så multipliceras antalet kombinationer 
med fyra för varje ytterligare årtal som vi lägger till analysen förutsatt att vi vill 
täcka in alla teoretiskt möjliga rörelsekombinationer (och då har vi ändå uteslutit 
de som blivit pensionärer, dött eller flyttat utomlands). Om analysen t.ex. omfattar 
ytterligare sju år, så blir antalet teoretiskt möjliga kombinationerna lika med 
4 x 47 = 5 764 801. Även om flertalet av dessa kombinationer inte är aktuella, så be-
hövs det förenklingar om analysen ska bli gripbar.  

17. Tekniskt innebär detta att ett nytt datasätt skapats, som består av uppgifter 
för samtliga år fram t.o.m. 2003. Som följd av att en sådan panel skapats, har en del 
individer bortfallit beroende på dödsfall och utflyttning från landet. Antalsuppgift-
erna blir inte helt jämförbara med tidigare. Med detta tillvägagångssätt förvissar vi 
oss dock om att alla år, som jämförs, baseras på samma individer.  

18. Eftersom procentberäkningarna inkluderar de som blivit över 64 år, så inne-
bär det naturligtvis att andelen sysselsatta skulle varit högre om de äldre konse-
kvent sorterats bort. Att människor blir äldre kommer dock att skapa tolknings-
problem hur vi än gör. Det är därför framför allt i jämförelser mellan de olika ka-
tegorierna som resultaten är av intresse. 
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som är ej sysselsatt ett år kan t.ex. ha varit sysselsatt året före eller kan 
bli sysselsatt under ett eller flera år senare. Det är den genomsnittliga 
utvecklingsbilden som beskrivs. 

 
Tabell 6. Utfallskategorierna Sysselsatt, ej sysselsatt och över 64 år för åren 

1997–2003 efter rörligheten mellan 1995 och 1996. Procent och antal.
19
  

År 
Utfallskategori 
1997–2003 

Rörlighetskategori då 1996 jämförs med 1995 
Antal Alla 

Arbetet kvar Nytt arbete Viss inkomst Ingen inkomst 

1997 

Sysselsatt 94,4 91,4 34,5 24,2 3 254 153 89,4 

Ej sysselsatt 4,9 8,2 63,3 72,7 358 214 9,8 

Över 64 år 0,7 0,4 2,2 3,1 27 732 0,8 

1998 

Sysselsatt 91,5 89,5 46,6 34,7 3 193 861 87,7 

Ej sysselsatt 6,9 9,6 48 60,1 383 102 10,5 

Över 64 år 1,6 1 5,4 5,2 63 837 1,8 

1999 

Sysselsatt 88,9 87,8 52,5 40,6 3 127 656 85,9 

Ej sysselsatt 8,4 10,6 40,1 52,2 409 724 11,3 

Över 64 år 2,7 1,7 7,4 7,3 103 470 2,8 

2000 

Sysselsatt 86,7 86,6 57,7 45,6 3 073 747 84,4 

Ej sysselsatt 9,3 10,9 32,6 44,4 416 260 11,4 

Över 64 år 4 2,5 9,7 10,1 150 143 4,1 

2001 

Sysselsatt 84,6 85,5 60,5 47,8 3 016 770 82,9 

Ej sysselsatt 9,8 11 27,5 40,2 417 523 11,5 

Över 64 år 5,6 3,5 12 12 205 807 5,7 

2002 

Sysselsatt 82,8 84,4 61,2 48,3 2 962 561 81,4 

Ej sysselsatt 9,9 10,9 25,4 37,9 413 934 11,4 

Över 64 år 7,3 4,7 13,4 13,8 263 605 7,2 

2003 

Sysselsatt 80,2 82,4 61 47,8 2 878 221 79,1 

Ej sysselsatt 10,6 11,6 24,3 36,7 434 678 11,9 

Över 64 år 9,2 6 14,7 15,5 327 201 9,0 

Totalt i gruppen 2 679 463 700 224 210 829 49 584 3 640 100 100,0 

 
För att skapa en tydligare bild av resultaten i tabell 6 har en sam-

manfattning gjorts i tabell 7, där procent ej sysselsatta inom respektive 
grupp tagits med och procent över 64 år. Denna typ av sammanfattan-
de redovisning kommer att utnyttjas en hel del längre fram. 

 

                                         
19.  Att antalen i antalskolumnen till höger avviker från summeringarna tidigare 

i texten hänger samman med att vi i detta fall följt individer över en längre tid, då 
fler hunnit avlida eller flytta från landet (se not 17, sid. 29).  
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Tabell 7. Procent ej sysselsatta 1997–2003 efter rörligheten mellan 1995 och 1996. 

Procent och antal.
20
  

Rörlighetskategori då  
1995 jämförs med 1996 

Procent ej sysselsatta 
N (1996) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Arbetet kvar 4,9 6,9 8,4 9,3 9,8 9,9 10,6 2 679 463 

Nytt arbete 8,2 9,6 10,6 10,9 11,0 10,9 11,6 700 224 

Viss inkomst 63,3 48,0 40,1 32,6 27,5 25,4 24,3 210 829 

Ingen inkomst 72,7 60,1 52,2 44,4 40,2 37,9 36,7 49 584 

Procent över 64 år 0,0 0,8 1,7 2,8 4,1 5,6 7,2  

Totalt i gruppen  3 640 100 

 
Bland de som är kvar på samma arbetsplats 1995 och 1996, tycks situ-

ationen snarast försämras på sikt. Vi finner ett visst ökat utflöde ut ur 
arbetslivet över tid. År 2003 var närmare 11 procent utan arbete i den-
na grupp. Också bland de som bytte arbetsplats mellan 1995 och 1996, 
tycks det finnas ett visst ökat utflöde med tiden, som dessutom visar 
sig vara något lite större än i den förstnämnda gruppen. Ökningen kan 
ha att göra med att människor blir äldre. Vi har delvis tagit hänsyn till 
detta, genom att lägga de som blivit över 64 år i en särskild grupp. Men 
även för dem som inte uppnått denna ålder kan åldersproblematiken 
spela in. Med åren ökar hälsoproblemen och därmed sjukskrivningarna 
och förtidspensioneringarna. 

Ser vi sedan på dem, som förlorat sin sysselsättning mellan 1995 och 
1996 (grupperna Viss inkomst och Ingen inkomst), finner vi att de flesta 
av dem fortfarande året därpå saknade arbete. Situationen förbättras 
dock med tiden. Fortfarande efter sju år har man dock inte nått ned till 
samma nivå som övriga grupper. Sysselsättningsproblematiken verkar, 
när den en gång uppstått, ha mycket långsiktiga effekter. Möjligtvis 
kan man fråga sig om det bara är kvardröjande effekter, som sträcker 

                                         
20. Sysselsatta plus icke sysselsatta plus gruppen över 64 år respektive år, summe-

rar antalsmässigt till de antal som står i raden längs till höger. Procenttalen är be-
räknade med dessa antalsuppgifter som bas. Exempel: Av de som hade Arbetet kvar 
1996, var 9,3 procent ej sysselsatta år 2000. Av de som hade fått Nytt arbete 1996 var 
10,6 procent ej sysselsatta år 2000 osv. Vid denna tid hade 4,1 procent blivit över 64 
år. Observera alltså att de över 64 år inte ingår i gruppen ej sysselsatta. 

Att antalen i antalskolumnen till höger avviker från summeringarna tidigare i 
texten hänger som sagt samman med att vi i detta fall följt individer över en längre 
tid, då fler hunnit avlida eller flytta från landet.  
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sig så långt fram i tiden som sju år. Det finns kanske också annat som 
inverkar. 

Att fler med tiden finns utanför arbetslivet beror delvis på att perso-
ner med tiden blir äldre. Om vi först och främst är intresserade av att 
studera långsiktseffekter av arbetsförlusten mellan 1995 och 1996, borde 
ålderseffekterna på något vis hållas under kontroll. 

Inom statistiken försöker man ofta skapa bättre jämförbarhet mellan 
grupper, genom att standardisera för grundläggande befolkningsskillna-
der. Grupper som jämförs ges då samma fördelningar i viktiga bak-
grundsvariabler. I det här fallet skulle en standardisering för ålder kun-
na göras. Det skulle innebära att ingående personer viktades, så att ål-
dersfördelningarna blev lika över åren. (Finns en överrepresentation av 
en viss åldersgrupp, ges varje person i åldersgruppen en lägre vikt. 
Finns en underrepresentation, ges varje person i åldergruppen högre 
vikt.) 

Tas hänsyn till ålder på detta sätt, för respektive år, visar sig bilden 
inte bli nämnvärt annorlunda än den vi tidigare redovisat, vilket visas i 
figur 2. I figuren har även de självklara värdena för 1996 lagts in för att 
tydligt illustrera upp och nedgångarna. Slutsatsen verkar vara att det 
faktiskt finns påtagliga långsiktseffekter, som innebär att människor, 
som hamnat utanför, har stora svårigheter att hitta tillbaka igen.  

 
Figur 2.  Procent ej sysselsatta 1996–2003 efter rörligheten mellan 1995/96. 

Åldersstandardiserat. Alla hade arbete 1995. Procent. 

 
Bilden kanske behöver kvalificeras ytterligare något. Möjligt är t.ex. 

att vissa visserligen fått arbete, men att det endast är tillfälligt och kort-

0

20

40

60

80

100

120

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ingen inkomst 1996

Viss inkomst 1996

Nytt arbete 1996

Arbetet kvar 1996



När verksamheter läggs ned och förändras  Arbetsplatsrelaterad rörlighet 

33 

varigt. De har kanske inte lyckats etablera stabila relationer på arbets-
marknaden, utan kommit att vandra ut och in. Resultatet kan vara en 
effekt av ändrade anställningsförhållanden med långsiktigt otryggare 
anställningsrelationer. Figur 2 summerar alla typer av företeelser som 
gör att människor saknar arbete. Här beräknas andelen utan arbete års-
vis. Vill vi skaffa oss en mer exakt bild av om människor faktiskt på 
något sätt hittat tillbaka (fastän kanske i vissa fall kortvarigt), måste 
analysens utformas på ett annat sätt.21  

Allra mest upplysande i resultatbilden är annars de successiva ned-
gångarna år efter år. Just denna långsamma återgång innebär rimligen 
att det existerar betydande sega kvardröjande effekter av att hamna 
utanför, effekter som först så sakteliga övervinns. Samtidigt är det inte 
säkert att de skillnader som kvarstår efter sju år helt skall lastas på det 
tidigare utanförståendet. De fyra grupperna, som jämförs, skall kanske 
inte betraktas som helt jämförbara. Bakom resultaten kan finnas både 
individuella skillnader liksom skillnader i vilka arbetsplatser som om-
fattas i respektive fall. Dessutom får vi inte glömma att rörligheten 
mellan 1995 och 1996, som vi tog som utgångspunkt för en analys av 
konsekvenserna på sikt för våra fyra rörelsekategorier, är något som 
upprepas årligen, vilket innebär att arbetslivshistorien för personerna i 
de fyra grupperna med tiden kan bli mycket olika. För att inte tala om 
att de flesta dessutom har en förhistoria av olika längd och karaktär. 
Ett sätt att gå vidare i analysen kan vara att skaffa sig mer kunskap om 
de individer och arbetsplatser som omfattas. 

Genom att studera omstruktureringar på olika arbetsplatser, bör vi 
kunna komma en bit längre. Vi kan då relatera rörlighetsproblematik-
en till t.ex. neddragningar av personalen, om arbetsplatser slagits sam-
man för att t.ex. få stordriftsfördelar, om organisationer splittrats upp 
och konkurrensutsatts och liknande. Sådana förändringar kan generera 
en sysselsättningsproblematik utan individernas egen förskyllan. De 
drabbar individer oberoende av egna önskemål och individuella förut-
sättningar. Slutsatserna blir på det viset lättare att dra, därför att de 
kausala riktningen blir så mycket tydligare. 

                                         
21. Tabell B16 i bilaga 2, sid. 107, beskriver när människor första gången återkom-

mit till arbetsmarknaden oavsett om de hamnat utanför igen senare. Den tabellen 
ändrar ingenting i sak, men beskriver data på ett annat sätt. Återigen antyds sam-
ma bild, att många som hamnat utanför har svårt att hitta tillbaka igen.  
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Så som rörlighetsdata hittills har redovisats, har vi också haft dålig 
kontroll över vad som skulle kunna kallas frivillig rörlighet och vad 
som skulle kunna betraktas som en påtvingad rörlighet. Tillförs data 
om omstruktureringar borde vi kunna säga något mer substantiellt om 
relationen mellan den ofrivilliga och frivilliga rörligheten. 
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Organisatorisk omvandling 

Studerar man hur personalen förändrats från ett år till ett annat, kan 
man skaffa sig en bild av hur arbetsplatser drar ner och utökar sin per-
sonal och inte minst hur arbetsplatser sammanslås och delas upp. De 
enskilda arbetsplatserna utgör ofta delar av en större helhet, av företag 
som kan välja att organisera sin verksamhet annorlunda.  

I studier av detta slag kan SCB:s FAD-analyser utnyttjas. I FAD analyse-
rar SCB bl.a. sådana arbetsplatser som inte enkelt kan kopplas till var-
andra från ett år till ett annat, därför att de inte har samma identitets-
nummer. Man antar ändå att kopplingar kan finnas om personalen är 
den samma de båda åren, eller om personalen det senare av de två åren 
utgör en sammanslagning av personal som tidigare fanns på olika ar-
betsplatser, eller personalen det senare året utgör en del av den som 
fanns någon annan stans året innan osv. I FAD förekommer bl.a. föl-
jande begrepp, som SCB alltså definierar utifrån jämförelser mellan (i 
princip alla arbetsplatser) under två på varandra följande år. 

Kvarvarande betraktas de arbetsplatser, som har samma arbetsställe-
nummer (dvs. samma CFAR-nummer). Detta är den självklara enkla 
utgångspunkten.22 Härtill lägger man som kvarvarande arbetsställen de 
med i huvudsak överensstämmande personal från ett år till nästföljan-
de. Man definierar de arbetsställen som kvarvarande, där en majoritet 
bland personalen ena året utgör en majoritet också nästföljande år. 

Bland nya arbetsställen skiljer man ut en grupp arbetsställen, som 
betraktas som endast nya beroende på uppdelningar. Avgränsningen sker 
återigen genom att man ser på gemensam personal mellan arbetsställen. 

                                         
22. För enarbetsställeföretag utnyttjar man inte bara CFAR-numret (vilka ibland 

kan saknas) utan också organisationsnumret. 



Organisatorisk omvandling  När verksamheter läggs ned och förändras 

36 

Utgör den gemensamma personalen en majoritet det senare året men 
en minoritet det första året, betraktas verksamheten som uppdelad. 
Detta därför att gruppen då i huvudsak kommer från ett ställe, där den 
utgjorde endast en del av en större enhet. Annan personal antas finnas 
kvar på annat håll. (Detta sista kanske kan tyckas vara ett löst antag-
ande, men vore det enbart fråga om en kraftig neddragning av perso-
nalen, kan man fråga sig varför identiteten har förändrats.) 

En avgränsning görs vidare av en grupp arbetsställen, som betraktas 
som nya beroende på sammanslagningar. Avgränsningen sker återigen 
genom att man ser på eventuell gemensam personal mellan arbetsställ-
en över åren. Utgör den gemensamma personalen en majoritet det för-
sta året men en minoritet det andra året, betraktas arbetsstället som re-
sultatet av en sammanslagning. Gruppen hamnar då uppenbarligen på 
en arbetsplats, till vilken det också kommit folk från annat håll. (Att 
förutsätta att en sammanslagning skett kan kanske också här tyckas 
vara ett löst antagande, men vore det enbart fråga om en kraftig ut-
ökning av personalen, kan man fråga sig varför identiteten förändrats.) 

Även nedlagda arbetsställen grupperas efter sina knytningar till upp-
delningar och sammanslagningar på motsvarande sätt. För nedlagda 
prövas, om det finns grupper av personer som dyker upp på något an-
nat arbetsställe nästföljande år. Utgör en majoritet av personer år ett en 
minoritet av personerna år 2 betraktas arbetsstället som nedlagda bero-
ende på sammanslagning osv. 

Nya respektive nedlagda arbetsställen, som inte kan knytas till upp-
delningar eller sammanslagningar betraktas som övriga nya, respektive 
övriga nedlagda.23  

De förändringar som man studerar i FAD rör alltså situationer, där 
arbetsställen inte enkelt kan kopplas till varandra över åren genom 
identitetsnumren. Naturligtvis kan även arbetsställen med tydliga iden-
titetskopplingar studeras på samma sätt med hjälp av samma majori-
tetskriterium, dvs. man kan se om den gemensamma personalen utgör 
en majoritet båda åren, eller endast det första eller det andra året. Ock-

                                         
23. För de allra minsta arbetsställena, färre än tre personer, görs en mer begrän-

sad uppdelning. Här talar man enbart om kvarvarande, nedlagda och nya. Som 
kvarvarande kodas de med samma identitet, samt där personalen är exakt den sam-
ma mellan åren. 
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så en sådan  analys kan ge en bild av snarlika organisatoriska föränd-
ringar.  

Utifrån FAD-data och egna tillägg kan följande 7 grupper särskiljas. 
(FAD-koder finns närmare beskrivna i bilaga 1, sid. 91ff.) 
 

1. Nedläggning av arbetsplatsidentiteter till följd av att tidigare arbets-
platser slagits samman (FAD-kod 10). 

2. Nedläggning av arbetsplatsidentiteter till följd av att tidigare arbets-
platser delats upp (FAD-kod 50). 

3. Övriga nedläggningar av arbetsplatsidentiteter, dvs. sådana där ar-
betsplatserna har upphört att existera (FAD-kod 20 och 30). 

4. Nya arbetsplatsidentiteter till följd av hopslagning av två eller fler 
tidigare arbetsplatser (FAD-kod 50). 

5. Nya arbetsplatsidentiteter till följd av uppdelningar av tidigare ar-
betsplatser (FAD-kod 01). 

6. Övriga nya arbetsplatsidentiteter, dvs. sådana som motsvarar det 
egentliga nyföretagandet (FAD-kod 02 och 03). 

7. Kvarvarande arbetsplatser med kraftiga personalförändringar (då 
den gemensamma personalen mellan åren inte utgjort en majoritet 
det första eller andra året). 

 

Alla dessa förändringar kan ha att göra med att organisatoriska om-
vandlingar ägt rum på företagen. Många företag är dock enarbetsställe-
företag. För dessa är nedläggningar (av typ 3 ovan) liktydiga med att 
verksamheterna försvunnit helt. För enarbetsställeföretagen är nytill-
komna arbetsplatser (typ 6 ovan) liktydiga med att nya verksamheter 
uppstått. Typ 3 och 6 kan följaktligen i mindre grad sägas mäta bara 
omvandlingar. De har ofta med nyföretagandet eller företagsnedläggan-
de att göra. 

Figur 3 redovisar en summering av antalet personer, som omfattas av 
grupperna 1, 2, 4, 5 och 7, så som de kan avgränsas vid jämförelser år 
för år från 1990 till 2003. Dessa grupper har valts, därför att det är de, 
som mest självklart inringar en organisatorisk omvandling. I övriga fall 
(3 och 6) kan, som sagt, finnas en konventionell strukturomvandling 
(som följd av svängningar i efterfrågan på olika varor och tjänster). 
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Förändringarna i diagrammet är störst 1991/92 och omfattar då en halv 
miljon personer.  

Viktigt att understryka är att förändringen i antalet fall över tid inte 
följer direkt av konjunkturen, så att förändringarna är särskilt stora 
under de värsta lågvattenmärkena i konjunkturcykeln. (Som illustra-
tion till konjunkturens växlingar har en kurva över arbetslösheten 
lagts in i figur 3.) Snarare tycks det omvända vara fallet. Många föränd-
ringar tycks ske när förhållandena ekonomiskt är bättre. Huruvida 
detta är ett nytt fenomen går naturligtvis inte att säga utifrån den be-
gränsade period som här undersöks, men förhållandet understryker att 
det vi iakttar inte i första han återspeglar den omvandling som sker när 
verksamheterna konjunkturellt begränsar eller ökar sin personalstyrka. 

 
Figur 3.  Antal personer berörda av ”organisatoriska” förändringar så som de här 

avgränsas utifrån FAD och våra bearbetningar. Året som anges är år 2 i 
resp. årpar. Konjunkturinformation i form av antalet arbetslösa inlagt.  

 
 
En mer detaljerad bild av dessa förändringar ges i tabell 8 (se nästa 

sida), där utvecklingen för de olika förändringsalternativen redovisas 
var och en för sig. Riktigt stora grupper utgör de ”i egentlig mening 
nedlagda” och de ”genuint nya” samt de ”kvarvarande starkt omvand-
lade”. I den sistnämnda gruppen var antalet berörda störst år 2001 
(375 000 personer). Rätt många personer finns också i grupperna ”ned-
läggningar via hopslagningar” och ”nya genom uppdelningar”, vilka 
omfattar som mest ca 40 000 personer vardera. Särskilt många finns 
också i detta sammanhang runt millenniumskiftet. Vissa andra grupper 
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är tämligen begränsade. Turbulensen har uppenbarligen varit stor både 
i början och slutet av tidsserien. 

Det bör observeras att vissa personer som finns i verksamheter som 
tillkommit, också varit med om nedläggningar av äldre verksamheter 
som försvunnit. Tabellen innehåller därför vissa överlappningar som 
dock inte är särskilt många.  
 
Tabell 8  Antalet personer berörda av organisationsomvandlingar 1992–2003 

(identifierade via årparen 1991/92 fram till 2002/03). 

Omvandlingsgrupper 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1. Nedlagda genom hopslagning 30 409 28 956 25 148 25 470 22 618 26 620 

2. Nedlagda genom uppdelning 4 335 4 868 3 696 2 972 1 545 3 815 

3. De i egentlig mening nedlagda 152 009 148 965 119 577 110 483 104 075 132 048 

4. Nya genom hopslagning 11 344 11 659 8 581 10 928 6 956 11 499 

5. Nya genom uppdelning 63 470 32 340 34 394 31 647 39 394 32 511 

6. De genuint nya 133 615 109 395 141 221 118 801 110 214 122 362 

7. Kvarvarande starkt omvandlade 417 803 307 521 256 509 247 616 253 374 297 986 

Kvarvarande i övrigt 3 265 321 3 161 511 2 970 297 3 071 895 3 130 796 3 047 180 

Summa 4 080 298 3 807 208 3 561 417 3 621 807 3 670 968 3 676 018 

forts. 

Omvandlingsgrupper 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Nedlagda genom hopslagning 28 877 33 323 29 835 32 915 38 115 27 147 

2. Nedlagda genom uppdelning 959 3 070 9 467 1 501 2 612 4 361 

3. De i egentlig mening nedlagda 108 164 107 763 116 196 109 200 115 479 107 507 

4. Nya genom hopslagning 9 806 20 300 15 689 12 003 10 989 8 765 

5. Nya genom uppdelning 27 021 40 810 37 216 43 127 41 082 32 270 

6. De genuint nya 130 513 129 939 127 345 112 390 102 743 97 887 

7. Kvarvarande starkt omvandlade 251 225 314 741 348 316 375 210 332 313 281 275 

Kvarvarande i övrigt 3 092 298 3 147 701 3 190 637 3 279 846 3 359 410 3 447 839 

Summa 3 650 861 3 799 646 3 876 701 3 968 193 4 004 745 4 009 054 

 

Tabellerna B12–B14 i bilaga 2, sid. 104f, redovisar uppgifter som ytter-
ligare kan fördjupa bilden. Där redovisas uppgifter om utbetald löne-
summa per anställd för respektive omvandlingsgrupp. Där redovisas 
också storleken på arbetsplatserna i antal anställda, liksom uppgifter 
om när arbetsplatserna först etablerades. Lönesumman kan sägas ge 
viss information om den ekonomiska situationen inom respektive om-
vandlingsgrupp. Uppenbarligen har löneutbetalningarna varit genom-
snittligt lägre för gruppen “i egentlig mening nedlagda”, vilket skulle 



Organisatorisk omvandling  När verksamheter läggs ned och förändras 

40 

kunna indikera ekonomiska problem för vissa ingående arbetsplatser.24 
I övrigt ter sig skillnaderna, när det gäller löneutbetalningar, mindre 
avgörande. Det framgår också att många i “egentlig mening nedlagda” 
liksom många “genuint nya” varit små arbetsplatser. Många nya tycks 
inte heller vara så långlivade. Nya verksamheter börjar ofta som små. 
Innan de hunnit etablera sig finns en risk att de försvinner igen – ofta 
också som små. 

Förutom de data om organisatorisk omvandling, som redovisats i 
tabell 8, sid. 39), har vi också lokaliserat sådana med mindre dramatiska 
förändringar i personalstyrkan, som innebär att man minskat persona-
len med 10, 20 eller 30 procent från ett år till ett annat. Sådana föränd-
ringar tycks också mycket vanliga. Vi återkommer till dem längre fram 
med vissa sifferredovisningar. 

Sammanfattningsvis ger data här en bild av en högst påtaglig om-
vandling av arbetsplatserna under senare år. Perioden förefaller att ha 
inneburit ett stort experimenterande med hur arbetet skall vara organi-
serat. Kanske kan det som iakttagits ses som en konsekvens av de nya 
ekonomiska förutsättningar, som följt i globaliseringens spår och blivit 
något typiskt för de senaste decennierna. Nya kulturella mönster kan 
ha trängt sig på, beroende på det ökade internationella ägandet och det 
ökade internationella beroendet över huvud taget. 

Vi kommer i påföljande kapitel att försöka identifiera några tänk-
bara konsekvenser på individnivå av nedläggningar, hopslagningar, 
uppdelningar och andra arbetsplatsförändringar. Vi studerar bl.a. om 
det finns systematiska skillnader i hur rörligheten (genomsnittligt) ut-
vecklas över tid för personer med olika erfarenheter av sådana föränd-
ringar. Vi har, av skäl som redovisats tidigare, valt att särskilt fokusera 
förändringarna mellan 1995 och 1996.  

 
 

                                         
24. Tabellen ger en i viss mån överskattat bild av de ekonomiska skillnaderna, då 

löneutbetalningarna rör det första året i årparet. Vissa nedläggningar kan ha in-
träffat redan detta första år och sålunda påverkat lönesumman som redovisas. Vi 
har gjort en ytterligare prövning med hjälp av lönebelopp ytterligare ett år tidiga-
re. Skillnaderna kvarstår fortfarande, men är mindre.  



När verksamheter läggs ned och förändras  Några av omvandlingens konsekvenser 

41 

Några av omvandlingens konsekvenser 

I det följande försöker vi studera hur människor som följd av organisa-
toriska förändringar byter arbete, blir arbetslösa eller på annat sätt 
hamnar utanför arbetslivet. Vi intresserar oss för såväl de omedelbara 
effekterna, som de mer långsiktiga. Om t.ex. arbetslöshet blivit följden, 
är vi inte bara intresserade av att veta hur stor den tillfälligtvis blivit, 
utan också om arbetslösheten förblivit bestående under längre tid. 
Samtidigt intresserar vi oss för ökade risker när det gäller förtidspensio-
nering, långtidssjukskrivning och socialbidrag.  

De förändringar vi identifierat har sin bakgrund i bedömningar, som 
gjorts på företags- eller arbetsställenivå. Förändringarna har drivits 
fram av företagsekonomiska överväganden. Den enskilde anställde på-
verkar inte dessa bedömningar, men kan påverkas av dem. Den anställ-
de kan som konsekvens bli av med sitt arbete, tvingas hitta ett nytt ar-
bete eller tvingas försörja sig på annat sätt. Förloppet kan beskrivas 
som något som har en tydlig kausal riktning från organisatorisk om-
vandling till effekter för de enskilda. När vi studerar detta i praktiken 
är dock problemet, att vi också måste tänka oss att annat samtidigt kan 
ha ägt rum. Blir människor t.ex. arbetslösa kan det ha sin grund i orga-
nisationsomvandlingen, men det kan också vara en konsekvens av 
andra förhållanden som samtidigt varit för handen. Slutsatser kan en-
dast dras indirekt utifrån jämförelser. De måste baseras på resonemang 
om överrisker snarare än om självklart konstaterande konsekvenser. Vi 
frågar oss alltså följande. Innebär den organisatoriska omvandlingen att 
t.ex. arbetsbyten, arbetslöshet och förtidspensionering har blivit vanli-
gare än normalt i de identifierade förändringsgrupperna? Hur mycket 
har riskerna i så fall ökat?  



Några av omvandlingens konsekvenser  När verksamheter läggs ned och förändras 

42 

De konsekvenser som vi försöker ringa in är intressanta i sig. Samti-
digt ger de oss också möjligt till en bedömning av meningsfullheten i 
de grupperingar som gjorts. Visar det sig att konsekvenserna skiljer sig 
mycket åt mellan grupperna, är det uppenbart viktiga skillnader som vi 
identifierar. År skillnaderna små har grupperingarna föga förklarings-
värde och är tämligen ointressanta. 

Den rörlighet som går att förknippa med arbetsplatsförändringarna 
kan i huvudsak antas vara ofrivillig. Om den relateras till den totala 
rörligheten, så får vi ett grovt mått på hur stor andel av rörligheten 
som är ofrivillig och förbunden med den typ av arbetsplatsföränd-
ringar, som vi studerar. Vi får ett minimimått på den ofrivilliga rörlig-
heten. Det finns även andra typer av ofrivillig rörlighet, såsom när nå-
gon av t.ex. sociala eller ekonomiska skäl tvingas byta eller sluta arbete, 
utan att det har med en förändring av arbetsplatser att göra. 

Vi kan också kort och mycket allmänt exemplifiera vilka typer av 
kostnader som kan tänkas uppstå, som en konsekvens av den eventu-
ella arbetslösheten, sjukfrånvaron eller förtidspensioneringen. Det kan 
t.ex. vara frågan om kostnader som drabbar individerna i form av in-
komstbortfall, men också samhället i form av utgifter från de olika of-
fentliga försörjningssystemen. De förändringar som företagen genom-
för för att få så goda egna ekonomiska resultat som möjligt, kan alltså 
ge negativa konsekvenser på annat håll. Ökade företagsvinster kan mot 
denna bakgrund, åtminstone delvis, anses uppkomna till priset av kost-
nader som drabbar enskilda individer och samhället.  

Vi startar analysen av konsekvenserna genom att ställa två intill ligg-
ande år emot varandra och väljer då uppgifter om organisationsom-
vandlingar, som framträder om vi jämför arbetsställen 1995 och 1996. 
Detta årpar väljs därför att vi tänker oss, att de kan hjälpa oss att lyfta 
fram typiska organisatoriska förhållningssätt, medan ett tidigare valt 
årpar kanske mest lyfter fram effekter av den djupa lågkonjunkturen. 
Vi undviker alltså de år då konjunkturproblemen varit särskilt stora, 
men väljer samtidigt ett årpar som gör det möjligt att följa individerna 
framåt i tiden under en längre period. 

De organisatoriska förändringar som vi på så sätt kan identifiera, an-
tar vi, får konsekvenser för många enskilda anställda. Några kan bli ar-
betslösa, tvingas byta jobb eller hamna i utanförskap under längre eller 
kortare perioder. 
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En första fingervisning ges i tabell 9. Tabellen visar hur många indi-
vider som efter organisationsomvandlingen varit långtidsarbetslösa, 
förtidspensionerade, långtidssjukskrivna eller hamnat utanför arbetsli-
vet. Omfattningen av dessa tillstånd redovisas inte enbart året efter 
omvandlingen utan också de följande åren fram till 2003. 

Vi studerar vad som händer med personer som arbetat på en arbets-
plats som funnits 1995, som blivit utsatt för organisatoriska föränd-
ringar mellan åren 1995 och 1996. Detta utesluter från analysen alla ny-
tillkomna arbetsplatser (dvs. kategorierna 4, 5 och 6 i tabell 8, sid. 39). 
”Hopslagningar” är liktydiga med den första gruppen i tabell 8 (dvs. 
”nedlagda genom hopslagningar”. ”Nedlagda” är liktydiga med grupp 3 
i samma tabell – ”de i egentlig mening nedlagda”. Grupp 2 i tabell 8 
bortser vi ifrån eftersom den visat sig röra ett så begränsat antal indivi-
der. ”Starkt omvandlade" är sådana verksamheter som, trots oföränd-
rade identitetsnummer, ändå förändrat sin personal så mycket att ge-
mensamma personer inte utgjort en majoritet båda åren (grupp 7 i ta-
bell 8).  

I tabell 9 (se nästa sida) har individer på kvarvarande arbetsplatser, 
som inte varit föremål för någon ”stark omvandling” mellan 1995 och 
1996, delats upp i två grupper. Dels i sådana som senare (under perio-
den fram till år 2003) varit utsatta för omvandlingar (”kvarvarande se-
nare omvandlade”), dels i sådana som senare inte varit utsatta för om-
vandlingar (”kvarvarande aldrig omvandlade”). Vi får härigenom en 
förhållandevis oberörd grupp mot vilken övriga grupper kan jämföras. 

Eftersom allt fler människor med tiden hinner bli 65 år, särredovisas 
dessa som en egen grupp för sig. (Observera att beräkningarna varje år 
baseras på samtliga individer bland vilka alltså också dessa äldre ingår. 
Redovisning har gjorts efter samma modell som i tabell 7, sid. 31.)  

Att ovanstående arbetsplatsförändringar ringar in all organisatorisk 
omvandling av betydelse under 1995/96 är knappast troligt. De som 
ringas in, tycks dock ha haft betydelse, vilket kanske främst tydliggörs 
om vi jämför de olika förändringsgrupperna med sådana arbetsställen 
som betecknats som ”kvarvarande aldrig omvandlade”.  
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Tabell 9.  Långtidsarbetslösa, förtidspensionerade, långtidssjukskrivna och icke 
sysselsatta efter organisationsomvandling mellan 1995 och 1996. Procent 
av de som hade arbete 1995. 

Arbetsplatsomvandling 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Antal 

                              Långtidsarbetslösa mer än 90 dagar  

Hopslagna med andra 5,0 5,0 4,3 4,5 4,1 3,2 3,2 3,5 21 941 

Nedlagda 19,8 16,2 11,7 9,9 8,1 5,9 5,5 6,1 98 484 

Starkt omvandlade 12,1 11,1 8,2 7,3 6,2 4,7 4,7 5,3 252 082 

Kvarvarande senare  
omvandlade 5,4 6,3 5,7 5,8 5,4 4,2 4,0 4,4 813 825 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 4,3 4,3 3,4 3,5 3,2 2,6 2,6 2,9 2 212 758 

Över 64 år 0 0,8 1,8 2,9 4,1 5,6 7,2 9,0  

                              Förtidspensionerade  

Hopslagna med andra 2,4 3,0 3,4 3,9 4,4 5,0 5,9 7,7 21 941 

Nedlagda 3,1 3,7 4,2 4,6 5,0 5,5 6,2 8,1 98 484 

Starkt omvandlade 1,7 2,2 2,6 3,0 3,4 4,0 4,6 6,4 252 082 

Kvarvarande senare  
omvandlade 

1,6 1,9 2,3 2,7 3,2 3,7 4,4 6,0 813 825 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 2,2 2,8 3,2 3,7 4,1 4,7 5,3 6,9 2 212 758 

Över 64 år 0 0,8 1,8 2,9 4,1 5,6 7,2 9,0  

                              Sjukskrivna >240 dagar under 3 år
25

  

Hopslagna med andra 4,0 4,4 4,7 5,5 7,0 8,5 9,6 9,7 21 941 

Nedlagda 5,6 5,6 5,2 5,6 6,5 7,6 8,7 9,2 98 484 

Starkt omvandlade 3,7 3,9 4,3 5,0 6,4 7,7 8,8 9,3 252 082 

Kvarvarande senare  
omvandlade 3,0 3,1 3,7 4,7 6,1 7,4 8,4 8,8 813 825 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 

3,7 4,0 4,3 5,1 6,4 7,7 8,7 9,0 2 212 758 

Över 64 år 0 0,8 1,8 2,9 4,1 5,6 7,2 9,0  

                              Icke sysselsatta enligt def. i den regionala arbetsmarknadsstatistiken  

Hopslagna med andra 5,7 8,7 9,9 11,3 11,5 11,6 11,9 12,1 21 941 

Nedlagda 34,4 27,5 24,4 22,3 20,3 19,4 19,0 19,2 98 484 

Starkt omvandlade 13,7 15,8 15,2 15,3 14,7 14,4 14,2 14,9 252 082 

Kvarvarande senare  
omvandlade 3,3 7,3 8,7 10,1 12,3 12,1 12,1 12,8 813 825 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 

6,0 8,5 9,4 10,1 9,9 10,2 10,1 10,6 2 212 758 

Över 64 år 0 0,8 1,8 2,9 4,1 5,6 7,2 9,0  

                                         
25. Sjukskrivningen beräknas här som genomsnitt över tre år, där det år som an-

ges är slutåret för respektive treårsperiod. Förklaringen till detta val ges längre 
fram – se sid. 52. Detta innebär naturligtvis också att siffran för respektive år präg-
las väldigt mycket av förhållandena före detta år.  
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Många verkar ha förlorat sina arbeten som konsekvens av i alla fall 
vissa typer av omvandlingar. Långtidsarbetslösheten förefaller i vissa 
fall förhållandevis hög. Det verkar dessutom finnas vissa (men kanske 
svaga) effekter på förtidspensioneringen och långtidssjukskrivningen. 
Viktigt att notera är att det också tycks dröja ganska länge innan effek-
terna klingar av. Tabell 9 tycks peka på högst påtagliga långsiktiga ef-
fekter av den organisatoriska omvandling vi här identifierat. Resultaten 
understryker att de förändringar, vi urskiljt, varit centrala och viktiga 
företeelser. Resultaten tycks peka på det meningsfulla i vårt sätt att ut-
nyttja data. 

Tabellen redovisar procent långtidsarbetslösa, förtidspensionerade, 
långtidssjukskrivna och icke sysselsatta 1996–2003. 

Längre fram kommer vi också att redovisa konsekvenser av neddrag-
ningar, som inneburit att arbetsplatser minskat sin personal med 10, 20 
eller 30 procent, dvs. de har förändrats, men inte lika kraftigt som i den 
grupp vi definierat som ”starkt omvandlade”. Också sådana föränd-
ringar tycks ha betydelse för framtida sysselsättningssvårigheter och är 
följaktligen intressanta att följa.  

När samma personer följs år efter år på detta sätt, introduceras vissa 
tolkningssvårigheter, som har att göra med att människor med tiden 
blir äldre. Åldern påverkar både hälsan och möjligheterna att hålla sig 
kvar i arbetslivet. Äldre löper större risk att bli långtidssjukskrivna. De 
löper också större risk att bli förtidspensionerade. Äldre människor 
kan, om de hamnar utanför arbetskraften, ha svårare att hitta tillbaka 
igen. Vissa av de tendenser som framträder i tabellen kan alltså vara 
rena ålderseffekter. (Ta som exempel de fall där andelen icke sysselsatta 
med tiden ökar enligt den regionala arbetsmarknadsstatistiken istället 
för att minska).  

Ålderseffekterna borde dock slå igenom på ett snarlikt sätt från 
grupp till grupp, vilket innebär att så länge som våra slutsatser endast 
baseras på jämförelser, bör ålderseffekterna inte kunna spela så stor 
roll. I det följande fördjupar vi analysen genom att jämföra procenten 
långtidsarbetslösa, förtidspensionerade, långtidssjukskrivna och ej sys-
selsatta i de olika omvandlingsgrupperna med motsvarande procenttal i 
en av oss vald referensgrupp, som utgörs av de arbetsställen som karak-
teriseras som ”kvarvarande aldrig omvandlade”. På så sätt anser vi oss 
få ett mått på den överrisk som följer med tillhörigheten till respektive 
omvandlingsgrupp.  
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Arbetslösheten 
Information om arbetslösheten baseras på uppgifter från AMS om män-
niskor varit registrerade som arbetssökande. Vi beaktar här endast regi-
streringar som omfattar mer än tre månader per år, vilka får indikera 
det vi kallar långtidsarbetslöshet. Under 1996 var 4,3 procent på detta 
sätt registrerade som långtidsarbetslösa i referensgruppen, dvs. bland 
personer som förts till “gruppen kvarvarande aldrig omvandlade”. Pro-
centen sjönk stegvis och nådde 2001/2002 sin lägsta nivå på 2,6 procent. 
Andelen arbetslösa var betydligt högre för vissa andra grupper. Figur 5 
visar hur överrisken för arbetslöshet i de olika grupperna förhåller sig 
till referensgruppen. Relationen mellan respektive grupps värde och re-
ferensgruppsvärdet ses alltså här som mått på överrisker för långtidsar-
betslöshet som följd av organisationsomvandlingar.  

 
Figur 5.  “Överrisker” för långtidsarbetslöshet efter organisationsomvandling 

mellan 1995 och 1996. Procent av referensgruppens värde 
(100 = samma som referensgruppen, dvs. de kvarvarande aldrig 
omvandlade).  

 
 
För att kunna ge en utförligare bild av vad som händer följs indivi-

derna redan från år 1994 och framåt, dvs. från året före det årpar som 
används för att identifiera organisationsomvandlingar. Genom att star-
ta före själva omvandlingen, får vi en antydan om vissa ursprungsskill-
nader som kan ha funnits mellan grupperna, sådant som kan betraktas 
som störningar för analysen. Samtidigt måste det dock påpekas att inte 
alla hade arbete på samma arbetsplats 1994 som 1995/96. (Som vi tidiga-
re visat var ca 70 procent kvar på samma arbetsplats, se tabell 1 sid. 23). 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1994 1996 1998 2000 2002

Nedlagda

Starkt omvandlade

Kvarvarande senare 
omvandlade
Hopslagna med andra



När verksamheter läggs ned och förändras  Några av omvandlingens konsekvenser 

47 

Uppgifterna för 1994 måste därför tas som en proxy, som får ge en un-
gefärlig bild av hur det såg ut detta år. Vissa organisatoriska omvand-
lingar, av de slag vi här beaktar, fanns också innan 1995 vilka, och det 
är det väsentliga, kan ha haft att göra med senare omvandlingar. Det 
kan vara så, att vissa arbetsplatser varit mer långsiktigt turbulenta dvs. 
mer fortlöpande varit utsatta för omvandlingar. Omvandlingen 
1995/96 kan alltså ha varit kopplad till en högre risk för omvandling 
också tidigare. Skulle detta vara fallet höjer det naturligtvis sannolikhe-
ten för arbetslöshet 1994. Ursprungsskillnaderna har i så fall att göra 
med just det, som vi här har i fokus, nämligen organisationsföränd-
ringar. Vi bör i så fall inte betrakta överriskerna 1994 som något som 
stör bilden, utan som en del av det vi intresserar oss för.  

Som framgår finns bland personer, som arbetat på nedlagda arbets-
ställen, en långtidsarbetslöshet, som mest var 4,5 gånger så stor som re-
ferensgruppens. “Överriskerna” minskar över tid, men når aldrig ned 
till referensgruppens nivå. Samtidigt låg nivån också över referensvär-
det redan 1994. Här finns vissa ursprungsskillnader som möjligen kan 
ses som uttryck för de svårigheter med analysen vi nyss nämnt.  

Även personer som arbetat på starkt omvandlade arbetsställen, fick 
med tiden påtagligt högre procent långtidsarbetslösa än referensgrup-
pen. Så småningom förbättras situationen dock, men når inte heller i 
detta fall riktigt ned till referensvärdet. I båda dessa fall växer alltså 
skillnaderna kraftigt i samband med organisationsomvandlingen. Det 
tar lång tid innan förhållandena normaliseras. 

Har verksamheterna blivit “hopslagna med andra” till nya arbets-
platser (med nya identiteter) verkar däremot effekterna på långtidsar-
betslösheten vara måttliga.  

Att arbetslösheten tycks bli störst för gruppen “nedlagda”, har rim-
ligen att göra med att i princip all verksamhet i detta fall försvinner. 
För gruppen “starkt omvandlade”, finns ändå en hel del personal kvar 
inom organisationen. Vissa förlorar sina arbeten, men inte alla. När det 
gäller gruppen “hopslagna med andra” försvinner visserligen arbets-
platsen som sådana, men många arbetar vidare med samma arbetskam-
rater i nya konstellationer. 

Gruppen “kvarvarande senare omvandlade” företer först så småning-
om en uppåtgående tendens, som sen vänder till sin motsats, vilket 
stämmer bra med förhållandet att de organisatoriska förändringarna i 
detta fall inträffar först längre fram i tiden. Tendensen ter sig dock 
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ganska svag, svagare kanske än man kunde förvänta. Gruppen är också 
i jämförelse med andra grupper speciell på det viset att den avgränsas 
med hjälp av information som vi hämtat senare i tiden. Man måste ha 
ett jobb längre fram för att kunna klassas som utsatt för organisatoris-
ka förändringar längre fram. Har man däremot inte något arbete kan 
man inte komma ifråga för någon klassning. Det finns en rent teknisk 
koppling här, som är svår att hantera. Detta gör att vi fortsättningsvis 
undviker att lägga in gruppen i diagrammen (men den används ändå 
naturligtvis för att avgränsa referensgruppen, dvs. gruppen utan några 
förändringar alls under perioden).  

Vissa av skillnaderna i figuren skulle, som sagt, kunna härröra ur 
skillnader, som funnits redan från början. Det skulle i så fall innebära 
att individerna i de olika grupperna inte varit helt jämförbara med var-
andra. Just det faktum att det finns en så tydlig förändring över tid och 
att kurvorna i så hög utsträckning går isär och sen så småningom när-
mar sig varandra, talar dock för att vi här ändå i huvudsak iakttar di-
rekta effekter av organisationsomvandlingen. (Den mesta av variatio-
nen finns över tid och ansluter sig till registrerad organisatorisk om-
vandling.)26 

Kanske är det dock samtidigt rimligt att tro att det finns vissa skill-
nader i förutsättningarna för de arbetsplatser, som tillhör respektive 
omvandlingsgrupp. Sådana skillnader kan vara rimliga inte minst med 
tanke på vissa av de uppgifter, som vi redan redovisat. Nytillkomna ar-
betsplatser visade sig ju vara mindre långlivade. Många nedlagda var 
följaktligen också förhållandevis unga. Dessutom tycktes det finnas vis-
sa ekonomiska skillnader, då den utbetalda lönesumman var lägre på 
nedlagda arbetsplatser (tabell B12–B14 i bilaga 2, sid. 104f).  

 

                                         
26. Vi har också utnyttjat de bakgrundsuppgifter, som vi haft om enskilda indivi-

der, för att se om olika individuella egenskaper kan förklara skillnaderna. I det 
sammanhanget har vi kombinerat ett stort antal egenskaper med varandra och 
identifierat ett stort antal olika undergrupper. Konsekvenser av organisationsom-
vandlingen går att urskilja genomgående i alla dessa olika undergrupper. 
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Figur 6.  “Överrisker” för långtidsarbetslöshet efter organisationsomvandling 
mellan 1995 och 1996. Undantagna är de senast tillkomna arbetsplat-
serna och de med minst löneutbetalningar. Procent av referensgruppens 
värde (100 = samma som referensgruppen, dvs. de kvarvarande aldrig 
omvandlade). 

 
 
För att i någon mån kontrollera också för denna typ av företeelser 

har vi i figur 6 bortsett ifrån de arbetsplatser, som haft de allra lägsta 
löneutbetalningarna, dvs. de där den genomsnittliga lönesumman (in-
klusive sociala avgifter) legat under 100 000 kronor. Vi har samtidigt 
också uteslutit de allra senast tillkomna arbetsplatserna, dvs. de som 
tillkommit 1994 eller senare. Sammantaget ger detta ett antal sysselsatta 
på nedlagda arbetsplatser som omfattar 57 procent av det ursprungliga 
antalet sysselsatta, medan antalet sysselsatta på kvarvarande arbetsplat-
ser omfattar 88 procent av det ursprungliga antalet.27  

Som diagrammet i figur 6 visar är ursprungsskillnaderna (dvs. värde-
na för år 1994) nu mer lika. Rimligen iakttar vi nu också mer normala 
arbetsplatser, av vilka vissa alltså utsatts för organisatoriska omvand-
lingar medan andra inte gjort det. I samband med omvandlingarna går 
kurvorna kraftigt isär på samma sätt som tidigare. Vi får nu en ännu 
säkrare bild av hur arbetslösheten ökar som följd av organisationsom-

                                         
27. Det bör understrykas att vi i våra analyser följer individer med visst arbete 

1995, men registrerat lönesumman för personerna året innan. Det är alltså fullt 
möjligt att vissa året innan arbetat på något annat ställe än de gjorde 1995 fanns inte 
arbetsplatsen 1994 måste de ha gjort det. 
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vandlingen. Intrycket, att det tar lång tid för många, som förlorar sitt 
arbete att hitta ett nytt igen, kvarstår också. 

Slutsatsen blir att organisationsomvandlingen skapat stor och lång 
arbetslöshet och därav följande utanförskap. (Även om det självfallet 
inte finns möjligheter att belägga något med absolut säkerhet, så kan vi 
alltså redovisa ett antal argument som talar för ett sådant perspektiv.) 

Det måste understrykas, att uppgifterna om arbetslösheten, registre-
rade på det sätt vi gör i detta avsnitt, endast fångar upp vissa delar av 
det totala antalet arbetsmarknadskonsekvenser, som kan ha blivit följ-
den av organisationsomvandlingen. Det är endast antalet som söker ar-
bete och erhåller arbetslöshetsersättning, som redovisas i figurerna. 
Personer som varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder ingår 
inte. Dessutom behöver inte alla, som blivit av med sitt arbete ha sökt 
ett nytt. Kanske väljer vissa istället att studera (vilket främst borde gälla 
för de yngre). Andra kanske hamnar utanför arbetskraften, beroende 
på att de blivit långtidssjukskrivna eller gått i förtida pension (vilket 
främst borde gälla för de äldre). Ytterligare andra kan försörja sig på 
andra sätt. Detta fortsätter vi att granska i det följande. 

Förtidspensioneringen 
Figur 7 visar hur överrisken för förtidspensionering (beräknat på ana-
logt sätt med föregående avsnitt) varierar med olika typer av organisa-
tionsomvandlingar. För gruppen “nedlagda” tycks det framträda vissa 
överrisker, dvs. förhållandevis fler tycks bli förtidspensionerade än för 
referensgruppen. Kurvan stiger något och bildar en puckel runt 
1995/96.  

Om det skulle vara så att förtidspensioneringen kommit som konse-
kvens av omvandlingen, behöver detta inte innebära, att människor 
blivit förtidspensionerade av enbart arbetsmarknadsskäl. Bakom finns 
rimligen en mer komplex orsaksbakgrund, där ohälsa också funnits 
med i bilden.  

Samtidigt ligger kurvan för “de nedlagda” redan från början högt. 
Kurvan för gruppen “starkt omvandlade” ligger i början istället lågt 
men stiger successivt, utan att hamna i nivå med referensgruppen un-
der den aktuella tidsperioden. Bilden ter sig förbryllande och svårgrip-
bar. Om vi på motsvarande sätt som tidigare plockar bort arbetsplatser 
med låga lönesummor, liksom de senast tillkomna, minskar egen-
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domligheterna Skillnaderna mellan kurvorna blir mindre och, precis 
som i figur 7, konvergerar kurvorna över tid (redovisas inte i någon fi-
gur).  

 
Figur 7.  Överrisker för förtidspension efter organisationsomvandling mellan 1995 

och 1996. Procent av referensgruppens värde (100 = samma som 
referensgruppen, dvs. de kvarvarande aldrig omvandlade). 

 
Samtidigt kanske vi kan ifrågasätta det meningsfulla med att göra re-

lativa jämförelser av just förtidspensioneringen, då andelen förtidspen-
sionerade ökar så kraftigt i alla grupper. Alla kurvor blir starkt bero-
ende av samma bakomliggande förändring mot allt mer ökade uttag (se 
tabell 9, sid. 44). Kanske ser vi här bara ett uttryck för att förtidspen-
sioneringen ökar med tiden och med stigande ålder och att ökningen i 
stort sett är oberoende av den organisationsomvandling som har ägt 
rum.  

Sjukfrånvaron 
Sjukfrånvaro har på samma sätt som förtidspensioneringen ökat myck-
et över tid. Denna ökning har t.o.m. varit ännu mer markerad och 
dessutom bidragit till en mycket omfattande politisk diskussion. 
Många har antagit att ökningen i sjukfrånvaron från mitten av 1990-
talet och framåt närmast haft att göra med en ökad benägenhet hos 
människor att dra sig ut ur arbetslivet. Förändringen har bl.a. skett, 
menar man då, som följd av att incitamenten att arbeta inte varit till-
räckligt höga. I dessa dagar görs det också kraftiga ansträngningar att 
jaga olika tänkbara missbrukare och strama upp systemen så att inci-
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tamenten att arbeta ökar. En närmare granskning av sjukfrånvarosta-
tistiken, som vi gjort på annat håll, visar dock att den omfattande ök-
ningen sannolikt haft mycket litet med förändrat sjukskrivningsbete-
ende att göra. Bakom förändringen finns snarast vissa strukturella or-
saker, som gjort det svårare för de mest sjuka och andra ”svaga grup-
per” att hålla sig kvar i arbetslivet. Det kan vara fråga om förändrade 
arbetsvillkor, försämrade förutsättningar att tillskapa alternativa ar-
betsuppgifter, liksom minskade resurser för försäkringskassorna och en 
hel del annat. 

Vad vi bl.a. tidigare har visat28 är att den stora ökningen i antalet 
sjukskrivningsdagar, nästan enbart berott på att sjukskrivningstiden för 
de långtidssjukskrivna ökat. Följaktligen är förändringen nästan enbart 
den att vi fått ett större antal mycket långvariga fall. Antalet korttids-
sjukskrivna har knappast förändrats alls. Det här är en bild som inte är 
helt lätt att se i statistiken, så som den normalt presenteras. Problemen 
har bl.a. att göra med, att man i statistiken redovisar årsdata, utan att 
samtidigt ha kontroll över vilka fall, som är nya från det ena året till 
det andra och vilka som bara fortsätter från föregående år. I årsredo-
visningar av statistik kan det följaktligen se ut, som om frånvaron är 
kortare än den faktiskt är. En uttömmande analys kräver att man följer 
människor under längre tid än ett år. Vi har följaktligen också här valt 
att följa upp sjukfrånvaron inte årligen utan i perioder om tre år. 

Sådana data ligger bakom redovisningen i tabell 9 och i figur 8. Pro-
centandelarna som vi utgår ifrån bygger på ett genomsnitt av sjukfrån-
varon från tre på varandra följande år, där det sista året anges i respek-
tive kolumnhuvud, dvs. procenten sjukskrivna 2003 representerar ge-
nomsnittet av procenten sjukskrivna de tre åren 2001, 2002 och 2003. 
Analogt för övriga år. 

Återigen utmärker sig de ”nedlagda” verksamheterna. Här finns 
dock redan 1994 vissa smärre överrisker, alltså innan den organisatoris-
ka omvandlingen som vi registrerat. Man kanske kan misstänka att vis-
sa arbetsplatser redan från början varit speciella på något sätt. 

Om vi, på samma sätt som tidigare, plockar bort arbetsplatser med 
extra låga lönesummor liksom de allra senast tillkomna, försvinner 
mycket av ursprungsskillnaderna (redovisas inte i någon figur). Fortfa-

                                         
28. Anders Wikman (2006). ”Utsorterad från arbetslivet–fördjupad analys” i Ar-

betslivsinstitutets årsbok 2006. 
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rande finns dock tendensen att kurvorna närmar sig varandra allt mer 
allt eftersom.  

 
Figur 8.  Överrisker för långtidssjukfrånvarande (240 dagar på 3 år) efter organi-

sationsomvandling mellan 1995 och 1996. Procent av referensgruppens 
värde (100 = samma som referensgruppen, dvs. de kvarvarande aldrig 
omvandlade). 

 
 
Åter igen måste vi dock understryka, att relativa jämförelser känns 

mindre meningsfulla i sammanhang, där alla grupper präglas av samma 
markerade ökningstendenser. Vi kanske endast bör understryka det 
faktum, att grupperna med tiden blir allt mer lika varandra genom att 
de i hög grad präglas av samma tendenser. Den mesta variationen finns 
över tid, inte mellan grupper. Den ökade risken för sjukskrivning 
bromsas dock upp mot slutet, delvis kanske beroende på att fler ham-
nar bland de förtidspensionerade. 

Icke sysselsatta 
En slags summering av hur situationen utvecklat sig för de, som varit 
utsatta för organisationsomvandlingar, får vi om vi fokuserar på det to-
tala utflödet ur arbetslivet. Till de icke sysselsatta (på arbetsmarknaden) 
hör bl.a. arbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade, samt personer i 
utbildning eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och andra utan för-
värvsinkomst. Grunduppgifter om denna kategori finns i tabell 9, sid. 
44. Bland de som 1995 arbetade på icke omvandlade arbetsställen, var 6 
procent icke sysselsatta 1996. Andelen utan arbete steg sedan något 
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över åren och nådde upp till 10,6 procent år 2003. På “nedlagda” arbets-
platser var förändringarna mycket mer dramatiska. Som figur 9 visar 
blev andelen här som mest 6 gånger så stor. Effekterna minskade sedan 
med tiden och halverades för varje år framåt i tiden, vilket dock sam-
tidigt innebar att det tog lång tid innan de flesta hittat tillbaka igen.  

 
Figur 9.  Överrisker för att vara ej sysselsatt efter organisationsomvandling mel-

lan 1995 och 1996. Procent av referensgruppens värde (100 = samma 
som referensgruppen, dvs. de kvarvarande aldrig omvandlade). 

 
Även på de arbetsplatser, som mellan 1995 och 1996 kommit att bli 

“starkt omvandlade”, fanns betydande överrisker för att hamna utan-
för. Risken blev som mest 2,5 gånger så stor som i referensgruppen. 
Även denna andel minskade senare på ungefär på samma sätt. 

Värt att notera är dock också, att sysselsättningssituationen för om-
vandlingsgrupperna redan från början varit mer ansträngd. Återigen 
bör vi betänka, att förutsättningen för analysen varit de arbetsplatser 
där man arbetat 1995. Det är det som händer med människorna på des-
sa arbetsplatser, som är utgångspunkten. År 1994, dvs. året före, kan 
personerna ha arbetat på just samma arbetsplatser. De kan också ha ar-
betat någon annan stans eller varit utan arbete. 

Intressant vore att följa vad som hänt med endast de personer, som 
1994 arbetat på samma arbetsplatser som 1995. Sådana siffror är det en-
dast möjligt att ge ungefärliga skattningar av, eftersom arbetsställeiden-
titeterna endast kontrolleras parvis. (Problem finns som vi tidigare 
sagt, med att arbetsställeidentiteterna kan ha förändrats över tid. Flera 
av våra FAD-grupper är ju också resultatet av att förändringar skett, 

0

100

200

300

400

500

600

700

1994 1997 1999 2001 2003

Nedlagda

Starkt omvandlade

Hopslagna med andra



När verksamheter läggs ned och förändras  Några av omvandlingens konsekvenser 

55 

genom att arbetsplatser delats upp eller sammanslagits. Till det kom-
mer att åtskilliga arbetsplatser är helt nytillkomna.) Ändå redovisas så-
dana skattningar i figur 10, där alltså alla har, beroende på utgångs-
punkterna, arbete såväl 1994 som 1995.  

 
Figur 10.  Överrisk  att vara ej sysselsatt efter organisationsomvandling mellan 

1995 och 1996. Procent av referensgruppens värde (100 = samma som 
referensgruppen, dvs. de kvarvarande aldrig omvandlade) för personer 
med samma arbetsplats 1994 och 1995. 

 
 
1996 ökar andelen utan arbete kraftigt, framför allt i de grupper som 

genomgått omvandlingar. Procenten blir som mest 7,5 gånger så stor 
bland personer på nedlagda arbetsplatser och 2,5 gånger så stor på 
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arbetsmarknaden, som tar ut varandra. Vill vi t.ex. veta när personerna 
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gori 1995/1996. Återigen visar sig procenten minska bara långsamt 
från det ena året till det andra. Vi ser en liknande förhållandevis trög 
förändring som tidigare. 

Arbetsplatsbyten 
Flertalet, som berördes av de organisatoriska förändringarna, hamnade 
inte utanför arbetslivet under särskilt lång tid. Många hittade snart ett 
nytt arbete igen. Vi klassificerar personer, som arbetsbytare, om de 
båda åren varit sysselsatta enligt SCB:s definitioner, men arbetat på oli-
ka arbetsplatser respektive år. Andelen arbetsbytare bland våra om-
vandlingsgrupper redovisas i tabell 10. Där framgår att den normala 
andelen arbetsbytare bland personer som inte varit föremål för några 
organisatoriska förändringar var 7,8 procent under det första året. Den 
steg sen något till som mest till 12/13 procent. Arbetsbytarna var flest 
på de arbetsplatser, som blivit ihopslagna med andra (94,1 procent). 
Siffran är dock i detta sammanhang närmast en självklar följd av hur 
begreppen definierats. Nya arbetsplatser antas ju här vara sådana, som 
skapats genom sammanslagningar av fler tidigare. Det är vidare inte 
heller särskilt förvånande att drygt 65 procent bytt arbete på nedlagda 
arbetsplatser, då vi redan konstaterat att drygt 34 procent hamnat som 
icke sysselsatta. Procenttalen ska ju summera till 100 procent. 
 
Tabell 10.  Procent som bytt arbete efter organisationsomvandling genomförda 

mellan 1995 och 1996. Procent av de som hade arbete 1995.  

Arbetsplatsomvandling 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Antal 

Hopslagna med andra 94,1 28,3 23,8 22,7 20,8 20,6 20,0 16,5 21 941 

Nedlagda 65,3 40,8 28,1 25,3 24,2 22,4 20,1 18,2 98 484 

Starkt omvandlade 47,0 34,8 29,0 26,3 25,9 24,4 22,3 20,0 252 082 

Kvarvarande senare  
omvandlade 14,3 33,3 33,8 36,0 33,4 24,7 20,9 18,2 813 825 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 7,8 9,7 9,8 9,8 11,3 13,6 13,0 11,6 2 212 758 

Över 64 år 0 0,8 1,8 2,9 4,1 5,6 7,2 9,0  

 
Mer informativt att konstatera är att andelen arbetsbytare på starkt 

omvandlade arbetsplatser var 47 procent, vilket innebär att byten i det-
ta sammanhang var 6 gånger så vanliga som i referensgruppen. Som vi 
tidigare konstaterat kom ytterligare 13,7 procent i gruppen att hamna 
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som icke sysselsatta. Omvandling fick uppenbarligen också enligt dessa 
uppgifter mycket stora konsekvenser. 

Konsekvenser av neddragningar 
Ingen redovisning har ännu gjorts av sådana förändringar på kvarva-
rande arbetsplatser, som visserligen inte uppfyllt majoritetskriteriet29 
(dvs. betraktats som ”starkt omvandlade”), men där ändå högst påtagli-
ga förändringar skett av personalen. Vi har tidigare understrukit det in-
tressanta i att studera konsekvenser av också sådana förändringar, åt-
minstone när de inneburit en minskning av personalen med 10 procent 
eller mer. Dessa förändringar är av intresse, inte minst därför att de är 
så förhållandevis vanliga.  

I tabell 11 (nästa sida) redovisas neddragningar på sådana arbetsplat-
ser som funnits kvar mellan 1995 och 1996 och som inte förts till grup-
pen ”starkt omvandlade” (dvs. återfinns bland ”kvarvarande senare 
omvandlade” och ”kvarvarande aldrig omvandlade”). Det framgår att 
så många som 595 138 personer arbetat på arbetsplatser med personal-
minskningar på 10 procent eller mer (trots att de mest extrema, de 
”starkt omvandlade”, uteslutits).  

Av tabellen framgår att förändringar också i detta sammanhang haft 
effekter på den framtida sysselsättningen och långtidsarbetslösheten. Ju 
större neddragningar, desto fler icke sysselsatta och desto fler långtids-
arbetslösa. Mönstret är logiskt och i överensstämmelse med tidigare re-
sultat. 

Samma problematik vidlåder naturligtvis dessa tidsserier som de ti-
digare. Mest informativt bör därför också här vara, att jämföra grup-
perna inbördes, snarare än att följa dem var och en för sig. En lämplig 
referens borde vara de arbetsplatser, som inte genomfört några minsk-
ningar alls (eller där endast ökningar förekommit). I figur 11 – figur 14 
(sid. 59ff) är just sådana jämförelser gjorda. I figurerna redovisas hur 
många procent som respektive gruppvärde utgör av referensgruppens 
värde. 

                                         
29. Dvs. att den gemensamma personalen, som funnits båda åren, inte utgör en 

majoritet år ett och/eller år två. 
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Tabell 11.  Långtidsarbetslösa, förtidspensionerade, långtidssjukskrivna, icke syssel-
satta och arbetsbytare efter storleken på neddragningar genomförda 
mellan 1995 och 1996 på kvarvarande arbetsplatser exklusive ”starkt 
omvandlade” arbetsplatser. Procent och antal.  

Arbetsplatsomvandling 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Antal 

                                      Långtidsarbetslös mer än 90 dagar  

Minskning med minst 30% 10,9 10,3 7,8 7,0 5,9 4,4 4,2 4,6 118 982 

Minskning med 20–30% 8,5 8,8 6,8 6,3 5,5 4,2 3,9 4,3 127 785 

Minskning med 10–20% 6,7 6,8 5,4 5,4 4,9 3,7 3,5 3,9 348 371 

Liten minskning 4,0 4,3 3,6 3,9 3,6 2,9 2,8 3,1 1 321 907 

Ingen minskning/ökning 3,5 3,9 3,3 3,4 3,3 2,7 2,7 3,2 1 109 538 

Över 64 år 0 0,8 1,8 3,0 4,3 5,9 7,6 9,4 3 026 583 

                                      Förtidspensionerad  

Minskning med minst 30% 2,3 2,9 3,3 3,7 4,2 4,7 5,4 7,0 118 982 

Minskning med 20–30% 2,1 2,7 3,1 3,6 4,1 4,6 5,3 7,2 127 785 

Minskning med 10–20% 2,1 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,2 7,0 348 371 

Liten minskning 2,2 2,8 3,2 3,6 4,1 4,7 5,3 6,9 1 321 907 

Ingen minskning/ökning 1,8 2,3 2,6 3,0 3,5 4,0 4,6 6,2 1 109 538 

Över 64 år 0 0,8 1,8 3,0 4,3 5,9 7,6 9,4 3 026 583 

                                      Sjukskrivna >240 dagar under 3 år  

Minskning med minst 30% 4,1 4,2 4,4 5,0 6,2 7,3 8,4 8,9 118 982 

Minskning med 20–30% 3,7 3,9 4,3 5,1 6,4 7,8 8,9 9,3 127 785 

Minskning med 10–20% 3,7 4,0 4,3 5,2 6,6 8,0 9,1 9,5 348 371 

Liten minskning 3,6 3,8 4,2 5,0 6,4 7,7 8,7 9,0 1 321 907 

Ingen minskning/ökning 3,3 3,5 4,0 4,8 6,2 7,5 8,5 8,8 1 109 538 

Över 64 år 0 0,8 1,8 3,0 4,3 5,9 7,6 9,4 3 026 583 

                                      Icke sysselsatta enligt def. i den regionala arbetsmarknadsstatistiken 

Minskning med minst 30% 12,9 14,9 14,6 14,7 14,0 13,7 13,6 14,1 118 982 

Minskning med 20–30% 9,9 12,4 12,7 13,2 13,2 12,9 12,7 13,3 127 785 

Minskning med 10–20% 8,0 10,5 11,1 11,9 11,9 11,9 11,6 12,2 348 371 

Liten minskning 4,4 7,7 8,9 9,9 10,4 10,5 10,5 11,1 1 321 907 

Ingen minskning/ökning 4,0 6,9 7,9 9,0 9,6 9,9 9,9 10,5 1 109 538 

Över 64 år 0 0,8 1,8 3,0 4,3 5,9 7,6 9,4 3 026 583 

                                      Arbetsbytare   

Minskning med minst 30% 28,5 27,0 23,7 21,8 21,5 19,9 18,0 15,9 118 982 

Minskning med 20–30% 21,7 26,0 22,5 21,6 21,6 20,5 18,5 16,5 127 785 

Minskning med 10–20% 14,5 20,3 19,6 18,9 19,2 18,8 17,1 14,9 348 371 

Liten minskning 7,1 13,9 14,5 15,5 15,6 14,9 13,6 12,1 1 321 907 

Ingen minskning/ökning 7,3 14,9 15,8 16,8 17,6 17,0 15,7 13,8 1 109 538 

Över 64 år 0 0,8 1,8 3,0 4,3 5,9 7,6 9,4 3 026 583 
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Figur 11.  Överrisker för långtidsarbetslöshet efter olika grader av neddragning-
ar mellan 1995 och 1996 på kvarvarande arbetsplatser exklusive 
”starkt omvandlade” arbetsplatser. Procent av referensgruppsvärdet 
(100 = samma som referensgruppen, dvs. de arbetsplatser, som inte 
genomfört några minskningar eller där endast ökningar förekommit). 

 
Arbetsplatser med de kraftigaste minskningarna i personalstyrkan 

(de med minst 30-procentiga nedskärningar) får som mest tre gånger så 
hög andel långtidsarbetslösa som de, som inte genomfört några ned-
dragningar alls. Andelen är mindre för de grupper där neddragningarna 
varit mindre omfattande, men också i dessa sammanhang finns över-
risker (i olika grader och i logisk följd).  

De med kraftiga neddragningar startar på en högre nivå. Mycket av 
denna skillnad försvinner dock, som tidigare, då vi bortser ifrån de ar-
betsplatser, som tillkommit efter 1994 och haft låg utbetald lönesumma 
(under 100 000 kronor inklusive sociala avgifter).  

Viktigt att notera är att det återigen tycks ta lång tid innan effekter-
na klingar av. Den bild som framträder i samband med neddragningar 
har över huvud taget stora likheter med den som tidigare redovisats, 
vilket bl.a. framgår av övriga figurer och diagram i detta avsnitt.  
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Figur 12.  Överrisker för förtidspension efter olika grader av neddragningar mellan 
1995 och 1996 på kvarvarande arbetsplatser exklusive ”starkt omvandla-
de” arbetsplatser. Procent av referensgruppsvärdet (100 = samma som 
referensgruppen, dvs. de arbetsplatser, som inte genomfört några 
minskningar eller där endast ökningar förekommit). 

 
 
 

Figur 13.  Överrisker för långtidssjukskrivning (240 dagar på 3 år) efter olika gra-
der av neddragningar mellan 1995 och 1996 på kvarvarande arbetsplat-
ser exklusive ”starkt omvandlade” arbetsplatser. Procent av referens-
gruppsvärdet (100 = samma som referensgruppen, dvs. de arbetsplat-
ser, som inte genomfört några minskningar eller där endast ökningar 
förekommit). 
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Figur 14.  Överrisker när det gäller att vara icke sysselsatt efter olika grader av 
neddragningar mellan 1995 och 1996 på kvarvarande arbetsplatser ex-
klusive ”starkt omvandlade” arbetsplatser. Procent av referensgrupps-
värdet (100 = samma som referensgruppen, dvs. de arbetsplatser, som 
inte genomfört några minskningar eller där endast ökningar förekom-
mit). 
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Frivillig och ofrivillig rörlighet 

De uppgifter som finns i tabellerna 9, 10 och 11 (sid. 44, 56 resp. 58) kan 
nu ställas emot den tidigare beräknade totala rörligheten. Uppgifterna 
kan användas för att skatta hur stor andel av den totala rörligheten, 
som kan härröra ur här registrerade organisatoriska omvandlingar, dvs. 
hur stor andel av rörligheten som kan bokföras på denna den mer ofri-
villiga rörlighetens konto. Räknandet ger följande resultat. 

Mellan 1995 och 1996 bytte 717 107 personer arbete (18,7 procent – se 
tabell 1). 220 842 personer slutade arbeta men hade en viss förvärvsin-
komst (5,8 procent). 53 163 personer slutade arbeta och kom att helt 
sakna förvärvsinkomst (1,4 procent). Det ger en total rörlighet på 
991 112 personer (26,5 procent av alla som var sysselsatta året innan.)30 

Bland dessa slutade ett antal personer att arbeta eller bytte till arbete 
någon annan stans på arbetsplatser, där organisatorisk omvandlingar 
förekommit (av det slag vi tidigare redovisat). All rörlighet på dessa 
omvandlade arbetsplatser bör dock inte tillskrivas organisationsom-
vandlingen. Vi bör liksom annorstädes tänka oss en viss normal rörlig-
het, som skall räknas ifrån. En jämförelse mellan rörligheten på “om-
vandlade” arbetsplatser med den på “kvarvarande aldrig omvandlade”, 
kan ge en utgångspunkt för uppskattningar av just rörligheten som 
följd av omvandlingen. Uppgifter om människor som hamnat utanför 
kan vi hämta från tabell 9 (sid. 44), vilka skulle kunna ge nedanstående 
skattningar av rörligheten. Vi räknar då först på de ”hopslagna med 
andra”, lägger till de ”nedlagda” och sen de ”starkt omvandlade”. Varje 
grupps procenttal normeras med hjälp av de ”kvarvarande aldrig om-
vandlade” och de erhållna överriskerna multipliceras med antalet per-

                                         
30. Då är inte de som gått i ålderspension medräknade. 
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soner i respektive grupp. Vi summerar alltså produkterna av överrisk 
gånger antalssiffran för resp. grupp.  
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Uppgifter om människor som bytt arbete kan vi hämta från tabell 10 

(sid. 56), vilka skulle kunna ge följande resultat:  
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Ytterligare ett antal arbetsplatser genomgick förändringar, som in-

nebar en reduktion av personalen med mer än 10 procent utan att ar-
betsplatserna som sådana försvann eller på annat sätt var ”starkt om-
vandlade”. Motsvarande beräkningar kan också göras i samband med 
dessa förändringar utifrån uppgifter i tabell 11 (sid. 58). Vi beräknar 
först antalet som hamnat utanför och sen antalet som bytt arbete:  
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En tredjedel av rörligheten ���� ���
��� ��� � ����� procent skulle alltså på 

redovisat sätt kunna föras på ofrivillighetens konto, i alla fall så som vi 
här avgränsat ofrivilligheten. Vi står här inför en rörlighet som genom-
förts utifrån verksamheternas  behov (eller uppfattade behov) och där 
den enskilde enbart tvingats acceptera det som skett. 

Naturligtvis vill vi inte hävda att en tredjedel av rörligheten varit 
ofrivillig och två tredjedelar frivillig. En större andel än dessa 32 pro-
cent har sannolikt tvingats fram av omständigheter, som individen inte 
alls kunnat råda över. Våra kriterier för organisationsomvandling rör 
bara vissa typer av företeelser. Den totala ofrivilliga rörligheten är rim-
ligen betydligt större. Om detta har vi dock ingen närmare informa-
tion. Dessutom är det, som vi tidigare varit inne på, svårt att någonsin 
tala om helt frivilliga val. Omständigheterna styr rimligtvis alltid vilka 
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alternativ som finns att välja bland. Det blir närmast en filosofisk fråga 
att avgöra, vad som skall betraktas som frivilligt eller ej. Beräkningarna 
understryker dock, att en stor andel av rörligheten är frampressad. 
Denna frampressade rörlighet kan, om individerna haft tur, ha lett till 
en för honom eller henne mer gynnsam situation än tidigare, men för 
många tycks den också ha skapat problem och svårigheter.  

Vi övergår närmast till att beräkna kostnader som dessa förändringar 
skapar för individen, liksom för samhället och dess försäkringssystem. 
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Ekonomiska konsekvenser 

I redovisningen hittills har vi studerat konsekvenser i termer av antal 
påverkade personer. Med hjälp av uppgifterna i databasen går det också 
att skatta konsekvenser av organisationsomvandlingen och den på-
tvingade rörligheten i ekonomiska termer. Personernas förvärvsin-
komster finns t.ex. registrerade. Vi kan följaktligen se om inkomsterna 
gått ner eller upp och relatera detta till bl.a. organisationsomvandling-
en. 

Likaså finns registrerat uttag från socialförsäkringarna, vilka speglar 
kostnader som drabbat det ”gemensamma kosthållet”, dvs. samhället 
som helhet. De kostnader för socialförsäkringarna, som vi i det följan-
de behandlar, omfattar arbetslöshetsersättningar, arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder och vuxenstudiestöd för arbetslösa. De omfattar kostna-
der för sjukfrånvaro, arbetsskador och rehabilitering. De omfattar för-
tidspension, sjukbidrag, sjukersättning och aktivitetsersättning. De om-
fattar också olika former av socialbidrag. 

Förvärvsinkomster 
De förvärvsinkomster, som redovisas i det följande, är de sammanlagda 
totala inkomsterna för respektive år. Alla uppgifter är inflationsom-
räknade med 2003 som basår. För att undvika att resultaten allt för 
mycket störs av att människor med tiden åldras, dvs. att de äldre ål-
derspensioneras och de yngre allt mer kommer in i arbetslivet, bortser 
vi ifrån alla som varit under 25 år eller över 64 år vid beräkningen av 
varje års genomsnitt. Just det faktum att vi följer en kohort innebär 
dock att vissa ålderseffekter ändå kvarstår. Alla måste ju ändå trots allt 
ha deltagit i arbetslivet 1995/96, de år då organisationsförändringarna 
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registrerades. En del som hade arbete vid denna tid hade just inträtt i 
arbetslivet. Dessa nytillträdande bör bli allt mer etablerade allt efter-
som, vilket inte kompenserats av att ytterligare nytillträdande till-
kommer. I viss mån skulle man kunna kompensera för dylika åldersef-
fekter genom att göra åldersstandardiseringar. Man kan dock inte 
kompensera för det faktum att alla åldersgrupper med tiden kommer 
att innehålla allt fler personer med lång arbetslivserfarenhet. 

En första uppsättning resultat redovisas i tabell 12. Förvärvsinkoms-
terna är beräknade som genomsnittsinkomster för respektive omvand-
lingsgrupp. Vi ser att inkomsterna relativt genomgående stiger med 
åren. Vi måste då samtidigt beakta att vi under perioden också hade en 
relativt gynnsam löneutveckling i landet, som påverkade de flesta. 
Sammanhanget är dock mycket komplext. Som data redovisats kan det 
vara svårt att urskilja enskilda orsaker var för sig. 

Trots allt förefaller det ändå som effekterna av vissa organisatoriska 
förändringar går att se. Löneutvecklingen är olika snabb för personer 
med olika erfarenheter av organisationsomvandling. För de som arbe-
tat på ”nedlagda” arbetsplatser sjunker t.o.m. den genomsnittliga in-
komsten med ca 20 000 kronor mellan 1995 och 1996. Inkomsterna är 
dock efter ett par år uppe över den tidigare nivån. 

Tabell 12.  Genomsnittlig förvärvsinkomst 1994–2003 för personer 25–64 år efter olika 

former av arbetsplatsomvandling (och neddragningar) 1995–1996.
31
  

Arbetsplatsomvandling 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Hopslagna med andra 204 288 209 171 217 564 219 888 222 156 226 476 235 079 237 016 238 476 239 000 

Nedlagda 144 592 152 491 132 544 145 260 155 844 167 076 178 690 184 496 187 476 189 000 

Kvarvarande senare  
omvandlade 195 328 203 394 214 948 217 944 222 264 228 744 235 186 237 536 238 374 237 700 

Starkt omvandlade 184 240 194 020 197 290 196 992 202 284 209 304 217 745 221 208 222 768 221 600 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 192 752 198 271 207 754 210 276 214 380 219 780 226 305 229 008 231 948 232 700 

Neddragningar på kvarvarande icke starkt omvandlade arbetsplatser 

Minskning med minst 30% 177 632 182 902 183 338 183 492 188 568 195 588 203 728 207 168 209 916 210 600 

Minskning med 20–30% 189 056 194 020 199 470 199 692 202 824 208 548 215 498 217 776 220 320 220 800 

Minskning med 10–20% 187 936 193 475 200 233 201 852 204 876 209 952 215 819 217 984 220 932 221 800 

Liten minskning 187 264 192 712 201 977 204 660 208 440 213 840 219 885 222 352 225 012 225 900 

Ingen minskning/ökning 204 736 212 332 225 739 229 284 234 252 240 300 247 491 250 120 251 838 251 300 

                                         
31. Varje siffra i tabellen är baserad på olika bastal, vilket hänger samman med 

att åldersintervallet är 25–64 för varje år. Det exakta antalet individer bakom re-
spektive siffra framgår av tabell B18 i bilaga 2, sid. 108. 
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Figur 15.  Relativa förvärvsinkomster 1994–2003 för personer 25–64 år efter olika 

former av arbetsplatsomvandling 1995–1996. Referensgrupp är de kvar-
varande aldrig omvandlade (exkl. de starkt omvandlade). 

 
Konsekvenserna av organisationsomvandlingen blir lättare att hante-

ra, om vi på samma sätt som tidigare beräknar relationstal, dvs. vi jäm-
för kurvorna inbördes snarare än följer dem var och en för sig. Det är 
ju, som vi tidigare sagt, sannolikt att alla påverkas av liknande om-
världsförändringar och främst skiljer sig åt när det gäller den organisa-
toriska omvandlingen. Jämförelser sätter mer tydligt fokus på själva 
omvandlingen. 

Resultatet av våra relationsberäkningar redovisas i diagrammen i fi-
gurerna 15 och 16. I den första figuren utnyttjas de ”kvarvarande aldrig 
omvandlade” som referenskategori. I den andra utnyttjas de med ”ing-
en minskning/ökning” som referenskategori.  

För de som arbetat på ”nedlagda” arbetsplatser framträder en tydlig 
nedgång i förvärvsinkomsterna. Först efter 3–4 år har man hämtat in 
eftersläpningen. Också för gruppen ”kvarvarande omvandlade” finns 
en svag eftersläpning under de första åren. Man hamnar under refe-
renskategorin och återhämtar sig först längre fram. Något liknande 
kan sägas gälla för de arbetsplatser som genomfört neddragningar på 
kvarvarande arbetsplatser. Ju större neddragningar desto större svacka i 
kurvan. Uppenbarligen tar det också rätt lång tid innan förvärvsin-
komsterna återhämtat sig och relationstalen blivit de samma som de in-
ledningsvis varit. 
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Inkomsterna på de nedlagda arbetsplatserna ligger på en genomsnitt-
ligt sett lägre nivå än övriga. Detta har rimligen att göra med att det i 
denna grupp finns en del verksamheter med dålig ekonomi eller alter-
nativt att det funnits en turbulens också tidigare inom dessa verksam-
heter. Om vi på samma sätt som tidigare plockar bort arbetsplatser  
 
Figur 16.  Relativa förvärvsinkomster 1994–2003 för personer 25–64 år efter olika 

former av arbetsplatsomvandling (neddragningar) 1995–1996. Referens-
grupp är de med ingen minskning/endast ökning av antalet anställda. 

 
med osedvanligt låg utbetald lönesumma, liksom arbetsplatser som va-
rit nytillkomna, försvinner de mesta av skillnaderna. Däremot påver-
kas inte nedgången. Den framträder snarast tydligare än tidigare. 
(Denna figur visas inte här). 

Också för de som arbetat på arbetsplatser med påtagliga neddrag-
ningar finns, som sagt, försämringar i inkomstutvecklingen. Samtidigt 
utmärker sig verksamheter med neddragningar också i viss mån av läg-
re utgångsvärden.32  

En förklaring till försämringarna i förvärvsinkomster är naturligtvis, 
att många inte omedelbart hittat nya arbeten, när de blivit av med sina 
gamla. Att just sysselsättningssvårigheter spelat en avgörande roll, visas 
kanske klarast av figur 17, där vi redovisar inkomstutvecklingen för 

                                         
32. Åter igen kan vi lyfta bort nytillkomna verksamheter och sådana med låg 

utbetald lönesumma och finna att ursprungsskillnaderna blir mindre utan att detta 
påverkar det generella mönstret när det gäller nedgångar. (Data för detta redovisas 
inte här). 
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endast de inom respektive omvandlingsgrupp, som förlorat sin arbets-
marknadstillhörighet mellan 1995 och 1996. (I figuren är alla kurvor 
standardiserade efter ålder för att möjliggöra bättre jämförbarhet.)33  

Likheterna är uppenbart stora. Förlust av arbete ger likartade konse-
kvenser för alla. Först sker en kraftig reduktion av förvärvsinkomster-
na. Sen sker ett successivt återhämtande över allt på ett likartat sätt.  
 
Figur 17.  Genomsnittliga förvärvsinkomster 1994–2003 för personer 25–64 år som 

blivit icke sysselsatta efter olika former av arbetsplatsomvandling 1995–
1996. Åldersstandardiserade värden. Kronor. 

 
Ned- och uppgångar är mycket parallella och likvärdiga. Möjligtvis 

skulle man kunna säga att gruppen ”nedlagda” arbetsställen försämrar 
sin situation något lite mer än övriga. 

Sociala ersättningar 
De inkomstförluster, som figur 17 redovisar, kompenseras delvis av 
utbetalningar från socialförsäkringarna, vilket innebär att en del av 
kostnaderna med automatik förs över från det enskilda kosthållet till 
det allmänna. Våra möjligheter att redovisa uttag från socialförsäkring-

                                         
33. Det innebär att åldersgrupperna respektive år viktats så att åldersfördelning-

en blivit den samma för alla år. (Finns en överrepresentation av en viss ålders-
grupp, har varje person i åldersgruppen getts en lägre vikt. Finns en underrepre-
sentation, har varje person i åldergruppen getts en högre vikt, så att fördelningen 
alltid blivit lika med den för hela perioden). 
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arna är som sagt goda. I det följande sammanförs de sociala kostnadsut-
tagen i fyra grupper. 

Vi redovisar kostnader som har att göra med arbetslöshet, förtids-
pensionering och sjukersättning, samt socialbidrag34 och dessutom en 
sammanräknad uppgift innefattande alla kostnadsslagen.  

Naturligtvis blir inte den bild som nu framträder så särskilt avvikan-
de från den, som vi tidigare gett, då vi fokuserat på antalet drabbade av 
arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension. Merparten av fallen är 
de samma. Dock ger krontalsuppgifterna en mer heltäckande bild, då 
alla ersättningar räknas med. 

Krontalsuppgifterna ger naturligtvis också möjlighet att jämföra de 
kostnader som uppstått i detta sammanhang med andra kostnader lik-
som också med eventuella vinster som kan finnas. Detta är en fördel 
jämfört med de antalsuppgifter som vi redovisade tidigare.  

Samtidigt kan förändringar i kostnader ibland bli svårtolkade, efter-
som samma ökning eller minskning kan uppstå på flera olika sätt. Ök-
ningar kan t.ex. komma sig av att antalet personer med en viss typ av 
problem blir fler eller alternativt, att omfattningen på problemen för 
vissa problemindivider blir större. 

 

                                         
34. Vilket motsvarar en beräknad individuell andel (med hjälp av konsumtions-

vikter) av aktuellt familjebelopp. 
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Tabell 13.  Genomsnittliga sociala inkomster 1994–2003 för personer 25–64 år efter 
olika former av arbetsplatsomvandling 1995–1996. Kronor. 

Arbetsplatsomvandling  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ersättningar för arbetslöshet och olika åtgärder 

Hopslagna med andra 5 295 3 768 4 795 6 227 7 210 7 206 6 194 5 058 4 961 5 436 

Nedlagda 14 130 11 564 16 863 17 983 16 869 14 658 11 613 9 128 8 659 8 883 

Kvarvarande senare  
omvandlade 7 503 4 767 4 505 6 665 8 230 8 524 7 928 6 550 6 352 6 811 

Starkt omvandlade 10 988 8 107 10 493 13 041 12 808 11 457 9 253 7 263 7 228 7 745 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 5 842 3 632 3 925 5 275 5 911 5 750 5 031 4 236 4 253 4 637 

  Förtidspension, sjukbidrag, aktivitetsersättning mm 

Hopslagna med andra 1 048 1 262 1 769 2 455 3 061 3 688 4 362 5 101 6 449 7 796 

Nedlagda 1 739 2 276 3 241 4 059 4 586 5 203 5 804 6 386 7 497 8 696 

Kvarvarande senare  
omvandlade 868 990 1 153 1 496 1 886 2 402 3 092 3 846 4 969 6 122 

Starkt omvandlade 866 1 042 1 445 2 042 2 546 3 056 3 625 4 290 5 318 6 460 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 

1 037 1 246 1 710 2 388 2 952 3 495 4 127 4 779 5 851 7 012 

  Sjukersättning 

Hopslagna med andra 3 338 3 723 3 576 3 472 4 700 6 450 8 112 9 429 9 955 9 262 

Nedlagda 5 279 5 798 4 973 4 415 5 226 6 215 7 651 8 899 9 848 9 669 

Kvarvarande senare  
omvandlade 

3 055 3 005 2 835 2 884 4 251 5 783 7 481 8 575 9 343 9 041 

Starkt omvandlade 3 671 3 830 3 667 3 474 4 733 6 175 7 791 8 884 9 810 9 572 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 3 321 3 556 3 358 3 190 4 440 5 891 7 438 8 503 9 247 8 884 

  Socialbidrag 

Hopslagna med andra 344 233 242 252 226 205 202 217 206 210 

Nedlagda 922 703 1 004 1 111 980 863 699 588 557 559 

Kvarvarande senare  
omvandlade 376 226 231 285 268 248 221 202 200 215 

Starkt omvandlade 753 491 459 545 477 443 394 335 323 343 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 271 182 191 212 194 184 170 157 157 169 

  Summa sociala ersättningar 

Hopslagna med andra 10 025 8 987 10 382 12 407 15 198 17 548 18 872 19 805 21 573 22 704 

Nedlagda 22 071 20 340 26 080 27 568 27 660 26 940 25 767 25 001 26 561 27 807 

Kvarvarande senare  
omvandlade 11 803 8 988 8 725 11 329 14 634 16 958 18 723 19 172 20 865 22 190 

Starkt omvandlade 16 279 13 470 16 064 19 103 20 563 21 131 21 063 20 772 22 679 24 121 

Kvarvarande aldrig  
omvandlade 10 472 8 615 9 184 11 065 13 497 15 320 16 766 17 676 19 508 20 703 

 
Tabell 13 ger en översiktlig bild av situationen inom de olika om-

vandlingsgrupperna med hjälp av beräknade genomsnitt. (I tabell B15 i 
bilaga 2, sid. 106, redovisas motsvarande värden för neddragningsgrup-
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perna.) Det mest slående i tabell 13 är det med tiden allt större uttaget 
ur socialförsäkringarna, såväl när det gäller den sammanlagda bidrags-
mängden, som när det gäller vissa av de enskilda bidragen. En del skill-
nader mellan grupperna framträder också. 

Återigen måste dock framhållas, att det känns mer meningsfullt att 
jämföra sifferserierna inbördes än att följa utvecklingstrenderna var 
och en för sig. Följaktligen har vi också här liksom tidigare beräknat 
relativa tal. Uppgifterna i de enskilda omvandlingsgrupperna har satts i 
relation till referensgruppens värde dvs. till de ”kvarvarande aldrig 
omvandlade” (figurerna 18–22, sid. 75–77).  

Figur 18 beskriver den relativa utveckling när det gäller kostnaden 
för arbetslöshet. Tydliga skillnader framträder mellan personer med 
olika erfarenheter av organisatorisk omvandling på samma sätt som ti-
digare. Skillnaderna minskar över tid, men försvinner aldrig helt. 

Den genomsnittliga kostnaden för arbetslöshet blir som mest 4 gång-
er så stor för personer inom gruppen ”nedlagda”, jämfört med personer 
på arbetsplatser som aldrig förändrats. 

Också ”kvarvarande men starkt omvandlade” har en hög genom-
snittlig kostnad för arbetslöshet. Vi ser också att det tar lång tid innan 
skillnaderna utjämnas. Mönstret känner vi igen sen tidigare.  

Övriga figurer (19 till 22) redovisas mest för fullständighetens skull. 
De ger liksom figur 18 likartade bilder med de vi redan redovisat. Möj-
ligtvis skulle man kunna säga att vi med hjälp av krontalsuppgifter får 
en än tydligare skillnad mellan grupperna. 
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Figur 18.  Arbetslöshetsersättning i procent av referensgruppens värde 1994–2003 
för personer 25–64 år efter olika former av arbetsplatsomvandling 
1995–1996. Referensgrupp är de kvarvarande aldrig omvandlade (exkl. 
de starkt omvandlade). 

 
 

Figur 19.  Förtidspensionsersättning/sjukbidrag i procent av referensgruppens vär-
de 1994–2003 för personer 25–64 år efter olika former av arbetsplats-
omvandling 1995–1996. Referensgrupp är de kvarvarande aldrig om-
vandlade (exkl. de starkt omvandlade). 
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Figur 20.  Sjukfrånvaroersättning i procent av referensgruppens värde 1994–2003 
för personer 25–64 år efter olika former av arbetsplatsomvandling 
1995–1996. Referensgrupp är de kvarvarande aldrig omvandlade (exkl. 
de starkt omvandlade). 

 
 

Figur 21.  Socialbidrag i procent av referensgruppens värde 1994–2003 för perso-
ner 25–64 år efter olika former av arbetsplatsomvandling 1995–1996. 
Referensgrupp är de kvarvarande aldrig omvandlade (exkl. de starkt 
omvandlade). 
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Figur 22.  Sociala inkomster totalt i procent av referensgruppens värde 1994–2003 
för personer 25–64 år efter olika former av arbetsplatsomvandling 
1995–1996. Referensgrupp är de kvarvarande aldrig omvandlade. 

 

Beräknade socialförsäkringskostnader 
Utifrån de ekonomiska uppgifter, som vi tagit fram, kan vi nu också 
beräkna en total socialförsäkringskostnad, som den av oss registrerade 
organisationsomvandlingen kan ha gett upphov till. Vi kan utgå ifrån 
de genomsnittliga kostnader (som redovisas i tabell 13, sid. 73, och ta-
bell B15 i bilaga 2, sid. 106) för de, som inte varit föremål för någon or-
ganisationsomvandling och jämföra dessa värden med motsvarande 
värden för övriga grupper. (För 1997 är t.ex. skillnaden vad gäller soci-
alförsäkringskostnader 12 407 minus 11 065 kronor då personer i grup-
pen ”starkt omvandlade ” jämförs med ”kvarvarande aldrig omvandla-
de” i tabell 13.) 

Detta ger alltså uppgifter på skillnader för respektive grupp respek-
tive år. Multipliceras dessa skillnader med antalet personer inom re-
spektive grupp, får vi ett värde på merkostnaden i gruppen. Merkost-
naderna kan summeras till en total merkostnad. Beräkningarna skulle 
ge en total siffra på 38 miljarder kronor, som konsekvens av omvand-
lingen (mellan 1995 till 1996) för perioden från 1996 till 2003. Troligen 
är dock denna siffra för hög, då den likställer alla grupper med var-
andra och förutsätter att det inte finns något annat som särskiljer 
grupperna åt än omvandlingen 1995/96. För att vara på den säkra sidan 
och inte tillskriva organisationsomvandlingen kostnader, som kan ha 
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andra orsaker, räknar vi i det följande ifrån allt som kan tänkas skilja 
grupperna åt. Vi tittar då först på gruppskillnaderna året innan om-
vandlingen ägde rum  och tänker oss att den står för orsaker som inte 
alls har med sammanhanget att göra. Vi ser sen på skillnaderna som 
finns vid slutet av sifferserien sju år efter omvandlingen. När vi räknar 
på detta sätt ger vi ”konservativa” skattningar av kostnaderna. Vi be-
skriver nedre nivåer under vilka kostnaderna knappast kan ligga. 

Ett första sätt är alltså att beakta de skillnader, som finns 1994, och 
dra dessa skillnader från övriga gruppskillnader. (För 1994 är t.ex. 
skillnaden vad gäller totala socialförsäkringskostnaderna 16 279 minus 
10 472, dvs. 5 807 – då personer i gruppen ”starkt omvandlade” jämförs 
med ”kvarvarande aldrig omvandlade” i tabell 13, sid. 73. Motsvarande 
skillnad för 1997 är 19 103 minus 11 065, dvs. 8 038. Den kvarvarande 
skillnaden mellan grupperna, sedan hänsyn tagits till 1994, blir alltså 
8 038 minus 5 807.) Efter det att samtliga skillnader beräknats på detta 
sätt multipliceras de med antalsuppgifterna rörande personerna i re-
spektive grupp och summeras på samma sätt som tidigare. Skattningar 
av detta slag redovisas i figur 23 (nästa sida), vilka ger en total merkost-
nad på ca 8 miljarder från 1996–2003. Med detta sätt att räkna har vi 
alltså normerat de enskilda kurvorna efter vars och ens startförutsätt-
ningar (dvs. efter 1994 års värden). Men också detta kan ha sina pro-
blem. Om vissa verksamheter är mer turbulenta än andra, registrerar vi 
endast den extra turbulens som utmärker årparet 1995/96. Det är up-
penbart att vi med denna metod får skattningar som ligger väl lågt mot 
vad som är rimligt, vilket faktiskt också tydligt illustreras i figuren då 
vissa av kurvorna mot slutet hamnar påtagligt lägre än nollinjen. 

Ett andra sätt att göra skattningarna på, som kanske också är det 
mest rimliga, är att utgå ifrån antagandet att utvecklingen inom varje 
kurva till slut når fram till en förhållandevis normal situation för de in-
blandade. Med detta sätt att resonera borde vi inte korrigera för ur-
sprungsvärdena i varje tidsserie utan istället för slutvärdena. Sådana be-
räkningar redovisas i figur 24 (nästa sida). Räknar vi på detta sätt erhål-
ler vi en total merkostnad på ca 12 miljarder som följd av organisa-
tionsomvandlingen 1995/96.  
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Figur 23.  Skattning nr 1 av merkostnaden 1996–2003 för socialförsäkringarna som 
arbetsplatsomvandlingarna 1995/96 kan ha genererat. Se texten för en 
beskrivning av beräkningsproceduren. 1 000-tal kronor. 

 
 

Figur 24.  Skattning nr 2 av merkostnaden 1996–2003 för socialförsäkringarna som 
arbetsplatsomvandlingarna 1995/96 kan ha genererat. Se texten för en 
beskrivning av beräkningsproceduren. 1 000-tal kronor. 

 
 
Beräkningar av detta slag är intressanta att göra därför att de ger en 

gripbar bild av de negativa ekonomiska konsekvenser som omvand-
lingen skapar. Helt korrekta beräkningar är naturligtvis svåra att göra. 
Självklart finns alltid baksidor av varje omvandling, som blir felaktigt 
beskrivna om man endast lyfter fram fördelarna med dem. Försök att 
beskriva omvandlingens konsekvenser mer allsidigt är ytterst ovanliga, 
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Nu är det i och för sig också möjligt att omorganiserandet genererat 
en del nya arbetstillfällen på så sätt att t.ex. en del mer enkla arbets-
uppgifter försvunnit samtidigt som en del mer komplexa tillkommit. 
Ökade kostnader för vissa kan ha kompenserats av minskade kostna-
der för andra. Våra hittillsvarande analyser har varit inriktade på att 
studera arbetsställen, som genomfört förändringar och hur dessa för-
ändringar påverkat personalen (under tidsperioden 1996–2003). Det in-
nebär att personerna, som följts upp haft arbete innan omvandlingen. 
Det har handlat om personer som varit sysselsatta på landets arbets-
platser år 1995 och hur deras arbetsmarknadssituation utvecklats påföl-
jande år. 1995 fanns naturligtvis också ett antal personer utan arbete. 
Kanske har organisationsomvandlingen lett till att vissa av dessa fått 
arbete. Sådana förändringar kan inte följas med de metoder som hittills 
använts. 

Vi kan dock utveckla analysen med ett kompletterande tillväga-
gångssätt. Vi vänder då på förutsättningarna. Istället för att följa upp 
vad som hänt med dem som arbetade på arbetsplatser som fanns 1995 
(arbetsplatser som eventuellt omvandlats och försvunnit till nästföljan-
de år), ser vi på de arbetsplatser som fanns 1996 och eventuellt till-
kommit eller förändrats sedan föregående år. Personalen i dessa senare 
sammanhang går inte att koppla till alla förändringar som förekommit 
mellan 1995 och 1996, då de som förlorat sitt arbete inte finns med. 
Istället innefattas de nytillkomna. Tekniskt innebär detta att vi tar 
hjälp av annan FAD-information än tidigare. De grupper vi utnyttjar 
finns i tabell 8, sid. 39 (kategorierna 4, 5 och 6).  

I tabell 14 (nästa sida) identifieras fem typer av omvandlingsgrupper, 
nämligen arbetsställen som definieras som ”nya genom uppdelningar”, 
”nya genom hopslagningar”, ”genuint nya”, ”kvarvarande starkt om-
vandlade” och ”kvarvarande i övrigt”. I tabellen beskrivs de genom-
snittliga sociala inkomsterna för dessa personer 1995 och 1996. Som sy-
nes minskar kostnaderna för socialförsäkringarna. Skillnaderna finns 
dock i alla grupper och har nog mest att göra med att vi utgår ifrån de 
som haft arbete 1996, av vilka en del inte arbetat året innan. 
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Tabell 14. Genomsnittliga sociala inkomster för personer 25–64 år 1995 och 1996 
efter arbetsplatsomvandlingar 1995/96. Kronor. 

Arbetsplatsomvandling 
1995 1995 1996 1996 

Kronor Antal Kronor Antal 

Nytt via uppdelning 7 750 34 938 6 670 35 675 

Övriga nya 23 647 89 417 18 259 92 004 

Nytt via hopslagning 12 339 5 665 9 527 5 828 

Kvarvarande i övrigt 8 408 2 737 573 7 091 2 797 080 

Kvarvarande starkt omvandlade 14 338 193 740 11 594 200 025 

 
Slutsatser bör inte dras ifrån skillnader i absoluta tal, utan härledas 

ifrån relativa. Lämpligt kan vara att utnyttja ”kvarvarande i övrig” som 
referens båda åren. Några av grupperna tycks ha minskat mer än denna 
referensgrupp. Den relativa förändringen skulle kunna tolkas som en 
konsekvens av organisationsomvandlingen. Räknar vi på skillnaderna i 
förändring mellan åren får vi en viss rimlig skattning på hur de genom-
snittliga sociala inkomsterna minskat som följd av inflödet in i arbets-
livet. En sådan genomsnittssiffra kan nu också multipliceras med anta-
let individer i respektive grupp. 

 
Tabell 15. Genomsnittliga sociala inkomster i förhållande till övrig gruppen 1995 

och 1996, samt beräkningar av vad denna skillnad kan ge för total skat-
tad socialförsäkringskostnad. 

Arbetsplatsomvandling 
Relativt 
värde 
1995 

Relativt 
värde 
1996 

Skillnad 
 

Antal i  
gruppen 

1996 

Skattad total  
kostnadsförändring 

Nytt via uppdelning -658 -421 -237 35 675 -8 454 975 

Övriga nya 15 239 11 168 4 071 92 004 374 548 284 

Nytt via hopslagning 3 931 2 436 1 495 5 828 8 712 860 

Kvarvarande i övrigt 0 0 0 2 797 080 0 

Kvarvarande starkt omvandlade 5 930 4 503 1 427 200 025 285 435 675 

 
Om vi bortser ifrån de genuint nya arbetsplatserna, vilka inte kan 

föras på omvandlingarnas konto, kvarstår ett belopp på under 300 mil-
joner, vilket är en förhållandevis begränsad siffra jämfört med den tidi-
gare skattade socialutgiftsökningen på kanske 12 miljarder. Nu är det i 
och för sig möjligt att ny sysselsättning skapats också påföljande år. 
Räknar vi på samtliga åtta år med motsvarande förändring som första 
åren kommer vi ändå inte upp till en vinst på mer en ett par miljarder. 
Återstår alltså fortfarande kanske 10 miljarder. 

 





När verksamheter läggs ned och förändras  Sammanfattande kommentar 

83 

Sammanfattande kommentar 

Utifrån register över landets arbetsplatser och hur personalstyrkan där 
förändrats, har vi tagit fram bilder över organisatoriska förändringar 
under senare år, dvs. hur verksamheter på olika sätt omvandlats. Vi har 
kunnat se hur neddragningar skett i antalet anställda, kanske genom att 
produktionen rationaliserats (downsizing) eller genom att delar av 
verksamheterna lagts ned eller lagts ut på andra (outsourcing). Vi har 
kunnat se hur verksamheter avstyckats genom avknoppning eller på 
andra sätt kommit att delas upp i oberoende enheter. Organisatoriska 
förändringar har också kunnat följas genom att vi sett hur samman-
slagningar skett av tidigare fler verksamheter, där avsikten kanske varit 
att vinna stordriftsfördelar (fusioner) mm. Våra analyser pekar på ett 
stort antal förändringar av olika slag. 

Målsättningen med den organisatoriska omvandlingen har rimligen 
ofta varit att uppnå lägre produktionskostnader genom ökad effektivi-
tet och kanske också genom att skapa ökade krav på de anställda. 
Självklart har förändringarna i många fall också inneburit att vissa för-
lorat sina anställningar och tvingats söka nya arbeten. Samtidigt som 
fördelar kan ha funnits för företag och organisationer, kan konsekven-
ser av annat slag ha funnits på annat håll. 

I registermaterialen går det att följa upp hur det gått för enskilda an-
ställa som följd av den organisatoriska omvandlingen. Man kan se i 
vilken mån de anställda förlorat sina anställningar, om de blivit arbets-
lösa en längre tid eller relativt snart hittat nya arbeten igen, om de 
hamnat utanför arbetslivet på annat sätt osv. Man kan se hur deras in-
komstsituation förändrats och i vilken utsträckning pengar kommit att 
betalas ut via de offentliga försörjningssystemen. Det innebär alltså att 
eventuella fördelar för företagen kunnat ställas emot andra typer av 
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konsekvenser. Dessa senare konsekvenser tycks i många fall ha varit 
högst betydande, genom att t.ex. andelen icke sysselsatta ökat kraftigt 
och under flera år förblivit betydligt högre bland drabbade än för jäm-
förbara grupper. 

Man kan också fråga sig om inte en väsentlig del av den ökade be-
lastningen på de offentliga försäkringssystemen, som gått att iaktta un-
der senare år, haft att göra med den omfattande organisatoriska om-
vandlingen som samtidigt ägt rum. Analyserna här tycks i alla fall peka 
på att belastningarna i dessa sammanhang kan räknas i miljarder kr.  

Redovisningar av de slag som här gjorts är viktiga, därför att de hjäl-
per till att fördjupa beskrivningen av de förändringar som äger rum i 
arbetslivet. Viktiga delar av den arbetsplatsrelaterade rörligheten kan 
beskrivas. Det gäller såväl den ut ur som in i arbetslivet, liksom den 
mellan olika typer av anställningar. En tredjedel av den totala rörlig-
heten har här kunnat kopplas till de iakttagna organisatoriska föränd-
ringarna. Rörligheten ut ur arbetslivet och människors svårigheter att 
komma tillbaka igen är naturligtvis särskilt viktiga att sätta fingret på. 
Det understryker att rörligheten också handlar om negativa föränd-
ringar för många. 

Den arbetsplatsrelaterade rörligheten har betraktats på mycket olika 
sätt från tid till annan.35 För närvarande finns en ofta mycket positiv 
inställning. Man kopplar nu gärna samman begreppet rörlighet med 
begreppet flexibilitet. Man tänker sig att det moderna arbetslivet krä-
ver mycket flexibla aktörer och stor rörlighet. 

Flexibilitet har blivit ett honnörsord, som fått starka positiva värde-
laddningar och tänks ofta som något självklart eftersträvansvärt. Det 
gäller inte bara i den politiska diskussionen utan också ofta i den veten-
skapliga.  

En diskussion kring begreppen rörlighet och flexibilitet har förts av 
Bengt Furåker, Jan Ch. Karlsson och Dan Jonsson i Flexibility and Sta-
bility in working life36 och på annat håll. Karlsson skriver t.ex. följande 
om flexibilitet.  

                                         
35. Detta diskuteras närmare i en annan rapport; Per Helldahl (2008). Hopp-Jerkas 

återkomst – synen på arbetskraftens rörlighet från 1940-talet till idag. Studies in Social 
Sciences. Forskningsrapport 2008:1. Mälardalens Högskola.  

36. Bengt Furåker, Kristina Håkansson & Jan Ch. Karlsson, eds. (2007). Flexibili-
ty and stability in working life. Palgrave Macmillan. New York 2007. 
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Under en lång tid har det varit ett nyckelbegrepp i den politiska ar-
betslivsdebatten såväl som i forskning inom området. Det har, exem-
pelvis, betonats av OECD som en oumbärlig del av en förnyad ekono-
misk utveckling, och det har legat under förändringar i EU:s lagstift-
ning. Och forskningen om flexibilitet är ofantlig. I augusti 2006 resul-
terade en sökning på Google Schoolar i 1 220 000 träffar för ’flexibility’ 
och 1 580 000 för ’flexible’. Men allt är inte väl. Litteraturen är inte 
bara ofantlig, den är också inkongruent och förvirrande.37 

Furuåker, Karlsson och Jonsson skriver också (vår översättning):  

Men vi kan inte vara säkra på att flexibilitet i ett sammanhang också 
innebär flexibilitet i ett annat sammanhang, eller att flexibilitet är bra 
för alla. Vissa forskare betraktar därför termen som ideologisk; Sayer 
och Walker38 talar t.ex. om dess ’tveeggade och värdeladdade karaktär 
och dess tendentiösa användning i företags- och politiska kretsar; flexi-
bilitet kan låta fördelaktigt i teorin, men är det inte alltid i prakti-
ken.’39  

Uppenbarligen är rörligheten, som vi definierat den här, mycket 
omfattande. Endast ca 70 procent hade sitt arbete kvar från det ena året 
till det andra, dvs. arbetar kvar på samma arbetsplats. Mellan 1995 och 
1996 var det t.ex. 25,9 procent (991 112 personer) som rörde på sig, av 
vilka 7,2 procent rörde sig ut ur arbetslivet (274 005 personer). Från-
räknat är då de 100 384 personerna som passerade 65-årsstrecket, varav 
en stor del också rörde sig ut ur arbetslivet.  

För vissa tycktes rörligheten vara frampressad av organisationsför-
ändringar. Av dem som 1995 arbetat på ett arbetsställe, som inte varit 
med om några registrerade organisatoriska förändringar, var 6 procent 
utan arbete året därpå. Andelen utan arbete var samtidigt 6 gånger så 
stor för dem som arbetat på arbetsplatser som lagts ner. Många åter-
kom så småningom, men endast successivt, vilket innebar att det för 
vissa tog mycket lång tid innan de hittade tillbaka till arbetslivet igen.  

Även på arbetsplatser, som mellan 1995 och 1996 inte försvunnit 
men ändå kommit att på ett omfattande sätt omvandlas, fanns kraftigt 

                                         
37. Karlssson, Jan Ch. (2006). ”Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt” i 

Arbetsmarkand & Arbetsliv, årg. 12 nr 3, hösten 2006. 
38. Sayer, A. & Walker, R. (1992). The New Social Economy. Reworking the Divi-

sion of Labour. Cambridge. Blackwell 1992. 
39. Egen översättning av den engelska texten. 
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förhöjda risker för flöden ut ur arbetslivet. Risken blev som mest 2,5 
gånger så stor om vi jämför med dem som inte varit med om någon or-
ganisatorisk omvandling alls. Även här tycktes det ta lång tid för vissa 
att hitta tillbaka igen. 

Totalt tycks alltså en tredjedel av rörligheten gå att föra tillbaka på 
de organisatoriska förändringar som vi urskiljt. En än större andel av 
rörligheten har sannolikt tvingats fram av förändringar, som individen 
inte kunnat rå över. Våra kriterier för organisationsomvandlingar 
handlar trots allt bara om vissa typer av företeelser.  

Utifrån de uppgifter vi haft tillång till går det också att göra vissa 
ekonomiska beräkningar av de kostnader, som uppstått för socialför-
säkringarna. Vi har i detta sammanhang kunna presentera två olika 
skattningar. I det andra av dessa sätt att utnyttja data, som är det vi 
främst velat lyfta fram, utgick vi ifrån antagandet att alla effekter 
klingar av efter 7 år, dvs. från startåret 1996 fram till 2003. Följaktligen 
har vi satt 2003 som basår för beräkningarna. Räknar vi på detta sätt 
erhåller vi en total merkostnad på ca 12 miljarder kr som följd av den 
organisatoriska omvandlingen. 

Nya arbetstillfällen kan samtidigt ha skapats på de förändrade ar-
betsplatserna för människor utan arbete, men vi tycker oss kunna upp-
skatta dem till ett jämförelsevis litet antal och de kan kanske som mest 
sänka kostnaden till 10 miljarder kr. 

Samtidigt som företag och organisationer ofta kan ha haft fördelar 
av den omvandling som varit i fokus för denna rapport, så har nackde-
larna och kostnaderna ofta drabbat enskilda och även de offentliga för-
sörjningssystemen hårt. Vi har försökt att sätta en prislapp på omvand-
lingskostnaderna, såsom de kan beräknas utifrån de faktiska utlägg som 
sker från de offentliga försörjningssystemen under den aktuella tidspe-
rioden. Vi har inte gjort några försök att beräkna välfärdsförlusterna 
för enskilda individer annat än i form av hur många som varit berörda 
av olika omvandlingar och delvis även under hur lång tid de drabbats 
av de olika formerna av omställning. Vi har inte heller beräknat om-
ställningsvinsterna för företag och organisationer i form av t.ex. ökad 
konkurrenskraft mm. För sådana studier krävs andra typer av analyser 
och data. Vi hävdar inte att omvandlingen per se är av ondo, utan rap-
portens syfte är att försöka bidra med ett kunskapsunderlag, som visar 
hur omvandlingen av landets arbetsplatser drabbar enskilda och vilka 
kostnader som detta medför för de offentliga försörjningssystemen, 
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vars syfte bl.a. är att underlätta omställningar på arbetsmarknaden. 
Hur de offentliga försörjningssystemen ska utformas vad gäller ersätt-
ningsnivåer och villkor för att komma i åtnjutande av dem är inte en 
fråga som diskuteras i rapporten. Inte heller hur dessa system ska fi-
nansieras, dvs. hur stor del som ska bekostas av enskilda individer, fö-
retag och samhälle.  
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Bilaga 1: FAD-systemet i korthet 

Uppgifterna i detta avsnitt är en bearbetning och förenkling av den 
tekniska beskrivning som finns i Företagens och arbetsställenas dynamik 
(FAD), skriven av Jan Andersson och Gunnar Arvidsson på SCB (2006).  

Dataunderlag  
Den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) med data om 
personer, företag och arbetsställen i november varje år, utgör basen för 
FAD-bearbetningarna. Genom att koppla ihop uppgifter årsvis kan 
man följa utvecklingen över tid.  

Sysselsättningsregistret (SREG) är basen. Via personnumret kan in-
dividerna följas över tid mellan olika årgångar av SREG och via organi-
sationsnumret – den juridiska enhetens identitet – och cfarnumret – 
arbetsställets identitet – kan personen kopplas till ett företag och ar-
betsställe i november varje år.”  

Allmänt om arbetsmetoden 
Genom att följa individer och deras kopplingar till företag och arbets-
ställen över tid går det att kartlägga hur företag och arbetsställen ny-
bildas, ombildas och avvecklas.  

Företag är mindre stabila än arbetsställen. Organisationsnummer 
(företagsidentiteten) varierar mer än Cfarnummer (arbetsställeidentite-
ten). Organisationsnumret kan t.ex. ändras av juridiska, skatteadmi-
nistrativa eller organisatoriska skäl. 

Exempel: Om en majoritet av de sysselsatta i ett företag år 1 åter-
finns som en majoritet i ett företag med ett annat organisations-
nummer år 2, så betraktas företaget i ett FAD-perspektiv som oföränd-
rat. Med liknande regler definieras hopslagningar och uppdelningar. 
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Företagens dynamik grundas på personalstrukturens förändring mel-
lan åren i större utsträckning än vad som gäller för arbetsställenas dy-
namik. Därför kan klassificeringen bli olika i FAD-systemet för ett fö-
retag och dess arbetsställe.  

FAD-populationen (för arbetsställen) 
Populationen utgörs av alla företag (inkl. arbetsställen) som lämnat 
kontrolluppgifter till skattemyndigheten för anställda folkbokförda i 
landet. Dessutom tillkommer arbetsställen i personliga företag utan an-
ställda, som deklarerat inkomst av aktiv näringsverksamhet. Däremot 
exkluderas arbetsställen utan fast adress, liksom rörlig arbetskraft.  

Beräkning 
För att klassificerar arbetsstället som kvarvarande, nytt eller nedlagt 
matchas årgångar med registerdata parvis (grupper av personer med 
samma organisationsidentitet). Resultatet blir en matris med aggregat 
av matchande individer. Personer som inträder på eller lämnar arbets-
marknaden faller utanför matchningen och ingår därför inte i bearbet-
ningarna. Till varje kombination av identitet för arbetsstället de två 
åren (dvs. varje cell i matrisen) beräknas antal sysselsatta de två åren på 
arbetsstället/arbetsställena, antal gemensamma personer samt kvoter 
och olika koder som används för den slutliga klassificeringen, som blir 
en rad i den s.k. kombinationsmatrisen.  

I nedanstående tabell görs ett försök att kort karakterisera olika ty-
per av arbetsställeförändringar (arbetsplatsförändringar) med hjälp av 
FAD-data. Det bör dock påpekas att för arbetsställen med färre än 3 
personer görs en begränsad uppdelning. Man talar då enbart om kvar-
varande, nedlagda och nya. Som kvarvarande kodas de med samma 
identitet, samt där personalen är exakt den samma mellan åren. 
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SCB:s arbetsställedefinitioner i FAD 

Definitioner Typ Kod 
Kvarvarande arbetsställe (år 1 och år 2): 
1. Om den gemensamma personalen på arbetsställena utgör en majori-

tet av personalen både år 1 och år 2. 
2. Om arbetsställets CFAR-nr år 1 = arbetsställets CFAR-nr år 2. 
3. Om CFAR-nr saknas för personliga företag (ett-arbetsställe-företag), 

så ska organisationsnr år 1 och år 2 vara lika.  
4. Om CFAR-nr och organisationsnr saknas för personliga företag (ett-

arbetsställe-företag), så ska personnr år 1 och år 2 vara lika. 

Kvar 11 

Nytt arbetsställe via uppdelning (år 2): Om den gemensamma per-
sonalen på arbetsställena är en majoritet år 2, men var en minoritet år 
1, så klassas arbetsstället som nytt via uppdelning.  

Nytt 01 

Nedlagt arbetsställe via uppdelning (år 1): Om den gemensamma 
personalen på arbetsställena är en majoritet år 2, men var en minoritet 
år 1, så klassas arbetsstället som nedlagt via uppdelning om det inte 
finns någon kombination (av gemensamma förvärvsarbetande på ett 
arbetsställe år 1 och år 2) med kod 01. Den kombination som har flest 
antal gemensamma anställda får definiera det nya arbetsstället och 
dess variabelvärden. 

Nedlagt 50 

Nedlagt arbetsställe via hopslagning (år 1): Om den gemensamma 
personalen på arbetsställena är en minoritet år 2, men var en majoritet 
år 1, så klassas arbetsstället som nedlagt via hoplagning. 

Nedlagt 10 

Nytt arbetsställe via hopslagning (år 2): Om den gemensamma per-
sonalen på arbetsställena är en minoritet år 2, men var en majoritet år 
1, så klassas arbetsstället som nytt via hopslagning om det finns minst 
en kombination (av gemensamma förvärvsarbetande på ett arbetsställe 
år 1 och år 2) med kod 10. Den kombination som har flest antal ge-
mensamma anställda får definiera det nya arbetsstället och dess varia-
belvärden.  

Nytt 05 

Övriga nya arbetsställen (år 2), som inte kodats som kvarvarande (el-
ler överlevare).  Nytt 02 

Övriga nya arbetsställen (år 2), som inte kodats som kvarvarande (el-
ler överlevare) och där arbetsställe saknas för år 1, vilket innebär att 
personalen på arbetsstället år 2 inte förvärvsarbetade år 1.  

Nytt 03 

Övriga nedlagda arbetsställen (år 1), som inte kodats som kvarvaran-
de (eller överlevare).   Nedlagt 20 

Övriga nedlagda arbetsställen (år 1), som inte kodats som kvarvaran-
de (eller överlevare) och där arbetsställe saknas för år 2, vilket innebär 
att personalen på arbetsstället år 1 inte förvärvsarbetade år 2.  

Nedlagt 30 
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Bilaga 2: Tabeller och figurer 

Tabell B1. Arbetsplatsrelaterad rörlighet från ett år till närmast påföljande 
1990/91–2002/03. Västerås och Eskilstunas lokala arbetsmarknader. Antal 
och procent av de sysselsatta första året. 

Rörlighets-
kategori 

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Arbetet kvar 126 375 65,5 121 792 66,3 114 864 67,5 109 097 69,4 112 129 70,8 

Nytt jobb 44 511 23,1 37 802 20,6 34 980 20,5 31 795 20,2 31 295 19,8 

Viss inkomst 13 171 6,8 14 960 8,1 12 016 7,1 9 589 6,1 9 149 5,8 

Ingen inkomst 4 322 2,2 5 215 2,8 4 948 2,9 2 745 1,7 2 234 1,4 

Över 64 år 4 701 2,4 3 979 2,2 3 430 2,0 4 049 2,6 3 628 2,3 

 193 080 100 183 748 100 170 238 100 157 275 100 158 435 100 

 
Rörlighets-
kategori 

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Arbetet kvar 115 018 72,0 110 293 69,7 108 948 69,9 108 269 67,2 110 838 68,7 

Nytt jobb 29 588 18,5 33 092 20,9 33 925 21,8 38 160 23,7 37 719 23,4 

Viss inkomst 9 323 5,8 9 361 5,9 7 656 4,9 8 859 5,5 8 341 5,2 

Ingen inkomst 1 937 1,2 1 941 1,2 1 685 1,1 1 758 1,1 1 640 1,0 

Över 64 år 3 885 2,4 3 493 2,2 3 657 2,3 4 062 2,5 2 826 1,8 

 159 751 100 158 180 100 155 871 100 161 108 100 161 364 100 

 
Rörlighets-
kategori 

2000/01 2001/02 2002/03 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Arbetet kvar 111 408 67,7 112 806 68,2 117 969 70,9 

Nytt jobb 39 843 24,2 39 464 23,8 33 434 20,1 

Viss inkomst 8 647 5,3 8 459 5,1 8 898 5,3 

Ingen inkomst 1 770 1,1 1 800 1,1 2 389 1,4 

Över 64 år 2 861 1,7 2 968 1,8 3 729 2,2 

 164 529 100 165 497 100 166 419 100 
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Tabell B2.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet från ett år till påföljande 1990/91–
2002/03. Hela landet. Antal och procent av de sysselsatta första året. 

Rörlighets-
kategori 

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Arbetet kvar 3 015 875 67,7 2 837 070 66,2 2 705 730 67,0 2 634 281 70,5 2 692 536 71,1 

Nytt jobb 938 711 21,1 917 038 21,4 852 250 21,1 720 131 19,3 726 873 19,2 

Viss inkomst 268 566 6,0 311 899 7,3 271 239 6,7 214 912 5,8 212 254 5,6 

Ingen inkomst 95 147 2,1 112 222 2,6 115 327 2,9 66 438 1,8 58 824 1,6 

Över 64 år 135 143 3,0 109 032 2,5 92 919 2,3 98 470 2,6 95 239 2,5 

 4 453 442 100 4 287 261 100 4 037 465 100 3 734 232 100 3 785 726 100 

 
Rörlighets-
kategori 

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Arbetet kvar 2 744 350 71,5 2 649 969 69,5 2 709 909 71,4 2 738 862 70,0 2 763 820 70,1 

Nytt jobb 717 107 18,7 798 062 20,9 766 300 20,2 818 193 20,9 860 849 21,8 

Viss inkomst 220 842 5,8 221 481 5,8 179 744 4,7 204 368 5,2 196 150 5,0 

Ingen inkomst 53 163 1,4 51 162 1,3 48 863 1,3 50 154 1,3 48 196 1,2 

Över 64 år 100 384 2,6 90 588 2,4 91 427 2,4 102 645 2,6 75 049 1,9 

 3 835 846 100 3 811 262 100 3 796 243 100 3 914 222 100 3 944 064 100 

 
Rörlighets-
kategori 

2000/01 2001/02 2002/03 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Arbetet kvar 2 839 555 70,1 2 933 475 71,8 2 995 262 72,5 

Nytt jobb 867 776 21,4 827 220 20,2 768 667 18,6 

Viss inkomst 212 270 5,2 196 043 4,8 210 527 5,1 

Ingen inkomst 51 894 1,3 53 408 1,3 65 460 1,6 

Över 64 år 76 378 1,9 77 696 1,9 93 242 2,3 

 4 047 873 100 4 087 842 100 4 133 158 100 
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Tabell B3.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet för personer inom olika åldrar från 2002 
till 2003. Inom Västerås och Eskilstunas lokala arbetsmarknader. Antal 
och procent av de sysselsatta 2002. 

Åldersgrupp 

Procent av de sysselsatta 2002 Antal 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

16–24 år 45,2 34,2 18,5 2,1 5 629 4 259 2 308 260 

25–34 år 66,2 25,7 6,6 1,6 21 414 8 310 2 133 513 

35–44 år 74,5 20,7 3,5 1,3 31 119 8 662 1 469 534 

45–54 år 78,8 17,6 2,5 1,1 31 472 7 025 1 007 431 

55–64 år 78,4 14,3 5,5 1,8 28 335 5 178 1 981 651 

 

Tabell B4.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet för män och kvinnor från 2002 till 2003. 
Västerås och Eskilstunas lokala arbetsmarknader. Antal och procent av 
de sysselsatta 2002. 

Kön resp. 
Kön-ålder 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Män 73,8 20,1 4,6 1,4 63 038 17 172 3 971 1 224 

Kvinnor 71,1 21,0 6,4 1,5 54 931 16 262 4 927 1 165 

Män         

16–24 år 51,8 30,7 15,5 2,1 3 221 1 908 962 131 

25–34 år 68,2 25,2 5,3 1,3 11 873 4 383 930 218 

35–44 år 75,4 20,8 2,7 1,2 16 771 4 618 598 259 

45–54 år 79,8 16,8 2,3 1,2 16 408 3 455 468 242 

55–64 år 77,9 14,8 5,3 2,0 14 765 2 808 1 013 374 

Kvinnor         

16–24 år 38,6 37,7 21,6 2,1 2 408 2 351 1 346 129 

25–34 år 63,8 26,2 8,0 2,0 9 541 3 927 1 203 295 

35–44 år 73,4 20,7 4,5 1,4 14 348 4 044 871 275 

45–54 år 77,8 18,4 2,8 1,0 15 064 3 570 539 189 

55–64 år 79,0 13,8 5,6 1,6 13 570 2 370 968 277 
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Tabell B5.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet från 2002 till 2003 för personer inom olika 
sektorer. Västerås och Eskilstunas lokala arbetsmarknader. Antal och 
procent av de sysselsatta 2002. 

Sektor 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Statlig förvaltning  71,1 23,2 3,8 1,9 3 980 1 299 211 108 

Statliga affärsverk  73,3 26,7 0,0 0,0 11 4 0 0 

Primärkommunal  
förvaltning  

65,4 27,4 6,3 0,9 22 780 9 529 2 207 316 

Landsting 84,1 12,3 3,1 0,5 9 393 1 368 347 57 

Övriga offentlig  
institutioner 

84,9 11,4 3,5 0,2 530 71 22 1 

Aktiebolag, ej  
offentligt ägda  

73,6 19,6 5,3 1,5 62 919 16 768 4 565 1 258 

Övriga företag, ej  
offentligt ägda  

76,7 14,7 4,6 4,0 8 216 1 572 488 431 

Statligt ägda företag  
och organisationer  

72,1 21,5 6,0 0,4 3 947 1 176 328 24 

Kommunalt ägda företag 
och organisationer 

79,3 15,3 4,7 0,6 2 512 485 150 20 

Övriga organisationer  65,8 20,8 10,4 3,1 3 681 1 162 580 174 

 
Tabell B6.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet från 2002 till 2003 för personer med olika 

utbildningar. Västerås och Eskilstunas lokala arbetsmarknader. Antal och 
procent av de sysselsatta 2002. 

Utbildning 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Förgymnasial utbildning  
kortare än 9 år 

76,8 14,3 6,2 2,7 6 965 1 300 559 242 

Förgymnasial utbildning  
9 (10) år (motsvarande) 

70,4 20,2 7,3 2,1 12 675 3 635 1 307 379 

Gymnasial utbildning  
högst 2-årig 

74,9 19,1 4,5 1,5 40 019 10 203 2 426 798 

Gymnasial utbildning längre 
än 2 år men max 3 år 

67,0 23,3 8,2 1,5 23 605 8 211 2 908 526 

Eftergymnasial utbildning 
kortare än 3 år 

73,1 21,2 4,7 1,1 16 854 4 888 1 075 245 

Eftergymnasial utbildning  
3 år eller längre 

74,7 21,9 2,6 0,8 17 099 5 015 587 177 

Forskarutbildning 78,2 19,2 1,4 1,2 543 133 10 8 
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Tabell B7.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet från 2002 till 2003 för personer inom olika när-
ingsgrenar. Västerås och Eskilstunas lokala arbetsmarknader. Antal och pro-
cent av de sysselsatta 2002. 

Näringsgren 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Totalt 

01=Jordbruk, jakt och service i an-
slutning härtill 

82,9 11,0 3,1 3,0 2 164 287 81 78 2 610 

02=Skogsbruk och service till skogs-
bruk 

80,6 13,4 4,2 1,8 349 58 18 8 433 

10–14,23=Råvaruutvinning mm 83,8 12,8 2,9 0,5 721 110 25 4 860 

15=Livsmedels- och dryckesvarufram-
ställning 

67,3 20,0 9,9 2,9 1 217 361 179 52 1 809 

17–19=Textil,kläder, läderprodukter 85,5 10,0 3,1 1,4 443 52 16 7 518 

20=Tillverkning av trä och varor av 
trä, kork, rotting o.d. utom möbler 

77,7 15,1 5,3 1,9 529 103 36 13 681 

21=Massa-, pappers- och pappersva-
rutillverkning 

1,0 1,3 0,1 97,6 20 26 1 1 933 1 980 

22=Förlagsverksamhet; grafisk pro-
duktion och reproduktion av inspel-
ningar 

65,2 25,7 9,1 0,0 337 133 47  517 

24=Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter 

79,8 11,8 6,8 1,5 317 47 27 6 397 

25=Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

83,9 11,7 2,7 1,6 611 85 20 12 728 

26=Tillverkning av icke-metalliska 
mineraliska produkter 

76,9 19,4 2,9 0,8 603 152 23 6 784 

27=Stål- och metallframställning 93,1 3,3 2,3 1,2 2 391 86 60 32 2 569 

28=Tillverkning av metallvaror utom 
maskiner och apparater 

82,6 11,8 4,3 1,2 4 590 655 240 69 5 554 

29=Tillverkning av maskiner som ej 
ingår i annan underavdelning 63 

84,6 11,1 3,5 0,9 4 366 571 179 47 5 163 

30=Tillverkning av kontorsmaskiner, 
datorer, andra elektriska m. 

68,8 27,1 2,9 1,3 4 596 1 809 193 85 6 683 

32=Tillverkning av teleprodukter 72,4 17,0 6,0 4,6 768 180 64 49 1 061 

33=Tillverkning av precisionsinstru-
ment, medicinska och optiska instru-
ment samt ur 

58,4 37,0 3,2 1,4 701 444 38 17 1 200 

34=Tillverkning av motorfordon, 
släpfordon och påhängsvagnar 

90,0 5,5 3,6 0,9 3 798 233 152 38 4 221 

35=Tillverkning av andra transport-
medel 

86,7 11,2 1,8 0,3 1 753 226 37 7 2 023 

36=Tillverkning av möbler; annan 
tillverkning 

81,9 12,8 4,3 1,0 1 418 222 74 17 1 731 

40=El-, gas-, ång- och vattenförsörj-
ning, återvinning 

76,8 20,7 2,4 0,2 816 220 25 2 1 063 

45=Byggverksamhet 67,5 27,5 3,8 1,2 7 142 2 916 403 124 10 585 
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Tabell B7.  (forts.) Arbetsplatsrelaterad rörlighet … 

Näringsgren 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Totalt 

50=Handel med och service av mo-
torfordon; detaljhandel med drivme-
del 

79,5 14,3 5,0 1,3 2 512 451 157 40 3 160 

51=Parti- och agenturhandel utom 
med motorfordon 

75,6 17,7 5,1 1,6 4 254 998 285 91 5 628 

52=Detaljhandel utom med motor-
fordon; reparation av hushållsartiklar 
och personliga artiklar 

73,3 17,3 7,7 1,7 6 483 1 532 679 154 8 848 

55=Hotell- och restaurangverksamhet 57,2 26,1 13,2 3,5 1 777 811 409 110 3 107 

60=Landtransport; transport i rörsy-
stem 

73,1 20,5 4,8 1,6 2 935 825 191 66 4 017 

61=Sjötransport 32,3 24,2 4,0 39,4 32 24 4 39 99 

62=Lufttransport 84,6 11,5 3,8 0,0 22 3 1  26 

63=Stödtjänster till transport; reseby-
råverksamhet 

79,4 13,3 6,1 1,3 1 573 263 121 25 1 982 

64=Post- och telekommunikationer 67,6 24,4 7,6 0,4 1 437 518 162 8 2 125 

65=Finansförmedling utom försäk-
ring och pensionsfondsverksamhet 

77,9 15,3 5,1 1,7 1 048 206 68 23 1 345 

66=Försäkring och pensionsfonds-
verksamhet utom obligatorisk social-
försäkring 

70,8 23,6 5,0 0,5 267 89 19 2 377 

67=Stödtjänster till finansiell verk-
samhet 

48,2 41,0 8,8 2,0 120 102 22 5 249 

70=Fastighetsverksamhet 71,9 19,1 7,2 1,8 2 121 565 213 52 2 951 

71=Uthyrning av fordon och maski-
ner utan bemanning samt av hus-
hållsartiklar och varor för personligt 
bruk 

73,7 17,5 5,9 2,8 261 62 21 10 354 

72=Databehandlingsverksamhet 
m.m. 

69,1 24,7 4,1 2,0 1 865 668 111 55 2 699 

73=Forskning och utveckling 49,0 40,6 7,1 3,2 76 63 11 5 155 

74=Andra företagstjänster 62,0 28,5 7,3 2,2 5 677 2 613 671 200 9 161 

75=Offentlig förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring 

69,6 25,2 3,9 1,3 5 818 2 108 327 110 8 363 

80=Utbildning 74,8 19,0 5,1 1,1 13 009 3 309 893 186 17 397 

85=Hälso- och sjukvård, sociala 
tjänster; veterinärverksamhet 

72,4 21,3 5,4 0,9 19 921 5 851 1 498 243 27 513 

90=Avloppsrening, avfallshantering, 
renhållning o.d. 

79,2 16,6 3,4 0,8 472 99 20 5 596 

91=Intressebevakning; religiös verk-
samhet 

64,2 21,7 11,6 2,5 1 406 475 254 54 2 189 

92=Rekreations-, kultur- och sport-
verksamhet 

69,4 19,3 9,2 2,1 1 778 495 237 53 2 563 

93=Annan serviceverksamhet 82,5 9,8 5,7 2,0 1 167 138 81 29 1 415 
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Tabell B8.  Arbetsplatsrelaterad rörlighet från 2002 till 2003 för personer inom olika 
näringsgrenar. Hela landet. Antal och procent av de sysselsatta 2002. 

Näringsgren 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Totalt 

01=Jordbruk, jakt och service i an-
slutning härtill 

83,0 10,0 4,0 3,0 43 651 5 232 2 083 1 594 52 560 

02=Skogsbruk och service till skogs-
bruk 

78,0 15,4 4,6 2,0 12 697 2 503 744 333 16 277 

10–14,23=Råvaruutvinning mm 88,3 7,3 3,5 0,9 8 483 703 334 90 9 610 

15=Livsmedels- och dryckesvaru-
framställning 

78,0 13,7 6,7 1,7 51 799 9 104 4 424 1 110 66 437 

17–19=Textil,kläder, läderprodukter 84,0 8,8 5,3 1,8 10 148 1 067 640 220 12 075 

20=Tillverkning av trä och varor av 
trä, kork, rotting o.d. utom möbler 

84,1 10,4 4,1 1,4 31 648 3 915 1 528 527 37 618 

21=Massa-, pappers- och pappers-
varutillverkning 

90,8 5,1 3,3 0,9 37 596 2 092 1 353 354 41 395 

22=Förlagsverksamhet; grafisk pro-
duktion och reproduktion av inspel-
ningar 

77,4 15,6 5,2 1,8 36 217 7 282 2 433 855 46 787 

24=Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter 

88,0 8,2 2,9 1,0 36 552 3 388 1 186 415 41 541 

25=Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

84,6 8,8 4,7 1,8 21 774 2 270 1 222 465 25 731 

26=Tillverkning av icke-metalliska 
mineraliska produkter 

78,6 16,2 3,9 1,3 14 609 3 011 732 243 18 595 

27=Stål- och metallframställning 92,6 4,1 2,6 0,7 29 088 1 303 801 213 31 405 

28=Tillverkning av metallvaror utom 
maskiner och apparater 

83,0 11,1 4,4 1,5 65 134 8 730 3 434 1 204 78 502 

29=Tillverkning av maskiner som ej 
ingår i annan underavdelning 63 

87,0 8,8 3,2 1,0 82 720 8 418 3 054 930 95 122 

30=Tillverkning av kontorsmaskiner, 
datorer, andra elektriska m. 

78,4 15,9 4,4 1,3 24 290 4 932 1 348 412 30 982 

32=Tillverkning av teleprodukter 57,9 33,9 5,4 2,9 20 738 12 133 1 918 1 046 35 835 

33=Tillverkning av precisionsinstru-
ment, medicinska och optiska in-
strument samt ur 

78,5 17,3 3,1 1,2 18 268 4 015 712 268 23 263 

34=Tillverkning av motorfordon, 
släpfordon och påhängsvagnar 

89,7 6,5 2,9 0,8 69 798 5 094 2 281 613 77 786 

35=Tillverkning av andra transport-
medel 

87,8 8,0 3,1 1,1 18 473 1 676 647 235 21 031 

36=Tillverkning av möbler; annan 
tillverkning 

77,5 16,4 5,2 1,0 36 950 7 811 2 467 478 47 706 

40=El-, gas-, ång- och vattenförsörj-
ning, återvinning 

85,1 11,8 2,5 0,6 21 266 2 955 614 147 24 982 

45=Byggverksamhet 71,4 23,4 3,7 1,5 166 500 54 566 8 737 3 544 233 347 
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Tabell B8.  (forts.) Arbetsplatsrelaterad rörlighet … 

Näringsgren 

Procent av de sysselsatta första året Antal 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Arbetet 
kvar 

Nytt  
arbete 

Viss  
inkomst 

Ingen  
inkomst 

Totalt 

50=Handel med och service av mo-
torfordon; detaljhandel med drivme-
del 

81,3 12,8 4,4 1,6 59 897 9 433 3 213 1 167 73 710 

51=Parti- och agenturhandel utom 
med motorfordon 

78,5 15,2 4,4 1,8 146 416 28 380 8 234 3 448 186 478 

52=Detaljhandel utom med motor-
fordon; reparation av hushållsartiklar 
och personliga artiklar 

73,6 16,4 8,0 2,0 166 733 37 167 18 202 4 550 226 652 

55=Hotell- och restaurangverksam-
het 

58,1 25,1 13,2 3,6 58 404 25 189 13 281 3 581 100 455 

60=Landtransport; transport i rörsy-
stem 

78,2 15,8 4,2 1,8 89 192 17 991 4 835 2 014 114 032 

61=Sjötransport 25,9 65,2 5,2 3,6 3 024 7 618 611 425 11 678 

62=Lufttransport 81,1 15,3 2,5 1,1 10 600 2 000 328 149 13 077 

63=Stödtjänster till transport; rese-
byråverksamhet 

77,2 16,0 5,2 1,6 40 803 8 473 2 743 831 52 850 

64=Post- och telekommunikationer 64,8 27,6 6,5 1,1 46 392 19 741 4 637 768 71 538 

65=Finansförmedling utom försäk-
ring och pensionsfondsverksamhet 

78,1 15,9 4,6 1,4 42 611 8 670 2 493 765 54 539 

66=Försäkring och pensionsfonds-
verksamhet utom obligatorisk social-
försäkring 

79,5 16,8 2,9 0,8 15 996 3 387 577 159 20 119 

67=Stödtjänster till finansiell verk-
samhet 

60,9 30,4 6,4 2,3 7 804 3 898 823 298 12 823 

70=Fastighetsverksamhet 76,7 15,4 5,8 2,1 46 000 9 205 3 470 1 268 59 943 

71=Uthyrning av fordon och maski-
ner utan bemanning samt av hus-
hållsartiklar och varor för personligt 
bruk 

70,8 20,6 6,3 2,3 7 217 2 105 646 232 10 200 

72=Databehandlingsverksamhet 
m.m. 

70,4 23,5 3,8 2,3 64 690 21 585 3 488 2 152 91 915 

73=Forskning och utveckling 76,7 18,0 4,2 1,1 21 126 4 967 1 150 315 27 558 

74=Andra företagstjänster 66,0 24,7 6,7 2,6 189 622 71 066 19 384 7 354 287 426 

75=Offentlig förvaltning och för-
svar; obligatorisk socialförsäkring 

76,2 19,4 3,6 0,9 173 245 44 039 8 131 2 034 227 449 

80=Utbildning 77,0 17,2 4,8 1,0 322 302 71 817 20 230 4 219 418 568 

85=Hälso- och sjukvård, sociala 
tjänster; veterinärverksamhet 

71,0 23,0 5,0 0,9 462 843 
150 
223 32 870 6 017 651 953 

90=Avloppsrening, avfallshantering, 
renhållning o.d. 

80,3 14,9 3,8 1,0 9 124 1 696 427 118 11 365 

91=Intressebevakning; religiös verk-
samhet 

72,2 17,7 7,6 2,4 40 935 10 053 4 324 1 373 56 685 

92=Rekreations-, kultur- och sport-
verksamhet 

72,2 18,3 7,4 2,2 62 305 15 763 6 361 1 890 86 319 

93=Annan serviceverksamhet 81,6 11,0 4,5 2,9 23 704 3 195 1 311 836 29 046 
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Tabell B9.  Inflöden till och utflöden ur arbetskraften inom olika åldrar från 2002 till 
2003. 

Ålder 

Västerås/Eskilstuna  Hela landet  

Procent Antal Procent Antal 

Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

16–24 år 42,2 22,8 4 965 2 568 43,1 23,4 118 383 64 682 

25–34 år 26,6 23,4 3 131 2 646 26,6 24,4 73 074 67 272 

35–44 år 17,0 17,7 1 997 2 003 15,7 17,0 43 231 47 032 

45–54 år 8,9 12,7 1 042 1 438 9,0 12,7 24 674 34 975 

55–64 år 5,3 23,3 625 2 632 5,6 22,5 15 430 62 026 

 100.0 100.0 11 760 11 287 100.0 100.0 274 792 275 987 

 
Tabell B10.  Inflöden till och utflöden ur arbetskraften för män och kvinnor i olika 

åldrar från 2002 till 2003. 

Kön resp. 
Kön-Ålder  

Västerås/Eskilstuna Hela landet 

Procent Antal Procent Antal 

Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

Män 46,9 46,0 5 539 5 195 47,5 47,1 131 100 130 090 

Kvinnor 53,1 54,0 6 283 6 092 52,5 52,9 145 095 145 897 

 100.0 100.0 11 822 11 287 100.0 100.0 276 195 275 987 

Män         

16–24 år 44,7 21,0 2 457 1 093 45,1 21,9 58 721 28 431 

25–34 år 25,1 22,1 1 381 1 148 24,6 22,3 31 943 29 028 

35–44 år 14,6 16,5 803 857 14,2 16,3 18 514 21 191 

45–54 år 9,5 13,7 519 710 9,7 13,7 12 582 17 832 

55–64 år 6,0 26,7 332 1 387 6,4 25,8 8 347 33 608 

 100.0 100.0 5 492 5 195 100.0 100.0 130 107 130 090 

Kvinnor         

16–24 år 40,0 24,2 2 508 1 475 41,2 24,8 59 662 36 251 

25–34 år 27,9 24,6 1 750 1 498 28,4 26,2 41 131 38 244 

35–44 år 19,0 18,8 1 194 1 146 17,1 17,7 24 717 25 841 

45–54 år 8,3 12,0 523 728 8,4 11,8 12 092 17 143 

55–64 år 4,7 20,4 293 1 245 4,9 19,5 7 083 28 418 

 100.0 100.0 6 268 6 092 100.0 100.0 144 685 145 897 
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Tabell B11.  Arbetskraftsförändringar för personer med olika utbildningsbakgrund 
från 2002 till 2003. 

Utbildning 

Västerås/Eskilstuna Hela landet 

Procent Antal Procent Antal 

Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

Förgymnasial utbildning 
kortare än 9 år 

3,4 7,1 400 801 3,1 7,0 8 296 19 112 

Förgymnasial utbildning 9 
(10) år (motsvarande) 

27,4 15,0 3 206 1 686 28,2 15,2 76 578 41 684 

Gymnasial utbildning högst 
2-årig 

19,7 28,7 2 307 3 224 17,7 25,2 48 102 68 964 

Gymnasial utbildning läng-
re än 2 år men max 3 år 

23,1 30,5 2 701 3 434 22,6 28,8 61 387 79 083 

Eftergymnasial utbildning 
kortare än 3 år 

15,7 11,7 1 837 1 320 15,1 13,6 41 046 37 172 

Eftergymnasial utbildning 3 
år eller längre 

10,5 6,8 1 230 764 13,1 9,8 35 614 26 952 

Forskarutbildning 0,1 0,2 17 18 0,4 0,4 955 1 213 

 100.0 100.0 11 698 11 247 100.0 100.0 271 978 274 180 

 
Tabell B12.  Organisationsomvandling 1995/96 efter startår för organisationen.  

Organisationsomvandling 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995  

Nedlagda genom hopslagning 45,5 3,5 3,0 4,2 4,4 5,5 5,7 5,5 11,3 11,4 100 

Nedlagda genom uppdelning 38,7 0,6 12,0 2,1 7,6 10,3 3,2 11,3 8,2 5,9 100 

De i egentlig mening nedlagda 25,6 2,1 2,9 3,7 4,6 5,2 6,2 8,0 14,8 26,9 100 

Kvarvarande starkt omvandlade 49,1 3,6 4,3 4,2 4,1 4,2 6,8 6,5 8,6 8,6 100 

Kvarvarande senare omvandlade 62,2 3,2 3,3 4,0 3,7 4,1 5,2 4,5 5,8 4,1 100 

Kvarvarande i övrigt 75,8 2,7 2,7 2,8 2,5 2,5 3,6 2,5 3,1 1,8 100 

 
Tabell B13.  Organisationsomvandling 1995/96 och antalet anställda på arbetsstället. 

Organisationsomvandling 0 1–2 3–5 6–10 11–50 
51–
100 

101–
200 

201–
500 

501–  

Nedlagda genom hopslagning 0,8 0,1 15,4 18,2 44,6 11,3 8,7 0,9 0,0 100 

Nedlagda genom uppdelning 0,2 0,0 5,7 10,2 35,9 30,4 17,5 0,0 0,0 100 

De i egentlig mening nedlagda 7,2 45,9 12,0 8,3 16,2 4,5 3,3 2,0 0,6 100 

Nya genom hopslagning 2,1 0,7 1,3 4,0 22,7 14,1 16,8 21,2 17,0 100 

Nya genom uppdelning 18,5 2,0 11,4 9,0 28,5 13,5 7,8 5,9 3,3 100 

De genuint nya 25,6 9,7 9,8 9,0 21,4 7,8 5,9 5,5 5,3 100 

Kvarvarande starkt omvandlade 0,0 0,0 12,0 12,0 33,4 13,2 10,5 10,9 7,8 100 

Kvarvarande senare omvandlade 0,1 0,0 9,5 11,0 32,2 13,5 10,9 10,1 12,7 100 

Kvarvarande i övrigt 0,0 0,0 5,9 7,7 29,5 15,2 12,1 11,0 18,5 100 
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Tabell B14.  Organisationsomvandling 1995/96 och genomsnittlig utbetald lönesum-
ma per anställd i tusentals kronor. Procent i olika löneintervall. 

Organisationsomvandling 
Genomsnittlig utbetald lönesumma per anställd  

 
0–50 tkr 51–100 tkr 101–200 tkr 201– tkr 

Nedlagda genom hopslagning 1,0 5,6 63,2 30,2 100 

Nedlagda genom uppdelning 1,6 2,9 60,1 35,4 100 

De i egentlig mening nedlagda 17,4 19,1 43,9 19,6 100 

Nya genom hopslagning 0,1 1,2 58,9 39,7 100 

Nya genom uppdelning 1,3 5,0 66,4 27,3 100 

De genuint nya 3,1 9,7 59,1 28,1 100 

Kvarvarande starkt omvandlade 0,7 7,6 63,0 28,7 100 

Kvarvarande senare omvandlade 0,2 2,6 62,9 34,4 100 

Kvarvarande i övrigt 0,1 1,3 69,4 29,2 100 
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Tabell B15.  Genomsnittliga sociala inkomst efter personalneddragningar mellan 1995 
och 1996. 26– 64 år. 

Arbetsplatsomvandling 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

                                    Arbetslöshetsersättningar och ersättning för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Minskning med minst 30% 9 679 7 017 10 251 13 042 12 681 11 392 9 336 7 279 7 139 7 522 

Minskning med 20–30% 8 901 6 294 8 516 11 202 11 784 10 814 9 000 7 175 6 784 7 054 

Minskning med 10–20% 7 203 4 895 6 135 8 352 9 269 8 946 7 833 6 259 6 054 6 427 

Liten minskning 5 783 3 565 3 539 5 016 5 964 6 035 5 489 4 642 4 610 4 910 

Ingen minskning/ökning 6 455 3 943 3 491 4 766 5 661 5 711 5 130 4 386 4 456 5 039 

                                    Förtidspensionsersättning, sjukbidrag 

Minskning med minst 30% 1 004 1 224 1 698 2 360 2 925 3 481 4 107 4 767 5 857 7 030 

Minskning med 20–30% 1 028 1 240 1 730 2 340 2 874 3 412 4 052 4 761 5 927 7 161 

Minskning med 10–20% 1 018 1 211 1 651 2 281 2 820 3 371 4 009 4 691 5 779 6 986 

Liten minskning 1 066 1 264 1 652 2 272 2 814 3 373 4 039 4 737 5 845 7 038 

Ingen minskning/ökning 868 1 025 1 361 1 882 2 347 2 838 3 457 4 109 5 144 6 235 

                                    Sjukersättning 

Minskning med minst 30% 3 690 3 947 3 640 3 465 4 645 5 961 7 594 8 737 9 650 9 356 

Minskning med 20–30% 3 576 3 780 3 451 3 288 4 557 6 061 7 746 8 787 9 681 9 288 

Minskning med 10–20% 3 403 3 695 3 431 3 285 4 550 6 127 7 759 8 924 9 746 9 397 

Liten minskning 3 319 3 440 3 220 3 114 4 392 5 831 7 404 8 484 9 250 8 933 

Ingen minskning/ökning 3 077 3 214 3 128 3 025 4 333 5 840 7 412 8 443 9 138 8 779 

                                    Socialbidrag 

Minskning med minst 30% 473 311 337 390 347 322 288 254 251 262 

Minskning med 20–30% 650 433 371 447 405 369 342 288 283 304 

Minskning med 10–20% 344 226 239 267 241 227 207 184 185 200 

Liten minskning 281 181 195 228 214 205 188 175 171 181 

Ingen minskning/ökning 318 205 201 227 208 192 175 161 161 179 

                                    Summa sociala ersättningar 

Minskning med minst 30% 14 846 12 499 15 926 19 256 20 598 21 155 21 324 21 037 22 897 24 171 

Minskning med 20–30% 14 156 11 747 14 068 17 276 19 619 20 656 21 140 21 011 22 675 23 807 

Minskning med 10–20% 11 967 10 026 11 456 14 185 16 878 18 670 19 808 20 060 21 765 23 010 

Liten minskning 10 450 8 451 8 606 10 629 13 384 15 445 17 121 18 039 19 878 21 062 

Ingen minskning/ökning 10 718 8 385 8 180 9 900 12 550 14 582 16 174 17 099 18 900 20 233 
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Tabell B16. Procent utan arbete (och som fortlöpande förblivit utan arbete) 1997–
2003 efter rörligheten mellan 1995 och 1996. 

1996 då det jämförs med 1995 
Procent av de sysselsatta 1995 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 N (1996) 

Har arbete1996         

Samma arbete båda åren 0 0 0 0 0 0 0 2 675 804 

Nytt arbete 1996 0 0 0 0 0 0 0 698 944 

Utan arbete 1996         

Icke sysselsatt 1996 men viss inkomst 65,6 47,7 37,5 30,6 26,4 24,3 23,0 209 879 

Icke sysselsatt 1996 och ingen inkomst 75,9 60,6 50,7 43,3 38,7 36,0 34,3 49 439 

 
 

Tabell B17.  Procent utan arbete (och som fortlöpande förblivit utan arbete) 1996–
2003  efter organisationsomvandlingen 1995/96.  

Arbetsplatsomvandling 
Procent av de sysselsatta 1995 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Antal 

Hopslagna med andra 5,7 4,0 3,1 2,6 2,2 2,0 1,9 1,9 21 921 

Nedlagda 34,3 22,3 16,5 13,0 10,8 9,5 8,7 8,2 98 454 

Starkt omvandlade 13,5 8,9 6,4 4,9 3,9 3,3 3,0 2,8 251 306 

Kvarvarande senare omvandlade 3,3 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 812 272 

Kvarvarande aldrig omvandlade 5,9 4,4 3,5 2,9 2,4 2,1 2,0 1,9 2 209 771 

Över 64 år 0,0 0,8 1,8 2,9 4,1 5,6 7,2 9,0  

Anm.: Att antalsuppgifterna i denna tabell avviker från motsvarande uppgifter i liknande 
tabeller i rapporten beror på bortfall i den speciella variabel som skaptas för tabellen.  
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Tabell B18. Antal personer 1994–2003 i åldern 25–64 år efter olika former av 
arbetsplatsomvandlingar (och neddragningar) 1995–1996. 

Arbetsplatsomvandling 1994 1995 1996 1997 1998 

Hopslagna med andra 20 275 20 551 20 799 20 939 21 006 

Nedlagda 87 363 87 974 88 827 89 962 90 979 

Kvarvarande senare omvandlade 714 081 730 118 744 374 755 239 763 404 

Starkt omvandlade 210 828 216 034 221 560 226 690 231 142 

Kvarvarande aldrig omvandlade 2 013 448 2 041 804 2 066 879 2 083 402 2 091 490 

Neddragningar på kvarvarande icke starkt omvandlade arbetsplatser 

Minskning med minst 30% 103 853 106 144 108 511 109 840 110 830 

Minskning med 20–30% 110 782 113 563 116 300 117 898 119 124 

Minskning med 10–20% 304 048 311 162 318 452 322 440 325 201 

Liten minskning 1 193 884 1 217 365 1 239 662 1 247 838 1 251 541 

Ingen minskning/ökning 981 465 1 005 331 1 028 328 1 040 625 1 048 198 

 
(forts.) 

Arbetsplatsomvandling 1999 2000 2001 2002 2003 

Hopslagna med andra 21 002 20 862 20 605 20 272 19 848 

Nedlagda 91 719 91 758 91 741 90 948 89 690 

Kvarvarande senare omvandlade 768 387 769 700 769 444 762 246 751 465 

Starkt omvandlade 234 812 236 842 238 689 237 490 234 704 

Kvarvarande aldrig omvandlade 2 092 573 2 082 249 2 066 032 2 034 917 1 995 651 

Neddragningar på kvarvarande icke starkt omvandlade arbetsplatser 

Minskning med minst 30% 111 610 111 378 111 186 109 983 108 133 

Minskning med 20–30% 119 949 120 048 120 023 118 715 116 853 

Minskning med 10–20% 326 899 326 853 326 233 322 265 316 873 

Liten minskning 1 250 535 1 243 109 1 232 390 1 213 388 1 189 249 

Ingen minskning/ökning 1 051 967 1 050 561 1 045 644 1 032 812 1 016 008 
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Förteckningarna nedan tar upp rapporter som har publicerats vid Insti-
tutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB), i bl.a. Centrum 
för Välfärdsforsknings (CVF) skriftserie och i den aktuella skriftserien 
Studies in Social Sciences (SiSS), som sedan 2008 finns vid Akademin 
för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) på Mälardalens hög-
skola (MDH).  
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