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$EVWUDFW 
 

Hur upplever de som drabbas av arbetslöshet pga. att arbetsplatsen de arbetat på i många år 

läggs ner och produktionen flyttas till lågkostnadsländer, där företagen gör större vinster.  

 

Detta är det jag vill få fram i min studie av detta problem som drabbar många i Sverige idag. 

De som drabbas hårdast är de som arbetat i hela sitt liv på samma företag, saknar utbildning 

efter grundskola och är i övre medelålder. För denna kategori är det väldigt svårt att få ett nytt 

arbete. För att försöka få fram ett svar på min frågeställning så har jag använt mig av material 

från Svenskt Näringsliv, Arbetslivscentrum samt tre intervjuer med personer som är drabbade 

av arbetslöshet pga. detta samt intervju med en arbetsförmedlare på en ort som är hårt drabbad 

av utflyttande företag och en platschef på ett företag som också flyttat delar av produktionen 

till ett lågkostnadsland. Jag försöker belysa bakgrunden till problemen med en tillbakablick på 

historien samt ett avsnitt om hur det ser ut i Sverige idag. 

 

Jag bl.a. använt mig av sociologerna Aaron Antonovsky, Anthony Giddens, Karl Marx, Johan 

Asplund samt utdrag från Zygmunt Bauman, Oskar Engdahl och Emin Tengströms litteratur. 
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���,QOHGQLQJ 
 

Svenskt arbetsliv har de senaste åren varit utsatt för stora förändringar och dessa förändringar 

är av det negativa slaget i de flesta fall. Under de senaste åren har vi i medierna kunnat ta del 

av industrinedläggningar som har skett på olika håll i vårt land. Dessa nedläggningar som har 

berott på att industrierna har valt att lägga hela eller delar av sin produktion i 

lågkostnadsländer. Det har inte i samma utsträckning skapats nya arbeten för att ersätta de 

som försvinner. En annan negativ effekt är att många människor drabbas av arbetslöshet när 

deras arbetsplats läggs ner och deras arbeten flyttas till andra länder (Wallen & Fölster: 2005). 

Detta är något som jag ofta har blivit berörd av när jag läst och hört om nya 

industrinedläggningar på nyhetssändningarna. Dessa personer är inte sällan lite äldre och 

saknar utbildning eftersom ofta rör sig om s.k. okvalificerade arbeten som försvinner. I 

dagens samhälle kan det vara svårt för många att hitta nya arbeten eftersom de saknar 

utbildning och kanske även inte har möjlighet att få en utbildning via arbetsmarknadsåtgärder.  

Dessa arbeten finns i andra länder på bekostnad av många av våra invånare som på detta sätt 

står utan försörjning och idag när klimatet hårdnar på arbetsmarknaden riskerar allt mer om de 

förlorar sitt jobb. 

 

Detta borde leda till protester hos regering och riksdag och fackliga organisationer bland 

Sveriges befolkning eftersom jag tror det drabbar dem som har svårast att ta sig in på 

arbetsmarknaden igen.  De protester som varit har framförallt kommit från vänsterrörelsen 

men detta är ett problem som borde uppmärksammas av flera olika organisationer och 

grupper i samhället. Utflyttningen av arbetstillfällen har jag alltid sett som ett stort problem 

för vårt land och i förlängningen ett hot mot välfärden och även miljön. Trots att Sverige idag 

har en högkonjunktur som bl.a. innebär att arbetslösheten sjunker  så är det inte  säkert att 

detta gäller de personer som förlorat sina arbeten när företaget de arbetat på i kanske hela sitt 

liv lade ut sin produktion till lågkostnadsländer eftersom de nya arbeten som tillkommit i vårt 

land till stor del kräver utbildning av något slag (IBID:15). Saknas en högre utbildning så är 

högkonjunkturen inte något som märks i någon högre omfattning.  

 

De som drabbas av arbetslöshet pga. företagsnedläggningar  saknar ofta utbildning och har 

kanske nått en ålder som gör att de på många håll inte är så attraktiva för arbetsgivare längre. 

Denna grupp av människor kan få det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden igen och detta 
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kan leda till en ond cirkel för den enskilde med många problem inom det sociala området som 

en eventuell följd (Andersson: 2006:73). Jag har alltid hyst en stor oro för detta fenomen att 

flytta på arbetstillfällen då det drabbar ofta redan utsatta och ökar klyftorna i samhället. 

Uppmärksamheten i media i denna fråga är oftast inte så omfattande och när det skrivs om det 

så kanske inte problemen som drabbar de som förlorar sina arbeten tas upp i första hand utan 

de positiva effekterna för företagen som flyttar ut och hur detta kan öka deras vinster 

exempelvis. Medias ibland något ensidiga bevakning kan vara en av anledningar till att det 

inte bildas någon större opinion mot detta hos befolkningen så protester mot att arbetstillfällen 

försvinner och diskussion om vad som kan göras av arbetsmarknadens parter för att minska på 

detta problem ibland uteblir eller ej blir så omfattande.  

 

�
���6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJ�
 

Med detta problem i åtanke så kommer man in på min frågeställning: Hur hanterar man 

arbetslösheten när arbetsplatsen lagt ut produktionen till ett annat land? 

 

Syftet är att få fram ett resultat och förhoppningsvis ett svar på min frågeställning har jag 

använt mig av kvalitativ metod. Jag har gjort intervjuer med tre personer som drabbats av 

arbetslöshet genom att deras arbetsplats flyttat sin produktion till andra länder. Jag har även 

samtalat med en arbetsförmedlare på en arbetsförmedling på en ort i Mellansverige som 

drabbats hårt av industrinedläggningar och försöka få svar på hur denne ser på möjligheterna 

för dessa personer som drabbas att få nytt arbete. Samtal har även skett med en platschef som 

på ett företag som har flyttat en del av sin verksamhet till utlandet och fått en bild av hur han 

ser på saken. Jag har även använt material från tidskrifter, artiklar samt litteratur som är 

relevant för ämnet samt om möjligt ta del av redan gjorda studier i ämnet.  

 

�
�
�
�
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���%DNJUXQG�
�
Sedan ett antal år tillbaka har den svenska arbetsmarknaden utsatts för stora förändringar. 

Många företag har av olika anledningar flyttat hela eller delar av sin verksamhet till andra 

länder, främst s.k. lågkostnadsländer. Sverige tillhör de länder som har en hög andel företag 

som flyttar sin verksamhet utomlands. Detta leder till att många förlorar sina arbeten och 

ibland dör hela samhällen eftersom industrin försvinner. Det är dock inte första gången 

Sveriges arbetsmarknad varit utsatt för förändringar.  

 

����+LVWRULD 

 

Fram till 1800-talets slut var Sverige ett fattigt land. Dåligt klimat orsakade allvarliga 

konsekvenser för jordbruket som var huvudsysselsättning för över 70 procent av Sveriges 

befolkning. Ekonomin var i en svår kris. Detta ledde till en omvandling av Sveriges ekonomi, 

från jordbruksekonomi till industrialiserad ekonomi (Wallen & Fölster: 2005). I dess spår 

kom många förändringar till stånd, bl.a. ökade utvandringen och då främst till Amerika. I 

dagens Sverige står vi inför en ny omvandling. Dock är det industrierna och arbetstillfällena 

som utvandrar och inte människorna (IBID: 5). 

 

Vi kan gå tillbaka till 1960- och 1970-talet då svenska textilföretag valde att lägga sin 

produktion i framförallt Portugal som hade en låg arbetskraftskostnad. Då drabbades främst 

kvinnorna då de var överrepresenterade inom dessa yrken. På senare år har utflyttningen 

accelererat eftersom det är mindre kostsamt att flytta kapital, varor mm mellan länder idag 

(IBID: 5). 

 

Över hälften av de 50 största företagen i Sverige etablerades på tidigt 1900-tal, före första 

världskriget och endast ett av dessa 50 största företag är grundat efter 1970 (ibid.: 18). Detta 

är förmodligen en följd av att den ekonomiska politiken inte är gynnsam för företagande i 

Sverige hävdar Wallén & Fölster (IBID: 17). 

 

Globalisering har de senaste 150 åren varit den enskilt viktigaste komponenten för den 

ekonomiska tillväxten i Sverige. Framförallt den internationella handeln har här varit den 

bidragande orsaken (IBID: 4). Att försöka förhindra denna globalisering är inte möjligt och 
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inte heller något att eftersträva. Däremot bör den ekonomiska politiken anpassas till att kunna 

tillvarata globaliseringens möjligheter menar Fölster och Wallen i sin rapport 8WIO\WWQLQJHQV�
NRQVHNYHQVHU� Det är oerhört viktigt att produktion som flyttar utomlands ersätts med annan 

produktion för att säkra nya arbeten i vårt land (IBID: 4) Globalisering gör att världen 

krymper och som vi har sett så är det både på gott och ont. 

 

����6YHULJH�LGDJ�
 

På både gott och ont så är globaliseringen en del av det moderna samhället. Det som händer 

exempelvis i en liten ort i Sverige där ett företag lägger ned sin produktion och många 

personer förtvivlat ser sitt levebröd försvinna ger andra i ett annat land samtidigt en glädje 

över att ha fått det arbete som någon annan förlorat. Det ger dessa personer bättre 

levnadsvillkor och dessvärre ofta motsatsen för dem som förlorat sitt arbete, som exempelvis 

drabbat många i Sverige (Engdahl: 2001:281). 

 

För att dra detta till sin spets så är det många som riskerar att hamna i ett liv i nyfattigdom, i 

takt med att många lågkostnadsländer får en snabb välståndsutveckling. Ett bra exempel är 

Kina, som kanske inte var något som bedömare i västvärlden hade räknat med (Tengström, 

1998:27). Kina har nu en omfattande industriproduktion och en sådan expansion sker även på 

andra håll i världen. 

 

Denna ekonomiska utveckling bidrar inte med en lösning på arbetslösheten. Arbetslösheten 

hänger till stora delar ihop med omvandlingarna inom näringslivet (IBID.: 24). Dagens 

långtidsarbetslöshet är lika allvarlig för den det drabbar som det var att exempelvis inte ha 

någon jord att odla i det gamla jordbrukarsamhället (IBID: 23). En sådan strukturell 

arbetslöshet har ett samband med de strukturella omvandlingar som sker som en följd av de 

markanta förändringar som sker inom marknaden och tekniken (IBID.: 24).  

 

För att hamna i topp när det gäller välstånd krävs det hög produktivitet inom hela ekonomin 

samt förutsättningar att få fram 500 000 nya arbetstillfällen uppger Fabian Wallen i en artikel 

från Svenskt Näringsliv. Slutsatsen är att trots en ganska god ekonomi i landet så har inte 

arbetstillfällena ökat i den omfattning som skulle vara önskvärt och som varit fallet i 14 andra 

utvecklade länder under perioden 1992-2003. Konsultfirman Mc Kinsey & Company uppger 
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att Sveriges utveckling varit den sämsta i jämförelse mellan dessa länder. Om Sveriges 

utveckling varit jämbördig i med de andra länderna i jämförelsen så hade mellan 400.000-

500.000 nya arbetstillfällen skapats inom den privata sektorn. Denna svaga 

sysselsättningsutveckling är enligt Mc Kinsey & Company främst beroende på den höga 

beskattningen på arbete i kombination med kontraproduktiva regleringar. Med 

kontraproduktiva menas regleringar som motverkar sitt eget syfte (Wallén: 2007).     

 

 

����8WIO\WWQLQJHQ�
 

När man tar del av Fabian Waller och Stefan Fölsters rapport 8WIO\WWQLQJHQV� NRQVHNYHQVHU�
������ framkommer det att ungefär var tionde företag hade flyttat produktionen till andra 

länder de senaste fem åren enligt en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv. De menar att t 

fortfarande år 2005 är det en trend mot ökande utflyttning av svenska företag och att detta kan 

leda till en nettoförlust av jobb i Sverige (IBID: 8). 

 

Det finns flera förklaringar till att företag flyttar sina verksamheter till andra länder finns 

givetvis. Den viktigaste förklaringen är förmodligen att företaget vill reducera 

produktionskostnaden och detta för att kunna konkurrera på en allt hårdare marknad. 

Företaget kan även få en mer central plats, närmare marknaden (Tengström, 1998:25). Med 

detta menar jag att företaget samtidigt som de reducerar produktionskostnaden så minskar de 

avståndet till den stora marknaden i exempelvis centrala Europa eller Asien och på detta sätt 

minskar de samtidigt sina transportkostnader.   

 

Det är inte enbart arbetstillfällen på de företag som väljer att lägga ut sin verksamhet till andra 

länder som riskerar att försvinna. Även alla underleverantörer och de som arbetar på dessa 

företag drabbas också. De får inte glömmas bort. De förlorar kunder när kunderna flyttar och 

detta leder till att de tvingas minska antalet anställda (IBID.: 10). Tengström menar att detta 

är något som inte alltid kommer fram när detta problem debatteras på olika håll. Fokus sätts 

ofta på företaget som läggs ned och flyttar (IBID: 9). Arbetslösheten drabbar också dem som 

inte arbetar direkt på företaget som flyttar utan på andra ofta mindre företag som kanske också 

måste lägga ner produktion för att lönsamheten går ner.  
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Enligt statistiska centralbyrån (SCB) så varslades 2800 personer per år under tiden 2002-2004 

pga. att produktionen flyttade utomlands (Ceder, 2006). Enligt Svenskt Näringsliv är denna 

siffra underskattad. Det hade blivit mer rättvisande siffror om även effekten för 

underleverantörer hade tagits med. Enligt en enkät som gått ut till företagen så är det närmare 

20 000 jobb som de senaste fem åren försvunnit utomlands eftersom de effekter som drabbar 

underleverantörerna inte finns med i SCB:s mätning (IBID.). 

 

Konsultfirman Mc Kinsey & Company beräknar att mellan 100 000 till 200 000 

arbetstillfällen flyttas till lågkostnadsländer de närmaste tio åren. Eftersom 

återanställningsgraden på den svenska arbetsmarknaden är relativt låg så gör det att få som 

blir arbetslösa pga. att företaget flyttar sin produktion snabbt får nya arbeten. Detta gör att det 

faktiskt är en minusaffär för Sveriges ekonomi att flytta ut verksamheter till andra länder. 

Varje utflyttad krona ger ca 85 öre tillbaka till Sveriges ekonomi. Det ger en nettoförlust på 

15 öre (Wallèn: 2007). 

 

 ����9DG�KlQGHU�YLG�DUEHWVO|VKHW" 

 

I slutet av 2003 presenterades en studie gjord av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och som 

visade att 48 procent av de människor som varit anställda inom telekomindustrin och förlorat 

sina arbeten där fortfarande efter 1 1/2 år efter de blivit arbetslösa fortfarande inte hade fått 

något nytt arbete (IBID.: 14). Det visar att den svenska arbetsmarknaden inte verkar vara så 

flexibel som exempelvis den amerikanska. Över 30 procent av de arbetslösa i Sverige har 

varit arbetslösa i mer än sex månader. I USA är siffran 20 procent. �Relativt många av dem 

som förlorar sitt arbete pga. att företaget flyttar sin produktion utomlands får ganska 

omgående ett nytt arbete. Så ser det dessvärre inte ut i Sverige och i många andra europeiska 

länder. Om strukturomvandlingen fungerat i Sverige så borde produktionen ersättas av annan 

produktion när det är stor utflyttning av företag från landet hävdar Wallen & Fölster (2005: 

17). 

 

I Fölsters och Wallens rapport (2005) beskrivs Sveriges företagsklimat vara en följd av den 

ekonomiska politiken som gjort det svårt att ta vara på globaliseringens möjligheter. Hade den 

svenska ekonomin varit väl fungerande så hade arbeten som försvinner ersatts av nya arbeten 

i Sverige. För att göra detta möjligt så måste den svenska ekonomiska politiken anpassad så 
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att företagen kan ta tillvara de möjligheter som globaliseringen medför enligt Fölster och 

Wallen (IBID.:17). Fölster och Wallen (2005) anser vidare i sin rapport att det borde vara 

viktigt att förbättra villkoren för företagande. Det behövs en ny våg av entreprenörskap i 

Sverige, vilket saknas idag. Eftersom Fölster och Wallens rapport är från år 2005 och Sverige 

sedan dess fått en ny regering så kanske företagsklimatet kan förbättras och på sikt ge andra 

möjligheter till arbete. 

 

����$UEHWVO|VKHWHQV�VRFLDOD�NRQVHNYHQVHU 

�
Detta sociala problem om hur arbetslösheten drabbar människor och påverkar deras liv har det 

forskats ganska lite om. Det har gjorts väldigt få studier från de miljöer där arbetslösheten har 

drabbat människor och arbetstillfällen har flyttat till andra länder (Mäkitalo: 2006).  Det finns 

dock undantag och jag syftar då på arbetsmarknadsstyrelsens studie från 2003. Den gällde 

dock långtidsarbetslöshet och svårigheten att få ett arbete efter att ha förlorat sitt gamla arbete.  

 

I en av arbetslivsinstitutets publikationer skriven av Maria Andersson (2006) tar hon upp vad 

arbetslöshet kan komma att innebära i det vardagliga livet. Många arbetslösa uppger att de 

känner ett utanförskap i samhället och i och med detta upplever de att de inte har någon talan, 

ingen lyssnar till dem. Många av dem som är arbetslösa känner sig som andraklassens 

medborgare (Andersson: 2006:71). De upplever att de står utanför samhället och upplever att 

de inte bidrar med något till samhället och sin egen försörjning. De känner ingen social 

tillhörighet och saknar en känsla av sammanhang, vilket är viktigt för att känna ett fysiskt och 

psykiskt välbefinnande.  Att uppleva en känsla av sammanhang innebär bl.a. att man upplever 

sig ha inflytande över sitt liv, man uppfattar händelser i livet som begripliga och 

meningsfulla, vilket är svårt när man förlorar sitt arbete och levebröd (Rydén & Stenström, 

2004: 66). Det är en norm i samhället att man ska ha ett arbete för att vara en fullvärdig 

medborgare (Andersson: 2006:70). Att vara arbetslös kan innebära en känsla av skam, bidra 

till social isolering. Arr vara arbetslös kan av andra uppfattas som att man är onormal 

eftersom normen är att ha ett arbete. Många rättigheter försvinner även den dagen man står 

utan arbete. Det går inte att låna pengar på banken, det kan bli svårt att hyra en bostad 

eftersom man inte kan uppvisa att man har ett arbete och därmed en säker inkomst (IBID.:70) 
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Allt detta kan göra att en person som är arbetslös blir mer och mer tillbakadragen, rädd att 

misslyckas ännu mer. Att stå till arbetsmarknadens förfogande men inte känna sig efterfrågad 

spär ytterligare på dessa känslor (IBID.:71) 

 

 Vi kan i dag se i vårt moderna samhälle att det är en ny arbetsdelning som råder. Detta till 

trots så finns det dem som hävdar motsatsen att detta inte är något problem för arbetstagarna i 

vårt land. De menar att utflyttning av arbetstillfällen till lågkostnadsländer förekommit ganska 

begränsat hittills. Detta synsätt är säkert riktigt om man ser det ur företagens synvinkel. Det 

viktiga är att det är ekonomiskt fördelaktigt för företaget och människan är då av sekundär 

betydelse.  De har inte samma åsikter om sysselsättning och problem med arbetslöshet.  

(Petersen, 2006).   

 

���0HWRG��
 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod i min uppsats. Anledningen till att jag valde 

detta är att den kvantitativa metoden mer är inriktad på att mäta saker vilket inte är vad jag 

vill undersöka utan jag vill ha en inblick i hur dessa personer upplever sin livsvärld. Jag tror 

att den kvalitativa metoden ger den bästa beskrivningen av de människor och de känslor de 

upplever i sin situation. Det är även det bästa sättet att få fram information som kan ge mig 

svar på min frågeställning (Kvale: 1997:69). En enkätundersökning exempelvis hade inte givit 

mig den typ av svar som jag anser ger mig den bästa informationen.  

 

Kvalitativ forskning betraktas främst som progressiv till skillnad från kvantitativ som 

betraktas som repressiv. Kvalitativ metod är inte progressiv eller repressiv i sig själv. Det 

värde man får fram hänger samman med i vilket sammanhang kunskapen ingår och hur den 

används (IBID.: 71). Den kvalitativa forskningen förutsätter en dialog med de personer vars 

situation man avser att undersöka eftersom den är känslig för situationer i en människas liv 

exempelvis.  Kvalitativ intervju är därför en utmärkt metod att använda om man avser att få 

fram undersökningspersonernas erfarenheter från deras vardagsliv Den kvalitativa metoden är 

en kraftfull och känslig metod i detta sammanhang (ibid: 70). 

  

  

�
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����3UHVHQWDWLRQ�DY�LQIRUPDQWHUQD�RFK�GHUDV�DUEHWVOLY�
�
Sven har arbetat sedan han var 17 år vid företaget efter att haft planer på att bli målare. Detta 

fick han sluta med eftersom han problem med eksem av målarfärgen. Sven började därför 

arbeta på företaget eftersom hans pappa gjorde det. Det första arbetet var på lagret och han var 

lite av allt-i- allo där under ca 1 års tid. Därefter fick Sven arbete i produktionen och arbetade 

sedan där tills han slutade sitt arbete 2002. ��
�
Lars har arbetat vid företaget sedan han var 25 år. Arbetade först som snickare i några år men 

tyckte det var slitsamt för kroppen eftersom han har en skada i benet efter att ha spelat fotboll 

i unga år. Han började arbeta i produktionen direkt och trivdes väldigt bra med det.  

��
Erik har också arbetat den största delen av sitt yrkesverksamma liv på detta företag. De sista 

åren var han arbetsledare för en arbetsgrupp. Den perioden var väldigt rolig, tyckte Erik. Då 

fick han ett erkännande känns det som. Samtidigt så var han informerad om hur det skulle bli 

med arbetstillfällena innan det var officiellt med företagets planer. Det var en svår sits tycker 

han. Han började arbeta vid unga år och arbetade sig upp till bas för arbetslaget som han 

säger. Erik har ingen utbildning efter grundskola. �
 

Jag har även samtalat med en man som har arbetat som arbetsförmedlare i över 25 år. Mannen 

arbetar på den arbetsförmedling som är närmast det företag i Mellansverige som mina 

intervjupersoner har arbetat på.  

 

Jag har haft ett samtal med en platschef vid ett företag som är underleverantör till 

fordonsindustrin. Han har arbetat inom detta företag i snart 10 år. Vi samtalar lite kring 

problemet med utflyttning av företag.   

�
����3UHVHQWDWLRQ�DY�DUEHWVI|UPHGODUH�
�
Jag har samtalat med en arbetsförmedlare på orten där företaget det rör sig om är aktuellt. Han 

har arbetat i närmare 20 år som arbetsförmedlare och uppger att han märker en hårdare attityd 
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på arbetsmarknaden för denna grupp av personer som saknar utbildning och är i övre 

medelåldern.  

 

����3UHVHQWDWLRQ�DY�SODWVFKHI 
 

Jag har samtalat med en platschef vid ett företag som arbetar för att försöka rädda kvar så 

mycket som möjligt av sin produktion i Sverige. De har dock tvingats lägga ut en del av sin 

produktion då kunder kräver en så låg kostnad som möjligt på det material de köper. 

Alternativet hade varit att stänga företaget och då hade ännu fler arbetstillfällen gått förlorade.  

 

����gYULJW�PDWHULDO�
 

Jag har samlat in mitt material genom att jag via besök på Svenskt näringslivs hemsida fått 

tillgång till rapporter, artiklar mm som berör mitt ämne. Även information är hämtad från 

Arbetslivsinstitutet. 

�
För att fördjupa mig i ämnet har jag använt mig av litteratur som är relevant för min 

frågeställning. Jag har läst en bok av Emin Tengström som ´+XU�I|UlQGUDV�YnUD�OLYVYLOONRU´� 
Jag har även använt mig av material som är hämtat ur boken ´0RGHUQ�VRFLRORJLVN�WHRUL´�av 

Oskar Engdahl.  Dessa böcker berör delvis mitt problemområde varför jag valde att använda 

mig av dem i några avsnitt.�
 

Jag har använt mig av rapporten 8WIO\WWQLQJHQV� NRQVHNYHQVHU av Fabian Wallen och Stefan 

Fölster. Denna rapport kom ut i april 2005 och tar upp både orsak och konsekvenser kring 

detta problem inom Sveriges arbetsmarknad och ekonomi. 

 

Jag har även använt mig av avsnitt ut antologin ´$WW� KDQWHUD� DUEHWVO|VKHW´�� 2P� VRFLDO�
NDWHJRULVHULQJ� RFK� LGHQWLWHWVIRUPHULQJ� L� GHW� VHQPRGHUQD´� av Åsa Mäkitalo (red). I denna 

antologi finns även Maria Anderssons avsnitt som berör arbetslösheten och som heter ´$WW�
NlQQD�VLJ�DUEHWVO|V��NDWHJRUL��LGHQWLILNDWLRQ�RFK�VWLJPDWLVHULQJ´.  

 

Antologin ingår i en av institutionen för samhällsvetenskaps vetenskapliga tidskrifter vid 

Växjö universitet. I denna tidskrift publiceras antologier, avhandlingar och vetenskapliga 
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artiklar. Författarna till bidragen är främst forskare från de samhälls- och 

beteendevetenskapliga områdena samt även en viss del från de humanistiska områdena 

(Växjö universitet).  

 

����7LOOYlJDJnQJVVlWW�
�
Jag har genom kontakt med en f.d. personalchef vid ett företag i Mellansverige  som flyttat 

delar av sitt företag till Kina och Baltikum fått kontakt med tre män som arbetat vid företaget 

och tvingats lämna det när produktionen lades ut. Min kontakt var personalchef på företaget 

under den period då mina informanter blev arbetslösa och de har även idag regelbunden 

kontakt, dock av det privata slaget. Han tyckte att dessa personer passade bra in i mitt 

problemområde vilket jag också anser.  

 

Jag har använt mig av djupintervjuer i tre av fallen då jag tror denna form av intervjuer är 

mest relevant i sammanhanget och ger mig de svar jag eftersöker. Jag har även gjort en 

intervju med en arbetsförmedlare vid en arbetsförmedling i Mellansverige. Jag har även 

samtalat platschef på ett företag som är underleverantörer till fordonsindustrin. En fördel med 

kvalitativa intervjuer är att det ofta kan skapas en relation till den man intervjuar och på detta 

sätt så ger svaren en mer verklig bild av hur personerna ser på sin situation.  

 

Jag planerade mina intervjuer innan jag tog kontakt med mina intervjupersoner. Jag 

förberedde en del frågor som jag ansåg vara viktiga att få svar på för mitt fortsatta 

uppsatsarbete Jag fick kontakt via telefon och det framkom då att personen i fråga hade ett 

fritidshus i Halland där han och hans familj skulle på besök veckan efter första kontakten ha 

tagits.  Vi bestämde att träffas där och intervjun genomfördes. Den tog ca 1 ½ timme och 

spelades in på band. Hela intervjusituationen var avslappnad och jag upplevde det som om det 

fanns en ömsesidig respekt mellan oss. Min intervjuperson var väldigt intresserad av mitt 

arbete och glad att få prata om sin arbetslöshet och orsaken till den. Jag upplever att vi fick en 

bra kontakt.  

 

Jag kunde tyvärr inte träffa de andra intervjupersonerna personligen pga. att avståndet var för 

långt mellan våra bostadsorter. Intervjun genomfördes därför via telefon med en 

komplettering av vissa frågor via e-mail. Föreberedelserna var dock detsamma som vid första 
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intervjun där jag fick tillfälle att träffa den person jag skulle intervjua. Frågorna som jag 

ställde var i stort sett identiska för att få någorlunda samma svar på mina frågor. Trots att vi 

inte kunde träffas personligen upplever jag att vi fick en god kontakt via telefon. De var lätta 

att samtala med och tyckte om att beskriva sin situation. För att förtydliga en del frågor och 

svar så skedde detta via e-mail.   

 

Arbetsförmedlarens intervju skedde också via telefon och var mer av en informativa slaget. 

Det var även intervjun med platschefen vid företaget som är underleverantörer till 

fordonsindustrin. 

 

Vidare har jag läst in mig på ämnet via olika rapporter, artiklar, via Internet samt tagit del av 

litteratur som berör ämnet. 

 

����(WLN 

 

Jag har fått samtycke av de personer som förekommer i min uppsats att använda mig av 

intervjuerna jag genomfört med dem. Jag har noga informerat dem om syftet med min 

undersökning samt att jag garanterar att de är helt anonyma och att alla namn som 

förekommer i uppsatsen är fingerade. Jag har även informerat om att jag inte kommer att röja 

identiteten på företaget de arbetat på eller vilket ort det ligger på eftersom deras anonymitet då 

riskeras.  

 

Jag har även varit noga med att korrekt återge det som framkommit i intervjuerna genom att 

citera dem i texten i min analys. 

  

���7HRUL�
�
De teorier jag har valt att använda mig av är Johan Asplunds teori social responsivitet, Aaron 

Antonovskys teori KASAM, vilket betyder Känsla av sammanhang, Anthony Giddens 

begrepp Ontologisk trygghet samt alienationsteorin av Karl Marx. En del material i mitt 

arbete är hämtat från böcker av Zygmunt Bauman, Oscar Engdahl och Emin Tengström. Jag 

tycker att dessa teorier och begrepp är relevanta för det problemområde jag har valt att 

försöka beskriva. 
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����6RFLDO�UHVSRQVLYLWHW�
�
Johan Asplunds teoretiska begrepp social responsivitet innehåller både socialitet och 

responsivitet. Socialitet innebär samhälleligt och/eller sällskapligt samt responsivitet innebär 

svar på något. Det växelspel som uppstår är social responsivitet (Asplund: 1987:12). 

 

Johan Asplund menar att en situation omfattar normalt två personer. Om en situation omfattar 

endast en person samt ett eller flera objekt och objekten är döda ting så är det inte att betrakta 

som responsorium. Vissa ting kan man betrakta som levande väsen och därför ses som 

responsorium. Tinget ger något, dvs. ger respons till personen. Responsen blir oviss ända tills 

den inträffat. Responsiviteten är en allmän svarsbenägenhet. Människor har en benägenhet att 

svara på stimuli (Asplund: IBID:52). 

 

Vidare beskriver Johans Asplund ett socialt responsorium enligt följande: Det är ett växelspel 

mellan stimuli och respons som är informellt och inte följer några uppgjorda regler. Om det 

innefattar några regler så är det vanligt för ett responsorium att man frångår dessa regler.  

 

En stimulans beskrivs som ett invändigt förhållande. Vad stimulans är framgår inte utanpå 

utan det är vilken respons den uppväcker. En respons är alltid en respons på en stimulans. 

(IBID:52). 

 

Johan Asplunds teoretiska begrepp social responsivitet följer inte några givna regler och 

menar att vi som människor i vardagslivet är absorberande deltagare. I det nutida samhället 

kan den sociala responsiviteten övergå till asocial responslöshet vilket är dess motsvarighet. 

Det som vi kallar ren socialitet kan kopplas till sociala miljöer där en frånvaro av återkoppling 

är dominerande. Asplund menar att utbrändhet ska relateras till drastiska omvandlingar av 

tiden och rummet där individen på något sätt lösgjorts från det intima vardagslivet. Enligt 

Asplund uppstår utbränning när en individ avskärmas från den direkta och spontana sociala 

responsiviteten (Johansson: 2004:107). 

�
I detta sammanhang tycker jag att Asplunds resonerande kring hur drastiska omvandlingar i 

livet kan leda till utbrändhet. En aktuell iakttagelse när man studerar hur en person som blir 

arbetslös kan reagera att efter ett långt liv ute i arbete plötsligt inte ha något arbete att gå till. 
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En negativ påverkan kan även ske hos företagarna som tvingas avskeda personal och de som 

är ansvariga kan förmodligen känna en liknande känsla. Det är även en drastisk omvandling 

att flytta produktion till andra länder och veta att många människor får sluta sina arbeten och 

gå ut i arbetslöshet. Kan beskriva frustrationen av detta att inte vara en deltagare som tar in 

vad som händer i arbetslivet längre. Framförallt har jag valt att använda mig av Asplunds teori 

för att försöka förklara relationen mellan de anställda och företagen. Detta är den främsta 

anledningen till att jag valt att använda mig av Johan Asplunds teori. 

 

����.$6$0��.lQVOD�DY�VDPPDQKDQJ� 
 

KASAM som är en förkortning av Känslan av sammanhang, är en teori av Aaron 

Antonovsky, som är medicinsk sociolog. Denna teori är en teori som belyser sammanhanget 

mellan händelser och hantering. Definitionen av KASAM är ”HQ� JOREDO� KnOOQLQJ� VRP�
XWWU\FNHU� L� YLONHQ� XWVWUlFNQLQJ� PDQ� KDU� HQ� JHQRPWUlQJDQGH� RFK� YDUDNWLJ� PHQ� G\QDPLVN�
NlQVOD�DY�WLOOLW�WLOO�DWW��I|U�GHW�I|UVWD��JH�VWLPXOL�VRP�KlUU|U�IUnQ�HQV�LQUH�RFK�\WWUH�YlUOG�XQGHU�
OLYHWV�JnQJ�lU�I|UXWVlJEDUD�RFK�EHJULSOLJD��I|U�GHW�DQGUD��GH�UHVXUVHU�VRP�NUlYV�I|U�DWW�PDQ�
VND�NXQQD�P|WD�GH�NUDY�VRP�GHVVD�VWLPXOL�VWlOOHU�Sn�HQ�ILQQV�WLOOJlQJOLJD��RFK�I|U�GHW�WUHGMH��
GHVVD� NUDY� lU� XWPDQLQJDU�� YlUGD� LQYHVWHULQJ� RFK� HQJDJHPDQJ´�Rydén & Stenström: 

2004:66)�� Begreppet består av tre delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Antonovsky har för att mäta känsla av sammanhang gjort en självskattningsskala för att mäta 

en persons känsla av sammanhang. Detta har ett starkt samband med både fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. Människor behöver dessa tre delar för att må bra och fungera 

eftersom dessa tre delar står i relation till varandra (IBID: 2004:66). KASAM används främst 

inom hälsovetenskaperna men jag tycker att den även kan ha sin plats i den traditionella 

sociologin då den kan ge mycket bra förklaringar till människors reaktioner och handlande i 

vissa situationer. KASAM:s omfattning är väldigt flexibel. En känsla av sammanhang rör 

livsområden som är viktiga för den enskilde individen. I detta sammanhang så är arbetslivet 

en viktig del av livsområdet anser jag. En stark känsla av sammanhang gör att man upplever 

att tillvaron är meningsfull, att den hänger ihop samt att man har kontroll över sitt liv (IBID.: 

2004:68). Antonovsky tror att de med en stark känsla av sammanhang har en större 

stresstolerans genom att de ser påfrestande situationer som utmaningar istället för hot och 

därför mobiliseras individens alla resurser, kunskaper mm på ett effektivt sätt 
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����2QWRORJLVN�WU\JJKHW�
�
För människor i alla kulturer så är det praktiska medvetandet det kognitiva och emotionella 

ankaret för ontologisk trygghet och det som är karakteristiskt för stora delar av människors 

handlande. Det beskrivs vara nära förbundet med det praktiska medvetandets tysta karaktär 

(Giddens: 1997:48)  

 

Ontologisk trygghet beskrivs vidare i Anthony Giddens bok 0RGHUQLWHW� RFK� VMlOYLGHQWLWHW 
(1997:49-50) som en känsla av att allt som händer följer ett visst mönster och detta gör att 

individen känner sig trygg. Om livet förändras kan detta vara en källa till ångest, då kan 

rutiner vara en motvikt till denna känsla av ångest. Att livet följer ett visst mönster är en 

trygghet för människan (Giddens: IBID:51). Ontologisk trygghet kan skydda människan från 

det moderna samhällets krav och förändringar som har skapats de senaste årtiondena (IBID: 

1997:52). Det kan även ge en känsla av att kunna lita på saker och kunna hantera olika faror 

och hot (Engdahl:2001:132).  Det får dock aldrig bli rutiner av det automatiska slaget. 

Människan måste hela tiden vara medveten om vilka mönster som finns i livet och se till att 

inte fastna i en ond cirkel då det hela kan tendera att bli tvångsmässigt (Giddens: 1997:53).  

Jag har för avsikt att studera vilken hjälp jag kan ha av begreppet ontologisk trygghet för en 

större förståelse av hur människor klarar av att hantera en situation av arbetslöshet.   

 

Min avsikt med denna teori är att den kan hjälpa mig att belysa hur viktigt det är i en 

människas liv med trygghet och att tryggheten kan hjälpa till att hantera olika saker. Att känna 

ontologisk trygghet kan vara till stor hjälp när en människa drabbas av en kris, i detta fall 

arbetslöshet.  

 

����$OLHQDWLRQVWHRULQ�
  

Alienationsteorin är enligt nationalencyklopedin användbar inom samhällsforskning då den 

beskriver känsla av maktlöshet, social isolering samt brist på identitet.  Marx menade också 

att alienationsteorin är en följd av kapitalistisk produktion, arbetsdelning samt klassindelning. 

(Nationalencyklopedin). Kapitalistisk produktion blir en privategendom för en speciell klass i 

samhället och arbetet utförs av människor som saknar tillgångar och för att överleva säljer det 

de kan erbjuda, i detta fall sin arbetskraft (Andersen & Kaspersen: 2003:33) 
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Enligt Marx ligger det i människans natur att förverkliga sig själv genom arbete. 

Alienationsteorin visar på att arbetet för människan är ett sätt att markera att människan är 

människa och att arbetet bl.a. skiljer oss från djuren (Boglind, Eliaeson & Månson, sid 61). 

Förlorar en människa sitt arbete så försvinner även fritiden samt det enda målet en person har 

är att äta och sova.  En annan sida av arbetet alienation är dess betydelse för människan som 

social varelse (IBID.: s 62). Utan arbete blir betydelsen av social varelse naggad i kanten. 

Idag anser jag alienationsteorin i allra högsta grad aktuell i beskrivningen av konkurrensen 

mellan individer. Idag handlar det dock om att konkurrera om jobben (IBID.: s 63). 

 

 ����6DPKlOOHWV�I|UlQGULQJ�
 

Zygmunt Bauman tar i sin bok 'HW� LQGLYLGXDOLVHUDGH� VDPKlOOHW� XSS problemet med att 

skillnaderna från förr då alla arbetade inom industrin och var en efterfrågad arbetskraftsarmé 

är märkbart förändrade mot hur det ser ut i arbetslivet idag. Numera belönas företagen om de 

drar ner och bantar sina organisationer och den ekonomiska marknaden vill ha en viss nivå på 

arbetslösheten eftersom det är bra för den ekonomiska världen (Bauman: 2002:94). De som är 

arbetslösa är som Bauman uttrycker det inte en industriell reservarmé längre. De som en gång 

förlorat sitt arbete pga. industrins neddragningar lär inte få tillbaka sina arbeten eftersom de ej 

efterfrågas mer. Välståndet i samhället riskerar att utarmas och samhällsklyftorna kommer 

förmodligen att öka (IBID.: 95). Min åsikt är att Baumans resonemang är väldigt aktuellt då 

många som drabbas av arbetslöshet upplever att de inte efterfrågas på arbetsmarknaden med 

sociala konsekvenser som följd och med dessa konsekvenser så kan välfärdens fortsatta 

framtid riskeras eftersom allt färre människor betalar skatt och bidrar till samhällets 

omkostnader samt att det finns stora risker att samhällsklyftorna ökar och att klassamhället 

blir mer framträdande än idag.  

 

I en annan bok av Zygmunt Bauman ´$UEHWH��NRQVXPWLRQ�RFK�GHQ�Q\D�IDWWLJGRPHQ´ beskrivs 

mycket om ämnet (Bauman: 1998:81). Att få företag att ompröva sina beslut kan förmodligen 

enbart ske om deras kostnader för personal och eventuellt skatter kan hållas nere. Detta är 

säkert väldigt svårt att genomföra då vi lever i en välfärdsstat och har vissa krav på samhället 

och den levnadsstandard vi har. Det är ett gissel eftersom detta trots att grundtanken är god 
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gör att hemlöshet och fattigdom tenderar att öka i takt med att arbetslösheten i denna grupp 

ökar. 

�
����7HQJVWU|P�RFK�(QJGDKO�
�
Jag har även använt mig av Oskar Engdahls bok ´0RGHUQV�VRFLRORJLVN�WHRUL´.  Boken är till 

stora delar uppbyggd på tidigare publicerat material och innehållet är om mänskliga 

handlingar till processer som ger upphov till olika sociala strukturer, organisationer och 

nätverk och blir till slut sammanfogat i sociala system (Engdahl: 2001). 

 

Emin Tengström har skrivit en bok som heter ´+XU� I|UlQGUDV� YnUD� OLYVYLOONRU´ och från 

denna har jag hämtat material som jag har använt mig av. Denna bok tar upp hur våra 

livsvillkor förändras när världen runtomkring förändras, ekonomin globaliseras, utvecklingen 

inom IT-branschen sker allt snabbare. Detta är något som Emin Tengström kallar 

modernitetens kris (Tengström: 1998). För många som förlorar sina arbeten så är det en kris 

som kan vara svår att hantera. 

 

�
���(PSLULVNW�PDWHULDO�
�
Sedan några år tillbaka har många företag inom industrin flyttat hela eller delar av sin 

produktion till lågkostnadsländer. En av anledningarna är ägarnas, företagens krav på 

ekonomiska vinster och kundernas krav på låga priser. En annan anledning kan också vara ett 

företagsklimat i Sverige som inte inbjuder till att driva företag i landet (Fölster & Wallen: 

2005). Många personer drabbas pga. detta av arbetslöshet och det är detta problem jag 

intresserar mig för. 

 

För att få svar på min frågeställning om hur man hanterar arbetslöshet när företaget man 

arbetat på lagt ut sin produktion till ett annat land så har jag valt att använda mig av intervjuer 

med personer som är drabbade av just detta. Jag har även använt mig av litteratur av Emin 

Tengström och Oskar Engdahl som är relevant till min frågeställning och där intressanta 

infallsvinklar ges på problemet. Jag har även använt mig av Stefan Fölsters och Fabian 
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Wallens rapport 8WIO\WWQLQJHQV�NRQVHNYHQVHU�som är hämtad från Svenskt Näringsliv. Vidare 

har jag använt mig av avsnitt från Åsa Mäkitalos antologi $WW�KDQWHUD�DUEHWVO|VKHW��2P�VRFLDO�
NDWHJRULVHULQJ�RFK� LGHQWLWHWVIRUPHULQJ� L�GHW�VHQPRGHUQD� I denna antologi ingår även Maria 

Anderssons avsnitt som berör arbetslöshet och som heter $WW� NlQQD� VLJ�DUEHWVO|V�� NDWHJRUL��
LGHQWLILNDWLRQ�RFK�VWLJPDWLVHULQJ. 

.   

Vid mina intervjuer med mina tre informanter har jag fått deras syn på det som drabbat dem. 

Gemensamt för dem är att de alla tre har arbetat längre på företaget och de saknar samtliga 

utbildning vilket har gjort det svårt att få ett annat arbete för någon längre tid. Dessa tre 

personer, samtliga män är alla i åldern 55-60 år. Deras levnadsöde efter att de blivit arbetslösa 

är ganska lika och de saknar fast anställning idag och hyser inget större hopp om att få någon 

sådan anställning. De har alla byggt sina liv på orten. Familjen och boendet gör att det inte är 

så lätt att flytta till annan ort för att få arbete.  De räknar med att de får försörja sig genom 

kortare anställningar, a-kassa och i sista hand försörjningsstöd, vilket tidigare var 

socialbidrag.  Jag har valt att även ta med en del av deras sociala liv då jag anser att det spelar 

en stor roll i deras sätt att hantera arbetslösheten. Nedan sker även en lite närmare 

presentation av dessa tre personer och lite inblick i hur de lever och hur de ser på sin situation 

idag.  

 

�����6YHQVNW�1lULQJVOLY�
�
Svenskt Näringsliv bildades som en ersättning för Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) och 

Industriförbundet år 2001. Detta är en ideell förening där arbetsgivar- och branschförbund 

ingår. Svenskt Näringslivs ordförande är Michael Treschow och organisationens VD är Urban 

Bäckström (Nationalencyklopedin). Deras främsta uppgift är att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för företag genom utveckling av nya idéer för företagsamhet bl.a. Deras 

verksamhet bedrivs inom exempelvis arbetsgivarfrågor, arbetsmarknadsfrågor, EU och 

internationell handel (IBID.). Svenskt Näringsliv är en företrädare för Sveriges företagare. 

Deras långsiktiga mål är att få Sverige att åter ta en tätposition i välståndsligan i världen. 

Organisationen företräder drygt 54 000 företag både små, medelstora och stora företag. Deras 

uppdrag är att få fram en förståelse för företagens verklighet och att ge alla företag bästa 

möjliga villkor för att växa och verka i landet (Svenskt Näringsliv). 

 



 22 

Svenskt Näringsliv arbetar även med opinionsbildning och spridning av kunskap, utveckling 

av nya idéer och ta fram konkreta förslag för att skapa ett bra företagsklimat i landet. Vilket i 

sin tur ska leda till fler företag och växande företag för att på sikt ge fler arbetstillfällen 

(IBID.). 

 

����$UEHWVOLYVLQVWLWXWHW�
�
Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor och som bedriver 

forskning, utveckling och kunskapsförmedling. Arbetslivsinstitutet bildades 1995 och är 

resultatet av en sammanslagning av arbetsmiljöinstitutet, institutet för arbetslivsforskning 

samt delar av arbetsmiljöfonden (Arbetslivsinstitutet). I december 2006 beslutade riksdagen 

dock att arbetslivsinstitutet ska läggas ned och kommer att stängas den 1 juli 2007 (IBID.).�
�
Arbetslivsinstitutet ska bidra med goda villkor i arbetslivet och lika utvecklingsmöjligheter 

för båda könen. De arbetar också för en arbetsmiljö som är hälsosam och anpassar sig till 

människors olika behov, både fysiskt och psykiskt (IBID.). 

 

Arbetslivsinstitutets forskning bedrivs inom olika områden såsom arbetsmarknad och 

sysselsättning, hälsa och ohälsa i arbetslivet, arbetsrätt och organisering, ergonomi, 

integration och mångfald i arbetslivet. Arbetslivsinstitutet arbetar efter att deras forskning ska 

vara mångvetenskaplig för att på bästa sätt komma arbetslivet till del (ibid.). Jag har använt 

mig av olika publikationer som är utgivna av arbetslivsinstitutet för att få fram framförallt en 

bakgrund till min frågeställning.  

 

�����3UHVHQWDWLRQ�DY�LQWHUYMXSHUVRQHU�
 

Jag har samtalat med tre män i åldrarna 55-60 år och försökt få fram hur det ser på sin 

situation och hur deras sociala liv ser ut. Samtliga har familj och är etablerade på orten och ser 

det som omöjligt att flytta på sig för att få ett arbete. Det skulle bli för stora konsekvenser då 

anser de. De har sin familj på orten och även deras fruar/sambo har arbete som de inte kan 

lämna för att flytta. De försöker att få en dräglig tillvaro och de har alla tre fritidsintressen och 

rutiner för att försöka upprätthålla ett någorlunda normalt liv med en fungerande vardag. De 

uppger att det är tungt att inte ha ett arbete att gå till och att det är tråkigt att inte komma 
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ifråga när det gäller andra arbeten som de söker. De tycker deras erfarenhet inte betyder något 

för arbetsgivarna idag. 

 

En stor oro som de alla hyser är den för ekonomin. Det är alltid en oro att inte veta om man 

kommer att ha en ekonomi som det går att leva på om ett år eller ej, som de uttrycker det. 

Leva på bidrag har de inte gjort innan och vill absolut inte det nu heller.  

 

Alla tre har varit arbetslösa i stort sett hela tiden sedan företaget de arbetade på drog ner på 

sin personal för att flytta sin produktion till ett lågkostnadsland. Det har varit ströjobb och 

vikariat som tagit slut. De har gått olika kurser för att lättare få anställning på nytt. Det har 

dock inte gett något resultat ännu. Två av mina informanter har inte gett upp tanken på ett nytt 

arbete medan den tredje har tankar på att ta ut pension då han anser att han inte kommer att få 

något annat arbete. 

 

Gemensamt för de tre är att de samtidigt som de känner en bitterhet mot det som inträffat 

ändå har en viss förståelse för att det inträffar sådana här saker. De förstår att det inte kan vara 

lätt att driva företag så de går med vinst.  

 

 

������6DPWDO�PHG�DUEHWVI|UPHGODUH�
 

Arbetsförmedlaren berättar vid vårt samtal att det under den senaste tioårsperioden varit 

många som blivit av med sina arbeten pga. att industrierna har lagt ner eller dragit ner på 

personal för att lägga sin produktion på andra håll i världen. Området som han arbetar i är hårt 

drabbat av detta. Det är många som förlorat sina jobb här. När det gäller att få nya arbeten är 

det svårt när man är i övre medelåldern och saknar utbildning vilket är vanligt hos många av 

arbetarna i denna åldersgrupp. Det är lite lättare om man är yngre och framförallt kan flytta på 

sig. Många av de äldre är dock fast på orten pga. sociala skäl, hustru som arbetar och annat 

som är svårt att flytta ifrån.  

 

Tyvärr tror min kontakt på arbetsförmedlingen inte att det sker någon större förbättring på 

arbetsmarknaden för denna kategori av personer. De kommer förmodligen att ha det svårt 

även framledes vad gäller arbete. Regeringens arbetsmarknadspolitik är tyvärr inte för dem, 



 24 

vad han kan se i dagsläget. Trots ett något ljusare läge på arbetsmarknaden så är det tyvärr 

inte denna grupp av personer som gynnas denna gång. Detta som arbetsförmedlaren uppger 

upplevs likadant av mina informanter. De tror inte på någon lättnad för dem vad gäller nytt 

arbete.  

 

������6DPWDO�PHG�SODWVFKHI� 
 

Min intervjuperson menar att dagens tryck från kunder om att alltid ha låga priser samt att 

vissa direkt kräver att företagen lägger sin verksamhet i lågkostnadsländer för att fortsätta 

handla är ett svårt problem för företagsledningar i många fall. De flesta av 

företagsledningarna är inte så glada i att flytta sin verksamhet och se att många förlorar sina 

arbeten men samtidigt så är det nödvändigt då man annars förlorar kunder och även då på sikt 

riskerar arbetstillfällen eftersom lönsamheten går ner. Samtidigt är de väl medvetna om att det 

dock styrs av ekonomin och i min intervjupersons fall så är hans företag ägt av en större 

koncern som hela tiden ser till ekonomiska vinster i första hand och kanske inte alltid 

människan.  

 

Mina informanter har en syn på detta som väl stämmer överens med hur verkligheten ser ut. 

De förstår att detta är en utveckling som är svår att stoppa.   

 

���$QDO\V�
 

Jag vill försöka få fram ett svar på hur en del personer som drabbas av arbetslöshet när deras 

arbetsplats flyttar till ett lågkostnadsland reagerar och lever med detta samt jag har även valt 

att se på företagen och deras tankegångar kring detta problem och om möjligt se varför det 

uppstår. 

 

�����)|UHWDJHQV�XWIO\WWQLQJ�
När det gäller detta problem så finns det många aspekter att titta på. En av dessa aspekter är 

företagen och den press som finns att få fram sina varor till så låga kostnader som möjligt. I 

den takt som arbetslivet utvecklats med ständigt nya krav från stat och politiker med en 

uppsjö av regler som ska följas samt en ständigt dyrare arbetskraft så är det inte svårt att 

förstå varför en del företag väljer att lägga ut sin produktion till andra länder, då ofta s.k. 
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lågkostnadsländer.  I takt med att arbetarna fått mer makt och inte säljer sig billigt till 

produktionen så har företagen reagerat med att flytta sin produktion till ett land där 

arbetskraften är billig och reglerna betydligt enklare. Detta kan resultera i att arbetarna på nytt 

får en försvagad position på arbetsmarknaden. Det blir en ond cirkel. Företagen är idag tyngda 

av avgifter för de anställda som kan vara en av orsakerna till att återanställningsgraden inte är 

så hög i Sverige (Wallen & Fölster: 2005). Zygmunt Baumans resonemang om att arbetarna 

idag inte är en eftertraktad grupp i samhället och inte längre en reservarmé är tydligt i Sverige 

som idag ligger efter andra länder vad gäller återanställning (Wallén, 2007).  

 

Vid samtal med en man som är platschef vid ett företag som är underleverantörer till 

fordonsindustrin och som har lagt ut en del av sin produktion till ett lågkostnadsland så 

berättar han att kraven idag från kunder om att produkterna ska vara så billiga som möjligt gör 

det omöjligt att ha kvar all produktion i Sverige. Det är dock svårt menar han eftersom 

ekonomin är så viktig för företaget för att det ska fortsätta att existera överhuvudtaget. 

Eftersom företagen är ägare av produkterna och kan göra som de vill så har de möjligheten att 

flytta produktionen för att den ekonomiska tillväxten ska bli så stor som möjligt. En koppling 

till Emin Tengströms resonemang kring hur världen förändras och ekonomin globaliseras. Det 

blir en modernitetens kris (Tengström: 1998).  En kris för de som drabbas negativt, de som 

förlorar sitt arbete som följd av en globaliserad värld.  

 

� ´(NRQRPLQ�lU�YLNWLJ�LGDJ�Sn�HWW�KHOW�DQQDW�VlWW�lQ�I|UXW��'HW�lU�KHOD�WLGHQ�
HQ�MDNW�Sn�K|JUH�RFK�K|JUH�HNRQRPLVND�YLQVWHU�RFK�PHG�GDJHQV�I|UHWDJVNOLPDW�
lU�GHW�PnQJD�JnQJHU�YlOGLJW�VYnUW�DWW�VWDQQD�PHG�SURGXNWLRQHQ�L�ODQGHW��'n�NDQ�
lQQX�IOHU�DUEHWVWLOOIlOOHQ�ULVNHUDV��9nUW�I|UHWDJ�LQJnU�L�HQ�VWRU�NRQFHUQ�VRP�lJV�
DY� HWW� I|UHWDJ� L� HWW� DQQDW� ODQG� RFK� GH� lU� lQQX� WXIIDUH� QlU� GHW� JlOOHU� NUDY� Sn�
HNRQRPLVND� YLQVWHU� RFK� VHU� LQWH� DOOV� DWW� GHW� ILQQV� PlQQLVNRU� VRP� GUDEEDV� DY�
GHUDV�NUDY´�
�

 

 Detta uttalande är precis vad som Zygmunt Bauman tar upp i boken $UEHWH��NRQVXPWLRQ�RFK�
GHQ�Q\D�IDWWLJGRPHQ�när han pratar om att kostnaderna för personal och skatterna måste hållas 

nere för att företagen skall ändra sitt beslut samt att detta är svårt då vi lever i ett samhälle där 

vi har krav på välfärd (Bauman1998:81). Det är en ond cirkel som vi kanske måste bryta för 

att det ska ändras inom detta område eftersom det är de som redan har det svårast som ofta 
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drabbas av arbetslöshet som sedan kan bli till hemlöshet mm om detta fortgår (IBID.:81).  En 

annan av Zygmunt Baumans åsikter i ämnet tar han upp i boken 'HW� LQGLYLGXDOLVHUDGH�
VDPKlOOHW. Där skriver Bauman att företagen numera belönas om de drar ner och bantar sina 

organisationer och att den ekonomiska marknaden vill ha en viss nivå på arbetslösheten 

eftersom det är bra för den ekonomiska världen (Bauman 2002:94).  Marknaden kan säkert ha 

en viss fördel av att ett antal människor hela tiden saknar arbete, det kan förmodligen vara en 

ekonomisk vinst för samhället när inte samtliga personer finns inne i arbetslivet, tror jag. 

�
Karl Marx alienationsteori har en aktualitet även i dagens samhälle och hur företagen ser till 

den ekonomiska vinsten i första hand och arbetaren och hans framtid är inte något som är 

intressant för de kapitalistiska bolagen. Det blir de människor som saknar tillgångar som blir 

lidande och utnyttjade i företagens jakt på ekonomiska vinster. De som arbetar på företagen 

har inte så mycket att sätta emot då de saknar tillgångar och därmed i detta sammanhang. 

 

����)|UHWDJHQV�DJHUDQGH�YLG�XWIO\WWQLQJ 

 

En av mina informanter från ett företag menar dock att situationen på det företag som han 

arbetar på är sådan att de vill värna om personalen i första hand. Människorna och deras 

arbeten är viktigt menar han. För att få personal som gör ett bra jobb så måste de få stimuli 

från sin arbetsgivare exempelvis i form av garantier om att arbetsplatsen ska bli kvar. Det 

måste hela tiden finnas en öppen dialog mellan företagsledning och personal om hur läget är i 

företaget vilket ger en säkerhet i att de har ett arbete och det inte försvinner utomlands i första 

taget.  Johan Asplunds teori om social responsivitet är relevant till viss del i detta resonemang 

menar jag. Personalen får ett stimuli i och med att de vet att arbetsplatsen gör allt för att klara 

arbetstillfällena i landet, att det förs en öppen dialog inom arbetsplatsen. Sker något så 

kommer det inte som en chock menar företagaren. Han anser också att dialogen är en trygghet 

för de anställda, de har givetvis också möjlighet att prata om sin oro och annat som händer på 

arbetsplatsen för givetvis är de påverkade av omvärlden och garantierna kan inte vara 

hundraprocentiga, säger min kontakt.  

makt. 

 

�
�
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����)LQQV�P|MOLJKHWHU�DWW�ILQQD�Q\D�DUEHWHQ" 

 

Mina informanter, de arbetslösa männen uppger att de har väldigt svårt att hitta arbeten för 

någon längre tid. De anser att de är för gamla och det faktum att de saknar utbildning är också 

en viktig orsak till att de inte har fått arbeten.  

 

Jag har samtalat på telefon med en arbetsförmedlare vid en arbetsförmedling på den ort där 

mina informanter arbetat och är bosatta. Jag har fått inblick in vad han tycker om den 

uppkomna situationen och hur han ser på möjligheterna för personer i den situation som mina 

informanter befinner sig i. Arbetsförmedlaren säger bl.a. under vårt samtal att 

 

 ´'HW�lU�VYnUW�DWW�KLWWD�HWW�DUEHWH�L�GDJ�RP�PDQ�lU�L�|YUH�PHGHOnOGHUQ�RFK�
LQWH� KDU� HQ� XWELOGQLQJ� L� EDJDJHW�� 'HW� UlFNHU� NQDSSW� PHG� J\PQDVLHXWELOGQLQJ�
QXPHUD��GHW�NUlYV�QnJRQ�IRUP�DY�\UNHVXWELOGQLQJ�HOOHU�DNDGHPLVN�XWELOGQLQJ�I|U�
DWW� In� DUEHWH�� ,� YnU� NRPPXQ� lU� GHW� GRFN� YlOGLJW� VYnUW� HIWHUVRP� YL� LQWH� KDU� Vn�
P\FNHW� LQGXVWUL� NYDU� RFK� LQWH� KHOOHU� KDU� Vn� P\FNHW� DQGUD� DUEHWVWLOOIlOOHQ� DWW�
HUEMXGD��'HW�lU�W\YlUU�Vn�DWW�PnQJD�PnVWH�IO\WWD�I|U�DWW�In�HWW�DUEHWH�RFK�GHW�lU�MX�
VYnUW�I|U�GH�DOOUD�IOHVWD��+DU�GH�ERVWDG��IDPLOM�RFK�YlQQHU�Sn�RUWHQ�Vn�lU�GHW�LQWH�
OlWW�DWW�EU\WD�XSS��2IWD�KDU�MX�GHUDV�SDUWQHU�DUEHWH�KlU�HOOHU�L�QlUKHWHQ�Vn�GHW�lU�
MX� LQJHQ� O|VQLQJ�RP�PDQ� IO\WWDU� RFK�EDUD�Yl[ODU� Sn�DUEHWVO|VKHWHQ��'HW� lU� MX�
LQWH� VlNHUW� DWW� GHW� ILQQV� DUEHWH� WLOO� IUXQ� H[HPSHOYLV� Sn� GHQ� Q\D� RUWHQ� PHG�
GHWVDPPD�� �'HW�lU� MREELJD�VLWXDWLRQHU�VRP�PLQD�NOLHQWHU�KDPQDU� L��7\YlUU�lU�
GHW�LQJHQ�OMXVQLQJ�L�VLNWH�QlU�GHW�JlOOHU�DUEHWH�I|U�GHQQD�NDWHJRUL�SHUVRQHU��LQWH�L�
YnU�NRPPXQ�HOOHU�QlUPDVWH�RPJLYQLQJ�L�DOOD�IDOO�´�

 

Emin Tengström tar i sin bok upp världens snabba förändring och hur utvecklingen går 

framåt. Det är tydligt att det är en del som hamnar mellan stolarna när det gäller att hänga med 

i utvecklingen. Ovanstående citat tycker jag visar på att mina informanter tillhör denna grupp 

som hamnar mellan stolarna. De har inte satsat på utbildning, eftersom det inte var nödvändigt 

när de var unga. Sedan drabbas de av globaliseringens effekter på ett sätt som gör dem utan 

arbete och inte heller ser det ut att bli nya arbeten för dem eftersom de inte har utbildning och 

är för gamla att satsa på det i dagsläget. Det är i värsta fall nästan en hel generation som kan 
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hamna utanför samhället om inte denna utveckling stannar av något och att skapa nya arbeten 

för dem som är i denna situation.  

 

����/LYHW�VRP�DUEHWVO|V�
 

Jag har under arbetets gång intervjuat tre män som lever sitt liv som arbetslösa. Alla tre pekar 

på att det är jobbigt att vara sysslolös och kämpar med att få någon slags rutin i sin vardag för 

att de ska leva ett någorlunda bra liv. De lever också med en ständig oro att deras ekonomi 

ska bli ännu sämre. Alla tre är oroliga för de förändringar som nu sker för arbetslösa och de 

ser samtidigt inget större hopp om att de ska få arbete. Det är främst deras ålder samt att 

samtliga saknar utbildning. De har arbetat i stort sett hela sitt liv på företaget som de nu fått 

lämna. Som min informant Lars uttrycker det: 

 

 ´0DQ�KDU�MX�DOOWLG�YDULW�ORMDO�PRW�ILUPDQ�RFK�WURWW�DWW�PDQ�VND�VWDQQD�WLOO�
SHQVLRQHQ�PHQ�QX�VHU�YL�MX�KXU�GHW�EOHY�PHG�GHWWD��-DJ�WURGGH�DOGULJ�MDJ�VNXOOH�
KDPQD�L�GHQQD�VLWXDWLRQ�VRP�YL�lU�L�QX��0DQ�K|U�LQWH�KHPPD�QnJRQVWDQV�NlQQV�
GHW� VRP��+DU�DOOWLG� W\FNW�RP�DWW�DUEHWD��'HW�lU�VYnUW�DWW�DFFHSWHUD�DWW�GHW� LQWH�
ILQQV�QnJRQ�SODWV�WLOO�PLJ�QX���'HW�lU�RUROLJW�PHG�SHQJDUQD�RFK�VnQ�RFNVn��'HW�
VRFLDOD�YLOO�PDQ� MX� LQWH�Jn� WLOO��+DU�DOGULJ�EHK|YW�GHW� I|UXW� Vn�YDUI|U�QlU�PDQ�
QlVWDQ�lU�JDPPDO�RFK�KDU�MREEDW�KHOD�OLYHW´� 

 

Lars beskrivning av sin känsla inför att vara arbetslös är säkert ganska vanlig. Tyvärr så 

kanske dessa personer ofta inte har ett starkt KASAM, alltså känsla av sammanhang som 

Aaron Antonovsky menade var en viktig faktor för att känna sammanhang i tillvaron och på 

detta sätt klara svårigheter bra och inte tappa modet inför motgångar. Lars har dock inte givit 

upp hoppet helt på ett arbete. Han anser sig inte vara för gammal för det och söker arbete som 

han är kvalificerad för. Lars anser dock att han är alldeles för gammal för att börja studera och 

det är även svårt att finansiera för honom. Det kan dock vara svårt för de som är drabbade av 

arbetslöshet att kunna se någon form av begriplighet i det som drabbat dem och deras 

familjer. En viktig faktor för ett starkt KASAM är att man kan se händelser som förutsägbara 

och begripliga (Rydén & Stenström: 2004:66).  Lars tankar om att inte ge upp och söka alla 

arbeten han är kvalificerad till är bra för att han ska få en meningsfullhet i sin tillvaro och på 
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detta sätt får han en viss kontroll över sitt liv, där han får en känsla av att påverka det han kan. 

Detta är en bra koppling för Lars del till KASAM, tycker jag.  

 

Vid samtalet med Erik så framkommer det att han också har arbetat den största delen av sitt 

liv på samma företag. Han var arbetsledare för sin arbetsgrupp den sista tiden. Numer söker 

han arbeten och ägnar sig åt sin familj. Han tror dock inte att han kommer att få något mer 

arbete och funderar på att ta ut pension i förtid. Han tycker det skulle vara mer meningsfullt. 

 

� ´6RP� SHQVLRQlU� lU� PDQ� YlO� OLWH� PHU� DQVHGG� XWH� L� VDPKlOOHW�� $WW� YDUD�
DUEHWVO|V�lU�VRP�DWW�YDUD�HQ�I|UORUDUH�W\FNHU�PnQJD��-DJ�KDU�YlO�VMlOY�W\FNW�GHW�
RP� IRON� VRP� LQWH� KDGH� MREE� I|UXW� QlU� MDJ� DUEHWDGH� RFK� WURGGH� DWW� MDJ� DOGULJ�
VNXOOH� EOL� DUEHWVO|V�� -DJ� W\FNHU� DWW� PDQ� LQQHUVW� LQQH� NlQQHU� VLJ� P\FNHW�
PLVVO\FNDG�QlU�PDQ� LQWH�KDU�HWW�DUEHWH��'HW�lU�QnJRW� MDJ� W\FNHU�NlQQV� MREELJW�
RFK� IDNWLVNW� HQ� VWRU� DQOHGQLQJ� WLOO� DWW� MDJ� YLOO� WD� XW� SHQVLRQ� IDVW� MDJ� NDQVNH�
I|UORUDU�HNRQRPLVNW�Sn�GHW��0HQ�GHW�NRPPHU�MDJ�YlO�DWW�J|UD�lQGn�HIWHUVRP�PDQ�
LQWH�InU�VWlPSOD�KXU�OlQJH�VRP�KHOVW�RFK�QnJRQ�KMlOS�DY�DUEHWVI|UPHGOLQJHQ�InU�
MDJ�LQWH�KHOOHU��GH�VDWVDU�LQWH�Sn�PLJ��MDJ�lU�I|U�JDPPDO��W\FNHU�GH��'HW�lU�YDG�
MDJ�WURU��LQJHQ�KDU�MX�VDJW�GHW�PHQ�PDQ�NDQ�MX�OlVD�PHOODQ�UDGHUQD´��
�

Erik sätt att se på sin situation som arbetslös är också ganska typisk för många i hans 

situation. Han mår inte så bra av att känna sig som han säger som en misslyckad person och 

tror att andra ser ner på honom pga. att han är arbetslös. Det är lätt att koppla hans känsla av 

att arbetslösa är mer misslyckade personer än exempelvis en pensionär till Johan Asplunds 

teori social responsivitet. Där han menar att en drastisk förvandling för en person kan leda till 

utbrändhet eftersom en person skiljts från det vardagliga livet som innan bestod av arbete och 

numera av sysslolöshet. Denna förvandling kan på sikt leda till att personen blir utbränd och 

denna utbrändhet uppstår då personen avskärmas från den direkta och spontana sociala 

responsiviteten (Johansson: 2004:107).  

 

När det gäller Sven som är den tredje personen jag har intervjuat så säger han också att det är 

oerhört tungt att inte gå till ett arbete samt att han har en stor oro för ekonomin och hur den 

ska bli framöver. Han uppger även att han är uttråkad av att inte ha något att göra men att han 

försöker få någon form av struktur i sin vardag. Han går alltid upp tidigt på morgonen och 
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försöker aktivera sig så gott det går. Det är väl lättare att aktivera sig när det är vår och 

sommar och vädret är bättre.  Han uttrycker lite av sina känslor som jag citerat nedan. 

 

� ´3n�YLQWHUQ�lU�GHW�VHJW��-DJ�JnU�XSS�WLGLJW�PHQ�VHGDQ�NDQ�MDJ�EOL�VLWWDQGH�L�
N|NHW�KHOD�I|UPLGGDJHQ�RFK�EDUD�JOR�XW�JHQRP�I|QVWUHW��,EODQG�NlQQV�GHW�
PHQLQJVO|VW�DWW�J|UD�QnJRW��'HW�lU�LQWH�NXO�KHOW�HQNHOW��0DQ�lU�RUROLJ��EOLU�
UDVWO|V��+DU�MX�DUEHWDW�KHOD�OLYHW�RFK�VHGDQ�EOL�VLWWDQGH�KHPPD�lU�LQWH�NXO��'HW�
lU�LQWH�EUD�I|U�NURSSHQ�KHOOHU��0DQ�VLWWHU�P\FNHW�RFK�PDQ�lWHU�P\FNHW��+DU�ODJW�
Sn�PLJ�HQ�KHO�GHO�NLOR�GH�VHQDVWH�nUHQ���'HW�lU�MX�LQWH�Vn�KlOVRVDPW��VlJHU�IUXJDQ�
L�DOOD�IDOO��3n�VRPPDUHQ�RFK�YnUHQ�lU�GHW�OLWH�OlWWDUH�Gn�lU�GHW�MX�OLWH�OlWWDUH�DWW�
WD�VLJ�XW�RFK�J|UD�VDNHU��-DJ�lU�DOOWLG�YlOGLJW�QRJD�PHG�DWW�NRPPD�XSS�L�WLG��'HW�
lU�YLNWLJW��'DJDUQD�InU�nWPLQVWRQH�OLWH�VWUXNWXU�Gn�RFK�MDJ�YHW�DWW�MDJ�LQWH�VRYHU�
ERUW�GHP´��6HGDQ�YHW�MDJ�DWW�MDJ�PnU�ElWWUH�RP�MDJ�J|U�VDNHU�RFK�LQWH�EDUD�
´ODWDU´�PLJ��'HW�lU�QnJRW�VRP�MDJ�ERUGH�EOL�OLWH�ElWWUH�Sn´�� 

 

Enligt Anthony Giddens är det viktigt för människor att ha rutiner i sitt liv och att händelser 

måste följa ett visst mönster. Förändringar i livet kan vara en källa till ångest och det är här 

rutiner kan vara en motvikt till denna ångest. Detta är vad Anthony Giddens kallar ontologisk 

trygghet (Giddens: 1997:52). Svens liv med just rutinen att gå upp varje morgon i tid är en del 

av en ontologisk trygghet för honom. Han tycker det är viktigt eftersom han vet att han inte 

sover bort dagen samt att han mår bättre när det är rutiner och saker att göra varje dag. Sedan 

upplever Sven även en brist på ontologisk trygghet i vissa sammanhang och det är framförallt 

när han uppger att han känner en meningslöshet i livet när han inte har ett arbete att gå till. 

Han blir uttråkad och mår inte bra av det. Han är dock medveten om detta och vet att rutiner 

skapar ett bättre mående och en ontologisk trygghet. 

 

När det gäller synen på företaget som har flyttat sin produktion så de har förlorat sina arbeten 

så uttrycker både Erik och Sven att det är en oerhörd tragedi för hela det samhälle där de bor. 

De är många som har förlorat sitt arbete och en del har blivit tvungna att flytta. Det är 

framförallt de yngre som flyttat och då framförallt till Stockholmområdet. Det är synd menar 

de att de unga flyttar och att samhället på detta sätt riskerar att dö ut om det inte finns några 

yngre personer som bor kvar. Sven uttrycker följande när han talar om hur han kände när han 

blev arbetslös: 
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� -DJ�YDU�QRJ�YlOGLJW�FKRFNDG�I|UVW�PHQ�VHGDQ�EOHY�MDJ�ULNWLJW�I|UEDQQDG�Sn�
KXU�GHW�NXQGH�Jn� WLOO� L� YnUW� VDPKlOOH��9DUI|U�VND�YL�GUDEEDV� VRP� MREEDW� L� KHOD�
YnUW� OLY�RFK�YHUNOLJHQ�YDULW� ORMDOD�PRW�DUEHWHW�RFK�NRPSLVDU��'HW�lU� WUnNLJW�DWW�
PDQ�LQWH�KDU�GHQ�GDJOLJD�JHPHQVNDSHQ�PHG�VLQD�NRPSLVDU�VRP�PDQ�KDGH�I|UU��
.ODUW�DWW�YL�VHV�LEODQG�PHQ�GHW�EOLU�MX�LQWH�YDUMH�GDJ�RFK�LQWH�KHOOHU�NDQVNH�YDUMH�
YHFND�HOOHU�HQV�PnQDG��-DJ�WURU�DWW�GHWWD�VNDSDU�YlOGLJW�PnQJD�SUREOHP�I|U�IRON��
GHW� WlQNHU� LQJHQ�Sn�DY�GHP�VRP�EHVWlPPHU��'HW�EOLU�DQGUD�SUREOHP�� IRON� EOLU�
HQVDPPD� RFK� VMXND� NDQVNH�� � .DQ� GHW� YHUNOLJHQ� YDUD� EUD� I|U� ODQGHW� DWW� GHWWD�
KlQGH��9L�NRPPHU�DWW�EOL�IDWWLJD�RFK�6YHULJH�NRPPHU�DWW�KDPQD�Sn�HIWHUNlONHQ�L�
YlUOGHQ�� LQWH� EDUD� 6YHULJH� I|UUHVWHQ� XWDQ� KHOD� (XURSD�� GHQ� YlVWUD� GHOHQ�� $WW�
LQJHQ�J|U�QnJRW�lU�RWUROLJW��YDUI|U�VNlQND�ERUW�YnUD�DUEHWHQ�Sn�GHWWD�VlWW��'HW�lU�
MX�GHW�VRP�GH�J|U��FKHIHUQD�RFK�SROLWLNHUQD��,QWH�VROLGDULVNW�PRW�RVV�VRP�DUEHWDW�
KHOD�YnUW�OLY�RFK�YDULW�WURJQD�HWW�DUEHWH�´��

 

Svens reaktion på det som inträffat är förmodligen ganska normalt. Givetvis blir det en chock 

om man drabbas av arbetslöshet och om det sker för att företaget ska flytta till ett annat land 

så blir säkert känslan av bitterhet ganska markant, tror jag. Det är lätt att koppla denna känsla 

till Karl Marx och hans alienationsteori. Det är att förlora sin identitet som en social varelse i 

arbetslivet som händer när man förlorar sitt arbete och kanske känner att chansen till ett nytt 

arbete är väldigt svåra. Sven uppger att den dagliga kontakten med arbetskamraterna är det 

som är svårt, det är en av de tråkigaste sakerna som hände när han förlorade sitt arbete.  

 

Sven känner också en bitterhet mot att Sveriges arbetstillfällen så lättvindigt försvinner till 

andra länder, som han upplever det. Här kan man lätt förstå det Zygmunt Bauman beskriver i 

sin bok 'HW�LQGLYLGXDOLVHUDGH�VDPKlOOHW så finns det ingen reservarmé inom arbetslivet längre 

och den som en gång förlorat sitt arbete pga. industrins neddragningar lär inte få tillbaka sina 

arbeten eftersom de inte efterfrågas mer. En sådan känsla som Sven har är väldigt lätt att 

förstå eftersom Sven anser att han inte har så lätt att få ett nytt arbete eftersom han inte är 

efterfrågad längre pga. ålder och att han inte har utbildning. Det är lätt att känna bitterhet mot 

de länder som tar hans arbete som han upplever det. Den känsla är väldigt lätt att förstå och 

borde kanske också ha en förståelse hos makthavarna och företagarna i landet. 

�
�



 32 

����8SSIDWWQLQJ�RP�XWIO\WWQLQJHQ�
�
När vi samtalat om orsaken till att arbetet har försvunnit för mina informanter har de uttryckt 

en oerhörd besvikelse och bitterhet mot att det har kunnat hända. Det är något som de aldrig 

hade räknat med när de var yngre. De upplever att de inte räknas i samhället längre. Deras 

arbete betydde ingenting och kan hur lätt som helst lämna landet. Deras kunnande är 

ingenting värt. Sven uttrycker det med orden 

 

 -DJ�WURGGH�IDNWLVNW�DWW�GH�KDGH�OLWH�NlQVORU�L�NURSSHQ�RFK�LQWH�EDUD�VnJ�WLOO�
SHQJDU�RFK�YLQVWHU��'HW�YDU�MX�LQWH�EHURHQGH�Sn�DWW�GHW�LQWH�IDQQV�DWW�J|UD�VRP�
MDJ�RFK�PLQD�MREEDUNRPSLVDU�EOHY�DUEHWVO|VD��'HW� IDQQV� MREE��KXU�P\FNHW� VRP�
KHOVW�PHQ�GHW�NRVWDU�I|U�P\FNHW�DWW�KD�DUEHWDUH�L�6YHULJH�W\GOLJHQ��0DQ�NlQQHU�
VLJ�PDNWO|V��K|U�LQWH�KHPPD�L�VDPKlOOHW�OlQJUH��LQJHQ�YLOO�KD�HQV�NXQQDQGH�RFK�
HUIDUHQKHW��'HW�lU�EDUD�VNRORU�VRP�UlNQDV��IDVW�MDJ�WURU�QRJ�DWW�PDQ�NDQ�PHU�RP�
PDQ�MREEDW�L����nU�lQ�RP�PDQ�JnU�L�VNROD�L�����nU���
�

Svens reaktioner på sin situation är lätt att sätta en koppling till teorin KASAM av Aaron 

Antonovsky. Sven känner inte att han hör hemma i samhället på samma sätt som förr och som 

andra personer gör som har ett arbete. Han har ingen förståelse inför det som inträffat och han 

känner inte att han har kontroll över sitt liv längre och ingen förståelse inför det som inträffat 

(Rydén & Stenström: 2004:68). Han känner en form av rotlöshet, kan jag tänka mig. Hans 

reaktioner på att som han uttrycker det att inte höra hemma i samhället är en reaktion som jag 

mötte även hos mina andra informanter. Även alienationsteorin känns relevant i detta 

resonemang. Marx menade att denna teori beskrev en känsla av maktlöshet, social isolering 

och brist på identitet och att detta var en följd av kapitalistisk produktion 

(Nationalencyklopedin). 

 

Lars uppfattning om utflyttning är av ungefär samma slag. Han uppger att han blev totalt 

överraskad när han fick besked om att hans arbete skulle flytta till ett annat land. Han visste 

att företaget inte gick dåligt så detta var inte något som han hade förväntat sig skulle hända. 

Han uttrycker det med viss bitterhet i rösten 
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  ”'HW� lU� VYnUW� DWW� I|UVWn� DWW� DUEHWHW� I|UVYLQQHU� Vn� OlWW�� (WW� DUEHWH�
VRP�PDQ�WURGGH�PDQ�VNXOOH�KD�WLOO�SHQVLRQHQ�EDUD�I|UVYDQQ�WLOO�HWW�DQQDW�VWlOOH�
Sn�QnJUD�PnQDGHU��0DQ�NlQQHU�DWW�GHW�PDQ�JMRUW�RFK�GHQ�PDQ�lU�LQWH�lU�QnJRW�
YlUG�OlQJUH´�

 

Det som Lars uppger är också en känsla av rotlöshet, han känner ingen plats i samhället 

längre och Antonovskys teori KASAM är en bra koppling till detta problem. Han saknar 

känsla av sammanhang i tillvaron vilket är anledningen till att han känner sig värdelös. 

 

Trots sin situation så finns det någonstans en förståelse hos mina informanter för hur 

situationen för företagen ser ut och hur det kan bli som det är i Sverige och övriga västeuropa. 

Det är svårt med alla avgifter, lagar mm att driva företag med vinst i Sverige idag, det inser 

även mina informanter så en viss del av bitterheten är riktat åt politikerna i landets regering 

och riksdag. 

 ”*LYHWYLV�PnVWH�PDQ�I|UVWn�DWW�lYHQ�I|UHWDJHQ�KDU�NUDY�Sn�VLJ��GHW�lU�QRJ�
LQWH�DY�HQEDUW�RQGD�DYVLNWHU�GH�J|U�VRP�GH�J|U��GH�PnVWH�MX�WlQND�Sn�SHQJDUQD�
KHOD�WLGHQ´�

�
Zygmunt Bauman tar upp problemet i sin bok 'HW�LQGLYLGXDOLVHUDGH�VDPKlOOHW där han pratar 

om att företagen belönas om de bantar sina organisationer och den ekonomiska marknaden 

hela tiden ser till vad som är bäst i den ekonomiska världen och då kanske inte arbetslöshet i 

en viss nivå är att förkasta enligt Bauman (2002:94). 

 

���5HIOHNWLRQHU 

 

Under arbetets gång och under intervjuerna jag har gjort har jag märkt att det är ett hårt slag 

att förlora sitt arbete vid en ålder när det kan vara svårt att få en ny anställning om man saknar 

utbildning. När sedan orsaken till arbetslösheten är att företaget flyttar sin produktion och till 

ett annat land och inte att företaget går dåligt kan det vara svårt att förstå. Upplevelsen av att 

inte vara värd något är påtaglig hos mina informanter. Att deras erfarenhet inte är värd 

någonting är också en svår sak att förstå. Dessa tankar är en gemensam nämnare för alla mina 

informanter. De känner det som ett stort misslyckande att inte ha ett arbete att gå till. De 

känner sig inte som fullvärdiga medborgare och tycker att andra i samhället ser ner på dem. 
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Det som framkommit under intervjuerna är material som är ganska likt varandra.  Tyvärr är 

situationen likartad för dem som drabbas av arbetslöshet på detta sätt. När jag samlat ihop 

mitt material kan jag tycka att jag kanske kunde ha fått fram lite mer information om hur de 

ser på företagets agerande än vad jag fick. Det var lite svårt att vinkla in frågorna på detta 

område. Det kändes som om de inte riktigt ville prata om det. Endast en av mina informanter 

pratade lite mer öppet om det och det var mycket bitterhet gentemot företaget i hans ord. De 

övriga var givetvis också kritiska mot det som inträffat men uttryckte det kanske inte riktigt 

lika öppet. Det kändes som om det var en fråga som var väldigt känslig och svår att prata om. 

Trots att de kände bitterhet mot det inträffade så hade de ändå en viss förståelse för att det i 

dag kan vara nödvändigt att agera som företagen gör, annars överlever de inte alls.  

 

För att försöka få svar på frågeställningen så har jag även varit ute på Internet och samlat in 

material. Det finns inte så mycket av studier som är gjorda som är tillgängliga på nätet och 

som belyser just det jag vill ha svar på. Jag ville inte ha en politisk vinkling utan hur vanliga 

personer upplever sin situation och reaktioner från allmänheten och inte bara från politiker, då 

främst vänsterpolitiker. Detta ämne är inte så väldigt debatterat i Sverige eller övriga 

Västeuropa inom olika medier. Jag skulle önska att det debatterades mer ur den ” vanliga”  

människans perspektiv och inte ur en politisk synvinkel vilket är gjort och då främst inom 

politisk media främst från västerkanten. Detta är ju trots allt ett problem som drabbar olika 

politiska inriktningar, hela samhället och inte enbart en del av det politiska samhället. 

 

En väg att gå för att få företag att stanna kan vara att förenkla för företagande i landet, tror 

jag. Att få ner avgifter, förenkla lagar och möjliggöra för att lättare anställa personer är en väg 

att gå, tror jag. Det är något som kanske påbörjats i vårt land nu och det är en förhoppning 

från min sida att det kan bromsa upp den negativa utvecklingen för företagen och de anställda 

som pågått under många år.  

 

Vi kanske måste offra lite i löneökningar mm för att det ska vara realistiskt möjligt för 

företagen att stanna kvar i en del fall och på detta sätt rädda jobben för några som annars 

kanske riskerar att förlora sina arbeten. Det är en stor risk för hela landet om fler och fler 

företag flyttar sin produktion till andra länder, tror jag. Vi behöver ha kvar industrier i 

Sverige. Det är också något som mina informanter har i tankarna. De känner oro för sitt land. 

Hela skulden ska vi nog inte lägga på företagen utan det är olika faktorer som spelar in, både 

från politiskt håll och även från arbetarnas sida, tror jag. 
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�
���5HVXOWDW 
 

Det som mitt arbete har visat tycker jag tyder på att arbetslösheten kan vara svår att hantera 

för dem som drabbas, framförallt om man är medveten om att det är svårt att få ett nytt arbete. 

När sedan det arbete man har förlorat finns i ett annat land kan det vara en grund till en 

bitterhet mot hela samhället som låtit detta ske. De har också en känsla av att deras arbete var 

utan betydelse och lätt kunde flyttas till ett annat land där andra människor bara kunde ta över 

det som de har gjort i många år.  Det är en ganska gemensam syn på utflyttningen av 

industrier som finns bland mina informanter, även den delen som representerar 

arbetsgivarsidan. Mina informanter har dock visat sig ha en förståelse för kraven på företagen 

idag om att vinsterna måste växa hela tiden och att de riskerar kunder om de inte drar ner på 

kostnaderna.  

 

Mina informanter uppger att de försöker i sin vardag att upprätthålla vissa rutiner vilket ibland 

är svårt. Det känns svårt att få mening i tillvaron och då är det kanske inte lätt att få in rutiner 

i tillvaron. De är dock medvetna om denna betydelse. Det är viktigt att gå upp på morgonen 

även om man inte behöver för att vara igång och alert, menar de alla tre. Att inte ha rutiner 

gör lätt att man ger upp och kanske får mer psykiska men av arbetslösheten än vad som 

behövs. De har alla familj som de nämner som viktig och det är därför de har svårt att flytta 

från platsen de bor på då det skulle innebära konsekvenser för familjen.  

 

  

 

 

 

 

�
�
�
�
�
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