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Abstrakt    

Tidigare forskning visar på arbetets betydelse för människan och att arbetslöshet riskerar att 

bidra till utanförskap, hälsoförändringar etc. Syftet med denna uppsats är att se på varslade 

personers tillvaro. Hur förändras den sociala gemenskapen och skapas det otrygghet vid 

varsel? Hur präglas informanternas framtidssyn av varslen? Undersökningens teoretiska 

ramverk som används i denna uppsats är stigma/normer, gemeinschaft/gesellschaft, 

deprivationsteori samt identitetsskapande. 

 

Genom sex semistrukturerade djupintervjuer har undersökningen genererat teman som 

utanförskap, arbetets betydelse samt vägen tillbaka och framtiden. Resultatet som visade sig 

var att arbetet har stor betydelse för informanterna. I den nya tillvaron efter varslen spelade 

den sociala gemenskapen stor roll för att finna ett “vi” i “vi och dom” tänkandet för att 

undvika utanförskap. Men även för att komma ut på arbetsmarknaden igen, det visade sig att 

det krävs ett starkt engagemang från individerna då hjälpen utifrån inte var att räkna med. 

Vidare menade informanterna att deras framtid ser relativt ljus ut trots tillfälliga anställningar 

som de i skrivandets stund har. Informanterna uttryckte även sin oro för brukssamhället där de 

inte trodde att det skulle bestå, om det stora företaget som de varslat från, tvingas till 

konkurs.    

 

Nyckelord  
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Abstract 

Previous research demonstrates the importance of work for people and unemployment risk 

contributing to alienation, health changes, etc. The purpose of this essay is to look at the 

persons made redundants existence. How is the social communtiy affected by redundancy and 

does it create insecurity. How are the informants vision for the future affected by the notices? 

Our theoretical framework used in this paper is stigma/norms, gemainschaft / gesellschaft , 

deprivationstheory and identity creation . 

The six semi-structured in-depth interviews , the investigation has generated themes as 

alienation, the importance of work and the way back and the future. The result showed, that 

work is very important for the informants . In the new life after layoffs the social community 

played a big role in finding a "we" in " we and them " thinking to avoid exclusion. To get out 

into the job market again, it turned out that it requires a strong commitment from individuals 

when external aid were not to be reckoned with . Furthermore, according to the informants 

their future looks relatively bright in spite of temporary employment as it is for them in the 

current situation . The informants also expressed their concern for the industrial community, 

they did not think it would survive if the big company that they had been working for will be 

forced to shut down. 
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1.   Inledning 

Arbetet är en fast punkt i livet. – Ragnar 
 

Detta var något som en av informanterna i undersökningen nämnde under en intervju. Dock 

var Ragnar inte ensam om att nämna detta, alla informanterna i denna undersökning, sa att 

arbete är viktigt för välmående och gemenskapen i samhället. 
 

Arbetet har stor betydelse för individer. Däremot är det inte alltid arbetet som har den största 

betydelsen i människors liv, det kan även vara till exempel konsumtion eller olika 

fritidsaktiviteter. Arbetet kan många gången enbart vara en källa till inkomst, men det kan 

även innebära mycket mer för den enskilda individen. Då vi snart ska ut på arbetsmarknaden 

blir vi oroliga inför alla varsel och nedläggningar som sker. Frågan är om det finns en 

möjlighet för oss att få ett arbete? Vi börjar fundera på varför ett arbete är viktigt. Då vi själva 

kommer från mindre bruksorter har vi en norm hemifrån som säger att man bör arbeta. Vi har 

efter undersökningens gång, insett vikten av arbete och hur det skapar vår identitet men även 

hur det bidrar till social gemenskap. Därför ställde vi oss frågan, vad händer när individer 

förlorar sitt arbete? Det vill säga, kanske en av deras viktigaste källa till identitet och 

gemenskap. Denna fallstudie gjordes därför i ett brukssamhälle vilket kan påverka arbetets 

betydelse för dels samhällets uppbyggnad men även för dess invånare och samhällets 

kringliggande företag.  

 

Debatten om arbetslöshet har varit aktuell i flera år i Sverige på grund av ekonomiska kriser 

och lågkonjunkturer. Detta har inneburit att företag har genomgått varsel, exploatering eller 

till och med tvingats till konkurs (Regeringen, 2009,s. 67-75). Vi tror att sysselsättning 

och/eller ett arbete innebär att man kan försörja sig själv, vilket leder till att människan känner 

sig meningsfull. Detta för att människan, som en liten del i samhället, bidrar med något till det 

stora samhället. Även vikten av den gemenskap som genereras av arbete och 

arbetskamraterna. Ahrne, Roman & Franzén (2003,s. 59-65) nämner att i Sveriges samhälle 

finns det en rådande norm, en norm som i detta fall säger att man skall ha ett arbete. För att 

undvika att leva på andras resurser, där i bland även samhällets resurser, bör man ha ett 

arbete. Detta gör att vi blev intresserade av hotet som präglar en individ som förlorat sitt 
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arbete i form av varsel. Även individens väg tillbaka och olika strategier för att komma 

tillbaka till arbetsmarknaden tycker vi var intressant.  
 

Dagens arbetsmarknad verkar präglas av effektivisering, exploatering och privatisering av 

statliga och kommunala institutioner men även andra arbetsplatser, då arbetslöshet och varsel 

verkar vara något som blir allt vanligare. Detta gör att arbetslöshet blir ett samhällsfenomen 

som i sin tur kan göra människor osäkra på sin roll och kanske leda till en större samhälls 

depression. Vi har i alla år lärt oss att arbeta är det rätta och det definierar i sin tur vem man är 

som person. I framtiden kommer det kanske krävas nya mätinstrument för att veta vem man är 

som person, om den spridande arbetslösheten fortskrider för att kunna undvika några av de 

negativa efterföljderna. Det är därför viktigt för oss att belysa vikten av ett arbete för 

undersökningens informanter som bor i ett brukssamhälle. Detta kommer vi göra genom att 

ställa frågan till några nyligen varslade som befann sig i arbetslöshet, men i dagsläget fått 

någon form av sysselsättning. För de personer som förlorar arbetet påverkas vardagen mer 

eller mindre. Det finns mycket tidigare forskning om vad som händer med människor som 

befinner sig i arbetslöshet men vi vill snarare se till hotet om att befinna sig där och hur 

informanterna tar sig tillbaka. Hur man går tillväga för att återgå till arbetsmarknaden är 

intressant. Denna undersökning kommer inte generera generaliserbart resultat utan vi 

fokuserar snarare på att belysa informanternas berättelser för att få en klarhet hur varsel 

påverkade dem. 
 

Med en kvalitativ metod via sex semi-strukturerade djupintervjuer har vi sökt en djupare 

förståelse om informanternas syn på sig själv och livet och deras mående under och efter 

varselprocessen. Informanterna som deltog i undersökningen var nyligen varslade och hade 

varit arbetslösa under en viss tid. Eftersom vi valde att ha semi-strukturerade intervjuer kunde 

informanterna på så sätt påverka intervjuerna åt det håll som de själva ansåg var viktigt att 

poängtera. Vilket således gav oss, informanternas egna upplevda verklighet och syn på hela 

processen som de genomgått. Detta fenomen är viktigt att se till då varsel är något som blir 

mer vanligt i samhället som kanske kan medföra problem för hela samhället och dess 

invånare. Vi belyser fenomenet genom att se till normer och stigma, 

gemeinschaft/gesellschaft, identitetsskapande samt vad utanförskap innebär för individen.  
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1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med denna uppsats är att se hur varslade personer ser på den nya tillvaron och vad 

arbete har för betydelse för dem. Vad händer när man förlorar sitt arbete och hur påverkar 

detta individen i samhället och vad kan det leda till för problem? Intresset ligger i att se om 

gemenskap förändras vid varslen och om detta i sin tur kan skapa någon form av otrygghet. 

Vidare vill vi även se hur framtiden ser ut för dessa individer samt hur de går tillväga för att 

komma ut på arbetsmarknaden igen. Vi vill öka förståelsen för hur individerna upplevde 

tillvaron och genom att tolka materialet utifrån teman som utanförskap, vägen tillbaka och 

framtiden, görs detta möjligt. 

Våra frågeställningar blir således: 

-Vad har arbetet för betydelse för varslade individer?  

- Hur påverkas informanterna vid varslen och hur påverkas den sociala gemenskapen samt 

tryggheten?  

1.2	  Avgränsningar	  

Vi har i denna uppsats avgränsat oss till tidigare arbetslösa efter att ha varslats från ett företag, 

på grund av bland annat tidsramen. Men även för att vi var intresserade av att se om 

bruksortens starka normer och värderingar spelar roll gällande sökande av ett nytt arbete för 

informanterna. Efter att ha genomfört sex djupintervjuer märkte vi att de gav liknande svar 

och resonerade någorlunda likadant. Detta gav oss en förståelse över att oavsett om vi hade 

intervjuat 10 informanter eller sex så hade resultatet mer eller mindre blivit likadant. Vi ansåg 

därför att resultatet som dessa sex intervjuer gav oss blev ett “mättat” och tillräckligt material 

att skapa kommande analys och besvara frågeställningarna som genererats. Vårt fokus var att 

se hur stor betydelse det är att ha ett arbete och vad det finns för konsekvenser med att förlora 

det. Hur tar man sig tillbaka ut på arbetsmarknaden igen och hur ser undersökningens 

informanter på framtiden. 

1.3	  Uppsatsens	  disposition	  

Vår uppsats är uppdelad i sju delar. Syfte, problemställningar och frågeställningar finns i det 

första kapitlet. I bakgrunden redogör vi för Sveriges arbetsmarknad och brukssamhällets 

historik samt tidigare forskning. Teorier som presenteras i nästkommande kapitel är 

normer/stigma, identitetsskapande, gemeinschaft/gesellschaft samt deprivationsteorin. I 

metodkapitlet redogörs vår kvalitativa metod och vilka konsekvenser detta ger för vår 
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undersökning. Därefter beskrivs tillvägagångssättet, förförståelse och etiska övervägande som 

beaktats. I resultatet presenterar vi informanterna, efter detta kategoriseras materialet utifrån 

teman som utanförskap, arbetets betydelse samt vägen tillbaka och framtiden.  Vi analyserar 

därefter med hjälp av dessa teman och diskuterar teorin anknutet till vårt material. Slutligen 

kommer en sammanfattning och reflektion.                                                                               
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer Sveriges arbetsmarknadsutveckling beskrivas med fokus på 

brukssamhället, för få en klarare bild över hur arbetsmoralen i Sverige har byggts upp, hur 

arbetsmarknaden har expanderat men även förändrats. Därefter kommer det presenteras 

tidigare forskning samt vägen tillbaka från arbetslösheten. Detta för att få en så klar bild som 

möjligt till varför denna undersökning/uppsats är betydelsefull och att dess resultat är något 

som speglar verkligheten från informanternas ögon. 

2.1	  Den	  svenska	  historian	  

Slutet av 1800-talet började industrialiseringen spridas till Sverige och runt om i Sverige. 

Industrialiseringen innebar arbete till befolkningen, ett arbete som skulle bli ett sätt att ta sig 

ur den extrema fattigdom som många befann sig i. Detta gjorde också att mindre 

brukssamhällen började växa fram runt om i Sverige. Under många år pendlade Sveriges 

ekonomi mellan hög- och lågkonjunktur, precis som resten av Europa och världen, men efter 

andra världskriget förstördes många länder med dess produktion. Efter detta skedde en 

massinvandringsvåg, många människor flyttade till Sverige som arbetskraft för att fylla det 

tomrum som bland annat fanns i Sveriges industrier och inte minst inom bruksorterna. 

(Simensen, 2001,s.10-113). Sverige gick från ett bondesamhälle till dåtidens moderna 

informationssamhälle som innebar bättre levnadsstandard, mångkulturalism men även ett mer 

sammansvetsat folk på bruksorterna. (Simensen, 2001,s.10-113).  

Brukssamhällena växte fram genom olika stora fabriker där jobb kunde erbjudas till Sveriges 

befolkning. Där jobben fanns valde också människorna att bosätta sig, vilket gjorde att byarna 

blev naturliga brukssamhällen. I dessa brukssamhällen blev fabriken beroende av sina 

arbetare men arbetarna blev även i sin tur beroende av fabriken. Denna beroendeproblematik 

skapade en slags bruksanda där invånarna ingår i samma kultur och delar samma normer och 

värderingar. (Bergdahl, Isacson & Mellander, 1997). I denna undersökning bor informanterna 

i ett mindre brukssamhälle som idag kretsar och är uppbyggt kring en stor industri. Bergdahl, 

Isacson & Mellander (1997) förklarar vidare att beroende på kulturen som råder i 

brukssamhället så blir bruksandan olika. Bruksandan medför bland annat en platsmedvetenhet 

för invånarna, då de identifierar sig med företaget där de arbetar och där de delar normerna 

och värderingar som råder. Detta eftersom de alla tillsammans delar samma sorts historia och 

på så sätt får de också en starkare och djupare gemenskap. Innebörden blir att bruksorter eller 
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brukssamhällen som inte längre har en rådande aktiv fabrik med dess rådande normer, gör det 

lättare för individer att skapa sin egen individualistiska identitet. Vilket leder frågan till vad 

händer med individer som har växt upp i dessa bruksstäder, och som har en rad släktingar som 

arbetar på det stora företaget, men som idag riskerar stora varselsvågor eller till och med 

konkurs? 

Sedan andra världskriget räknar SCB (2004) att ca 2 400 000 människor har invandrat till 

Sverige, i ren arbetskraft. I dag däremot återspelas Sveriges historia ännu en gång, pionjärerna 

eller dagens ingenjörer uppfinner material, produkter och maskiner som underlättar och 

förbättrar. Detta innebär att fabrikernas och företagens stora arbetskraft inte är nödvändig här 

i Sverige längre. Svenska befolkningen har under många hundra år haft ett arbete som har 

inneburit ett stöd, en trygghet. Under många år byggt upp en arbetsmoral och en norm, där 

arbete står i fokus. Arbete är något som man bör ha, arbetet definierar bland annat vem man är 

och bland annat en gemenskap med resterande befolkning blir möjlig. Då är frågan, vad 

händer när dessa arbeten försvinner och rycks ifrån oss? Vad blir det av oss? 

Varsel och nedläggningarna av bland annat fabriker beror inte enbart på ingenjörernas idéer 

och uppfinningar utan även på att andra länder, som sedan tidigare har varit underställda 

länder jämfört med Sverige och som nu börjar ta ledningen och utvecklas. Länderna börjar 

konkurrera ut bland annat Sverige inom vissa områden. Många av de konkurrerande länderna 

kunde erbjuda företag en lägre produktionskostnader och lägre arbetskostnader, alltså en 

massproduktion som inte Sverige kunde ge i den bemärkelsen som till exempel Asien kunde 

och än idag kan. (Huldt, 2001,s.10-51). Detta innebär att många av de mindre 

brukssamhällena förlorar sina stora fabriker.   

Mellan 2002-2004 räknade SCB (2013) att ca 8 500 industrivarsel, det vill säga ca 0,4 % av 

all industrisysselsättning, skedde på grund av att produktionen skulle förläggas utomlands. 

Detta innebär att förflyttning av produktion och företag är en stor bidragande faktor till varsel. 

Denna exploatering av dels arbetskraft och produktion till andra länder har i dagens Sverige 

lett till att många företag, inte minst de små företagen som har varit återförsäljare och som har 

varit delproducenter till de större företagens produkter, får varsla personal och/eller gå i 

konkurs. Sverige kan i dagsläget inte konkurrera med länder som har billigare arbetskraft och 

som kan erbjuda företag en billigare slutprodukt. Av varsel men även effektiviseringen och 

exploateringen av arbeten räknar SCB (2014) att Sverige idag har en total arbetslöshet på hela 

8,7 procent. 
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Här nedan kommer vi presentera tidigare forskning som har gjorts om arbetsmarknaden och 

dess betydelse för oss människor. 

2.2	  Tidigare	  forskning	  

Flertalet artiklar visar på konsekvenserna av arbetslösheten och hur den påverkar människan. 

Till att börja med visar Green (1997), Exclusion, unemployment and non-employment på 

vikten av att ha ett arbete och dess betydelse för människan. Green förklarar att tidigare 

samhällen inkluderade nästintill alla människor men att dagens samhälle exkluderar fler. De 

som har arbete är vinnare och de utan är förlorare. Det skapas nya landskap för anställda och 

arbetslösa och marknaden förändras. De ville se på historien för att få ett resultat, de har mätt 

hur många som är arbetslösa i Storbritannien. Undersökningen ser till sociala och ekonomiska 

tillstånd och de kommer fram till att arbetslöshet kan bidra till exklusion då man lever i 

fattigdom, inte bara materiellt utan även socialt, politiskt då hela livet är uppbyggt på detta 

vis. Bara för att man är arbetslös drabbas man inte men det är en stor risk att göra det, menar 

Green. 
 

Tidigare forskning visar att arbetslösheten har en stor negativ inverkan på det subjektiva 

välbefinnande hos individer. I Winkelmanns forskning, Unemployment, Social Capital, and 

Subjective Well-Being undersöks om och i vilken utsträckning människor med mer socialt 

kapital är skyddade från de skadliga effekterna av arbetslöshet. Detta med hjälp av data från 

den tyska socioekonomin 1994-2004. Det visade sig att arbetslöshet minskade det subjektiva 

välbefinnandet. Hypotesen att de med högre socialt kapital skulle klara sig bättre kunde inte 

bekräftas och de fann inga direkta skillnader på detta vid arbetslöshet. Man måste göra en 

bredare undersökning eftersom socialt kapital omfattar mycket mer och inte kan härledas fullt 

ut till arbetet och man måste därför göra en bredare undersökning för att se hur arbetslöshet, 

socialt kapital och välmående integreras med varandra. (Winkelmann, 2008). 
 

En annan studie av Backhans och Hemmingsson (2012), Unemployment and mental health—

who is (not) affected? ser till den mentala hälsan som påverkas vid arbetslöshet och i studien 

fokuserade de på demografiska och socioekonomiska förhållanden. Syftet med studien är dels 

att undersöka sambandet mellan perioder av arbetslöshet och psykisk ohälsa, hälsotillstånd, 

skillnader och likheter mellan grupper efter ålder, kön, familj, socioekonomi samt arbetsmiljö. 

Studien utfördes genom kohort i Stockholm och via en uppföljning fem år senare som visar 

att grupper som varit arbetslösa mer än ett år visar en större sannolikhet att få sämre hälsa, 
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vilket också påverkade i högre grad män. Det visade sig även att de som arbetat övertid eller 

har högre utbildning och/eller är egenföretagare påverkas desto mer. Med detta vill Backhans 

och Hemmingsson komma fram att de varierar mellan olika grupper i samhället. Man måste 

även tänka på fler faktorer än negativ hälsa. Psykisk stress efter arbetslöshet kan leda till både 

statusförändring i förhållande till en tidigare gynnade situation och brist på resurser på grund 

av en redan missgynnade situation.  
 

En undersökning av Lantz och Andersson (2008), Personal initiativ at work and when facing 

unemployment, undersökte varsel från ett stort multinationellt företag i Sverige. Där de ville 

undersöka vad som händer med initiativet hos individerna eftersom de många gånger tvingas 

jobba kvar innan de kan avgå från sina uppgifter. Syftet med denna studie var att ge empiriska 

bevis för ett samband mellan utformning av arbetsuppgifter, självförmåga, kompetens och 

egna initiativ i arbetet, men även hur aktiva arbetare är på jobbsökning under uppsägning och 

arbetslöshet. Genom att studera självrapporteringar som arbetarna gjort kom Lantz och 

Andersson fram till en modell som beskriver individens vilja att aktivt söka nytt arbete. Det 

visade sig att självkänsla, jobbets utformning, kompetens och personligt initiativ bidrar till 

olika motivationsnivåer, men även socialiseringen som sker inom jobbet spelar roll.  

 

Vidare letade vi efter tidigare forskning som såg till kön. Vi ställde oss frågan om vad den 

tidigare forskningen såg någon skillnad på välbefinnandet mellan könen? Vi fann då en studie 

av Meer (2014) , Unemployment and Subjective Well-Being: Why Being Unemployed Is 

Worse for Men than for Women där en Meer studerade skillnaderna på välbefinnandet mellan 

könen. Undersökningen försöker förklara varför arbetslösheten har en kraftig inverkan på det 

subjektiva välbefinnandet genom olika tester och hypoteser på bland annat civilstånd. 

Eftersom arbetslöshet påverkar både fysiska välbefinnandet och det sociala godkännandet blir 

arbetslöshet och dess effekt stor. Undersökningen visade att det finns skillnader mellan män 

och kvinnor eftersom de har olika sätt att uppnå socialt godkännande, vilket innebär att 

arbetslösheten blir svårare för män. Detta framkom genom olika tester av hypoteser med hjälp 

av tvärsnittsstudie av European Social Survey. De kom fram till att ha ett arbete är en av de 

viktigaste faktorerna för det subjektiva välbefinnandet. Det visade sig även att normen visade 

att denna effekt är större för män än för kvinnor och att kvinnor kan tjäna på jobben som sin 

partner har, medan män inte i lika hög grad gör det.  
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Hur kan då vägen tillbaka se ut för arbetslösa? Bolinder (2006) beskriver i 

Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelse, handlingsstrategier och 

jobbchanser tre nivåer av möjligheter för hur man kan återgå till jobb vid arbetslöshet. 

Avhandlingens syfte var att se hur arbetslösa upplever och hanterar situationen och hur detta 

hänger samman med de handlingsmöjligheter individen faktiskt har. Bolinder genomförde 

telefonintervjuer under 1996 det vill säga under lågkonjunktursperioden, genom 

tvärsnittsurval av 3500 arbetslösa. Bolinder beskriver att de tre olika nivåerna börjar med att 

konjunkturen spelar roll, vilket individen inte själv kan styra över. Den andra nivån är den 

lokala nivån som beskrivs med lokala svängningar, där efterfrågan på arbetsmarknaden 

påverkar den arbetslösas handlingsmöjligheter. Den sista och tredje nivån är individens eget 

initiativ där han kan påverka mest då det är individen som styr i hur stor utsträckning 

arbetssökande ska ske. Där räknas bland annat utbildning, ålder, handikapp och tidigare 

arbeten, som i sin tur styr engagemanget och viljan.      

 

Vi har valt ovanstående tidigare forskning för att alla behandlar och belyser problematiken då 

en individ förlorar arbetet. Däremot berör denna forskning inte enbart varslade vuxna 

människor. Därav kände vi att det skulle finnas ett behov av att belysa fenomenet varsel och 

dess process. Därför har frågeställningarna växt fram om vad som händer med just varslade 

individer och hur de upplever sin tillvaro. Även teorin som används har byggds via 

influenserna i bakgrund och tidigare forskning. Bakgrunden som visar på att svenska 

samhället har ändrats och att arbetslöshet börjar bli ett förekommande fenomen blir det 

intressant att se vad som händer med individerna vid varsel. Genom att ha tidigare forskning 

som utgångspunkt kan vi jämföra undersökningsmaterialet. Tidigare forskning visar att 

utanförskap hänger samman med arbetslöshet. Därav vill vi se hur detta yttrar sig vid varsel 

på en mindre bruksort.  
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3. Teorier 

Teorierna har valts efter undersökningens gång eftersom vi förhåller oss till ett induktivt 

arbetssätt. Teorierna som presenteras är stigma och normer, då vi anser att arbetslöshet, som 

informanterna stod inför är en form av normbrytning som i sin tur kan skapa utanförskap i 

någon form. Vidare presenteras gemeinschaft/gesellschaft som visar på hjärtligt- och ytlig 

gemenskap, detta lyfts fram för att undersökningen visade på vilken sorts gemenskap 

informanterna delar. Därefter presenteras deprivationsteorin, vilket beskriver arbetets fem 

viktiga funktioner för människans behov. Vi visar genom detta att individer, där ibland 

undersökningens informanter, riskerar att förlora fästet till någon av kategorierna vid varsel.  

3.1	  Stigma/normer	  

Stigma är ett begrepp som kommer från den tid då de forna grekerna märkte ut de människor 

som brutit mot normer och regler och skambelagde dessa människor. En norm är en “osynlig” 

regel som finns i samhället och som vi alla bör eftersträva och följa för att undvika att hamna i 

utanförskap (Goffman, 2001). Svensson (2007,s.17-22) nämner att normer och normalitet 

påverkar dagens samhälle då det är någonting som alla människor använder sig av. Normer är 

osynliga lagar och regler som omgivningen förväntar sig att individerna ska förhålla sig till. 

Våra tankar och värderingar skapar de osynliga lagarna, dessa lagar kan ändras då de är 

situationsberoende, de förändras beroende på dess situation. Det kan exempelvis finnas en 

norm i en familj, en annan på arbetsplats och en tredje på de offentliga platserna och så 

vidare. Dessa normer är något som upprättas och efterföljs av oss människor för vårt 

välbefinnande. Att veta vad vi tillhör, eller kanske vad vi inte tillhör är ett sätt för oss att 

skaffa gemenskap. Med andra ord blir normer något som binder samman oss människor och 

som gör att vi får en gemenskap.  
 

Dessa normer får olika fack vilket Goffman (2001) menar att individer kategoriseras in i 

beroende på egenskaper de har och på så sätt placeras man i olika “fack” som i sin tur skapar 

“vi och dom”. “Vi och dom” är viktigt för att peka ut dem som avviker från den rådande 

normen. Eftersom vi människor har en egenskap att ofta vilja kategorisera människor och veta 

vad vi inte är, så blir “vi och dom” ett användbart begrepp. De som därav har en negativ 

egenskap, den som avviker från normen i samhället stigmatiseras, hamnar i utanförskap. 

Vidare beskriver Goffman (2001) att det finns tre olika typer av stigma, fysiska, psykiska och 
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sociala. Dessa varierar mellan olika samhällen för vilken norm som råder. Dock kan avvikelse 

och normbrott vara självvalda, vissa personer vill och väljer att stå utanför samhällets normer 

och värderingar. Vad bestämmer då det normala, alltså normen som ska följas? Människor 

visar och upprätthåller normen genom att rutinmässigt visa dessa handlingar vilket gör att alla 

på så sätt följer detta förväntade sätt. Om denna normsättning och normföljelse inte 

upprätthålls sker en avvikelse, ett stigma.  

Durkheim (1997) menar att vi blir mer individualistiska i det moderna samhället och vår 

”egen” vilja tar större plats vilket skapar ett ”ha begär” och massproduktion av produkter 

krävs. Individen tappar bort sig själv då den måste anpassa sig efter samhällets begär då 

någon kollektiv moralisk reglering och gemenskap inte längre skapas som det förr gjordes i 

till exempel brukssamhällena. Durkheim (1997) kallade detta tillståndet anomi, laglöshet, en 

slags normlöshet i samhället, inget som individerna kan förhålla sig till och gemensamt sträva 

efter. Konsekvenserna av anomi är bland annat självmord på grund av en avsaknad av 

gemenskap.  

3.2	  Identitetsskapande	  

Gerth & Mills (1964,s.80-111) skriver att människan har två huvudkategorier som vi lever 

efter, självmedvetande och självkännedom, för att veta vem vi är i samhället. I dessa 

kategorier finns dels det fysiska, där vi vet att vi har tår, händer, ögon och så vidare. Men 

dessa faktorer blir bekräftade och godkända genom andra människors bild av oss, vilket i sin 

tur skapar självmedvetenhet men även självkännedom. Språket är också en viktig källa till 

vårt identitetsskapande. Genom språket utvecklas vi och bildare en social gemenskap 

tillsammans med andra människor. Denna gemenskap skapar i sin tur vår identitet men den 

definierar och ger oss ett godkännande gällande vår egen identitet. 

Genom olika förväntningar och press som den yttre sociala gemenskapen sätter på oss 

omformas vår identitet. Identiteten är en ständigt rörlig process som aldrig kommer vara 

fullbordad. Vår identitet är mer eller mindre den samma, men den påverkas och anpassas efter 

olika roller som vi människor intar i olika situationer. Vi styrks men även försvagas av 

omdömet från andra människor, vilket modifierar vår identitet. (Gerth & Mills, 1964, s.80-

111). I detta identitetsskapande eller rollskapande diskuterar Goffman (2014) rollernas 

funktion för samspelet mellan individer, det vill säga interaktionen mellan dem. Goffman 

förklarar att människor har en uppsättning roller som hon ständigt spelar, med hänsyn till 
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situationen hon befinner sig i. En människa har flera olika roller som till exempel mamma, 

hundägare eller arbetslös med mera. 

3.3	  Gemeinschaft/gesellschaft	  

Begreppsparen är svåra att definiera fullt ut men betyder gemenskap och återfinns på flera 

olika nivåer och beskriver former av mänsklig interaktion. Från början förklaras dessa på två 

samhällstyper där dåtidens sammanhållna samhälle präglades av gemeinschaft, och det nutida 

individualistiska samhället av gesellschaft. För att definiera gemeinschaft som anses vara den 

hjärtliga gemenskapen är det de handlingar som görs tillsammans i grupp där individen får 

någonting tillbaka, relationen beskrivs därför som inom familjen. (Tönnies, 1996,s.37). Detta 

är en gemenskap som drar åt kollektiv nytta snarare än den individuella vinningen. Tönnies 

(1996,s.37-65) beskriver det som en gemenskap som vi föds in i och den kommer alltid vara 

bestående. Här finns en gemensam moral, normer för beteende samt ansvarskänsla. Således är 

gesellschaft motsatsen, och kan jämföras med det traditionella arbetet. Detta är något som 

handlar om individen, där handlingar som görs är till sin egen fördel. Man gör inte något om 

man inte får någonting tillbaka. Här saknas det gemensamma normer, moral och 

ansvarskänslor som finns i gemeinschaft. Gemeinschaft är något mer naturligt grundat medan 

gesellschaft snarare är något som är konstruerat av det moderna samhället.  

3.4	  Deprivationsteori	  

Jahoda (1982) menar att förvärvsarbete fyller fem viktiga latenta funktioner, som var och en 

svarar mot väsentliga mänskliga behov. Arbetslösa riskerar att berövas dessa funktioner, 

vilket kan förklara varför arbetslösa oftare än personer med arbete visar tecken på ohälsa. 

Modell är en förankringsmodell till arbetsmarknaden och är en del i deprivationsteorin. Den 

första punkten beskriver att individen tvingas till regelbunden aktivitet och vill med detta 

förklara betydelsen av aktiviteten arbetet har för människor, vilket saknas vid arbetslöshet. 

Denna aktivitet anses hålla människan vid stabil hälsa. Den andra punkten är individen 

upprätthåller kontakten med andra människor vilket syftar på att social gemenskap 

upprätthålls i vårt dagliga liv när människor arbetar. Om man blir arbetslös kan det vara 

svårare att träffa andra individer och den sociala interaktionen kan missas. Den tredje punkten 

beskriver att Individen får via arbetet en tidsstruktur i tillvaron, eftersom människor får en 

tidsram att följa som strukturerar vardagen. Den fjärde punkten beskriver att Individen får en 

upplevelse av kollektiva mål då människan får vara en del i samhället och ingå i det arbete 

som utförs. Den fjärde punkten, Individen ger en social status och identitet beskriver att de 
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som arbetar har en identitet och en plats i samhället. Arbetslösa har inte denna bestämda plats 

på samma sätt och ses inte på samma sätt som en “viktig” del i samhället. Dock kritiseras 

Jahodas modell, då hennes resonemang om att arbetslöshet är så starkt anknutet och påminner 

om en social institution. Alla arbetslösa visar inte tecken på ohälsa så som Jahoda beskriver 

det. (Ezzy 2001, s.21).  

Dessa teorier ger oss en helhetsbild över vad som sker med informanterna under 

varselprocessen. Teorierna täcker in vad samhället säger genom normer och värderingar, vad 

olika gemenskaper betyder samt hur den kommande arbetslösheten kan påverka 

informanterna enligt deprivationsteorin. Vi använder detta för att klargöra hur varslen 

påverkar individen och om de kommer stå inför någon slags utanförskap och i så fall hur det 

påverkar dem.  
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4. Metod 
I följande kapitel redogörs hur undersökningen har genomförts, vilken förförståelse vi haft 

sedan tidigare, hur vi har behandlat det insamlade materialet, undersökningens urval och dess 

avgränsning samt etiska aspekter som har funnits i åtanke genom processen. 

4.1	  Kvalitativ	  metod	  

Vi har valt en kvalitativ metod utifrån våra frågeställningar. Kvalitativa studier innebär att 

man lägger stor vikt vid ord snarare än kvantifiering av data. (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Denscombe (2009, s.52ff) menar att genom en kvalitativ metod som intervju, läggs fokus på 

pålitlighet, överförbarhet samt tillförlitlighet snarare än att fokusera på ytlig, opersonlig och 

oreflekterad kunskap som en kvantitativ metod genererar. Därav har vi valt att genomföra en 

metod som berör kvalitativ data.  

Fallstudie passade vårt ämne då strategin innebär att undersökningen fokuserar på något 

särskilt förekommande fenomen som kan förklara och redogöra förhållanden, processer eller 

händelser. Vi vill inte bevisa något utan belysa problemet och på så sätt söka förståelse. 

Eftersom vi tidigare i denna undersökning visat på utbredningen av varsel och arbetslöshet i 

dagens samhälle blir detta fenomen något som påverkar individen. Således blir detta fenomen 

också något som är intressant att studera. Vi intervjuade personer som varslats från samma 

företag och därav anser vi att undersökningen blir en fallstudie. Dock kritiseras fallstudie 

eftersom man inte kan se en helhet och på så sätt inte generalisera resultatet (Bryman 2009). 

En fallstudie ses som bristfällig då man inte redogör för en helhet utan ett begränsat område, 

som i vårt fall blir att vi fokuserar på subjektiva tolkningar. Det blir därför svårt för 

reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten för att upprepa en exakt likadan studie och för att 

få liknande resultat. (Denscombe, 2009). Därför är det viktigt att ha detta i åtanke och veta att 

resultatet inte kan generaliseras på fler instanser. Även egna värderingar som speglar vår 

studie samt hur vi genomför intervjuerna spelar roll. Att vara objektiva i vår studie kan ses 

som problematiskt då det är svårt att helt vara neutral i skrivandets stund, vilket påverkar 

validiteten. Därför anser vi att det är omöjligt för oss att förbli objektiva fullt ut men det är 

viktigt för oss att försöka tillämpa denna objektivitet. För att inte skapa förvirring har det varit 

viktigt för oss att noga presentera och specificera varenda steg vi gjort för att resultatet ska 

förhålla sig till validitet. Med andra ord har vårt tillvägagångssätt undersökt det som skulle 

undersökas. 
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Den kvalitativa metoden förknippas oftast med sitt induktiva sätt att arbeta på. Vår studie 

förhöll sig till induktiv ansats vilket innebär att insamlad data genererade undersökningens 

teorier i efterhand. Genom att använda oss av induktiv ansats kan resultatet skapa slutsatser 

som vi sedan kan applicera/förklaras med olika teorier. (Bryman, 2009). Denscombe (2009) 

skriver att fördelen med kvalitativ metod bland annat är att genom intervjuer kan vi skapa en 

bredare förståelse för ämnena som diskuteras. Således kan vi skapa en djupare tolkning 

gällande informanternas relation och situation till samhället, vilket i sin tur ger oss en stadig 

grund att behandla i analysen.   

Eftersom undersökningen är en fallstudie har vi undersökt ett enskilt fall dvs varsel för att 

förstå de aktuella problemet i informanternas tillvaro (Watt Boolsen, 2007). Resultatet har 

vidare tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Således menar vi att resultaten har analyserats 

som en enskild del för att förstå helheten av fenomenet som i sin tur även har gett oss en 

kartläggning av de enskilda delarna. (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Vi ville studera personer 

som varslats och på så sätt skapa en förståelse för deras tillvaro. Genom att använda oss av 

hermeneutisk ståndpunkt kunde detta vara möjligt. Däremot måste vi tänka på att vår 

förförståelse har kunnat ge en viss vinkling av materialet, eftersom vår förförståelse tolkas 

utifrån vår uppfattning när undersökningen genomfördes. Med andra ord måste vi se till den 

hermeneutiska cirkeln där man läser, tolkar urvalet samt reflekterar och tolkar intervjun. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Ett exempel på detta är att vi läste materialet, tolkade det om 

och om igen. Vad innebar det som informanterna verkligen menade och berättade? 

Informanterna poängterade mycket om framtiden för bruksorten vilket fick oss att fundera på 

om detta kan påverkat deras syn på framtida arbete men även hur deras syn präglat 

varselprocessen som de genomgått.   

Däremot skall vi inte fastna på de ljusa sidorna med fallstudie som forskningsstrategi utan vi 

bör även se till dess baksidor som bland annat kan vara undersökningens trovärdighet på 

grund av dess ”mjuka” data. Strategin kritiseras även eftersom tanken bakom 

tillvägagångssättet är att studera och analysera något som finns i vardagen, i vår verklighet. 

Detta kan innebära att det kan vara svårt att identifiera detaljer som kan påverka, då även vi 

lever i det. (Denscombe, 2009). 

Något som vi bör ta i beaktande är vårt sätt att beskriva och reflektera över insamlade data. 

Då den kvalitativa metoden ofta kritiseras för sitt sätt då forskarens egna tankar syns igenom 

utan att kommenteras och på så sätt påverkas resultatet. Därför är det också viktigt för oss att 
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beskriva vår egen förförståelse, tankar och förhållningssätt till undersökningen så man som 

läsare skall kunna se denna transparens, vilket medför att resultatet sedan får en högre 

pålitlighet. (Denscombe, 2009). 

4.2	  Tillvägagångssätt	  	  

Vi hade från början en vilja att intervjua varslade från ett stort företag som började varsla 

större delar av sin arbetskraft. Detta företag befinner sig på en bruksort och företaget beskrivs 

som ortens kärnkraft. Detta eftersom bruksorten dels är ett litet samhälle men även för att 

företaget dessvärre är en av de få fabrikerna som finns kvar i området. Vi valde därför att 

kontakta ansvariga på företaget som kunde hjälpa oss att komma i kontakt med informanter 

till undersökningen. Sammanlagt var det sju personer som blev tillfrågade och det var till slut 

sex personer som deltog i djupintervjuer. Vi valde att genomföra djupintervjuer, för att få en 

klarare och mer djupgående förståelse i informanternas berättelser. Dock kan direktkontakten 

mellan oss intervjuare och informanterna påverka de svar och diskussioner som framkommer. 

Eftersom informanten kan ge de svar som den tror vi förväntar oss. Även kön, ålder, etnicitet, 

klass och enbart vår närvaro kan påverka materialet. Däremot tyckte vi att svaren och 

diskussionerna som framkom inte enbart blev styrda av oss och våra faktorer då vi upplevde 

att informanterna kände sig bekväma i situationen.  

Djupintervjuer är ett insamlingsmaterial av information gällande något specifikt genom 

intervju. Genom att ha en direktkontakt med informanterna kunde vi ställa motfrågor och se 

reaktioner samt eventuella känslor och på så sätt fick materialet ett annat djup och förståelse. 

För att sedan kunna lyfta fram det som informanterna betonar som viktigt valde vi att 

genomföra semistrukturerade intervjuer som på så sätt gjorde att informanternas “egna 

historia” växte fram och fick betydelse. (Denscombe, 2009,s. 117). Genom att genomföra 

intervjuerna med informanterna på platser där de kände sig bekväma, till exempel i deras egna 

hem, trodde vi att detta känsliga ämne om varsel kunde diskuteras öppet och situationen blev 

lite mer bekväm för informanten, vilket det också blev. En djupintervju som är 

semistrukturerad innebär också att informanten själv kan bestämma riktning, börjar det bli för 

känsligt och obekvämt kan informanten själv välja att byta spår (Denscombe, 2009, s.231-

257). Detta var även något som vi var tvungna att tänka på vid analysen, då innebörden av 

“temabyte” kan betyda olika. Således behövde vi även acceptera informantens val och vara 

lyhörda samt uppmärksamma på informantens känslor.  
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Vi har undersökt de varslades egna tolkning av situationen och hur de kom tillbaka ut i 

arbetslivet igen. Vi valde semi-strukturerade intervjuer som insamlingsmetod eftersom vi kan 

få insikt i deras känslor och uppfattningar då inte frågorna blir för styrande. Vid denna metod 

hade vi en intervjuguide med olika ämnen som besvarades men trots det var diskussionerna 

öppna för informantens egna tankar och vad de ville berätta mer eller mindre om. På detta vis 

kunde vi fånga upp informanterna syn på deras tillvaro och se deras tankar kring gemenskap 

och eventuell förändring var. En annan anledning till att vi valde semi-strukturerade intervjuer 

var för att vi inte ville ha en fast mall eller ram, där informanterna kunde känna sig utsatta. 

Ämnet varsel är ett känsligt ämne för många och vi ville inte sätta större press på 

informanterna än vad som var nödvändigt. Vi ville på så sätt inte påverka resultatet mer än 

behövligt. För att vi skulle kunna analysera informanternas svar spelades intervjun in för att 

sedan transkriberas. Detta för att komma ihåg vad de sa och för att lättare kunna bearbeta 

materialet. Därefter kodade vi intervjuerna och försökte förstå materialet som informanterna 

delade med sig av till oss. Vi hittade speciella teman som vi kategoriserade efter vissa 

specifika delar som informanterna påpekade, vilket senare ledde till en helhetsförståelse av 

informanternas liv efter och vid varslen.  

4.3	  Urval	  	  

Vi har genomgått en omfattande diskussion om urvalsprocessen. Vår studie byggde på 

kontakten med en arbetsledare på företaget, som blev vår “gatekeeper”. Han hjälpte oss att 

leta upp och finna informanter som dels var utan arbete på grund av varsel med även sådana 

som i dagsläget hade fått tillfällig anställning på andra företag. Gatekeepern fick vårt 

förtroende att välja samt bestämde själv vem som skulle vara delaktig i undersökningen. Det 

var sex personer som ställde upp, tre kvinnor och tre män. Samtliga av de informanter som 

ställde upp hade fått nya jobb eller vikariat. Därav anser vi att vårt urval förhåller sig till det 

subjektiva urvalet eftersom informanterna handplockats till vår undersökning. Gatekeepern 

fick mer eller mindre fria tyglar att välja ut informanter till undersökningen då han fick reda 

på att information som kön, ålder samt sysselsättning etc., inte spelade någon roll för 

undersökningen utan att vi endast sökte informanter som blivit varslade. Denscombe (2009) 

menar att fördelen, men även nackdelen, med subjektivt urval är vi selektivt väljer ut 

informanter som vi anser är avgörande för undersökningen och dess resultat. Vilket riskerar 

objektiviteten i undersökningen.                                                                                  
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4.4	  Förförståelse	  och	  etik	  

En av oss författare har jobbat med arbetsmarknadsfrågor vilket kan ha betydelse för 

förförståelsen av arbetslösa individer. Vi ville även poängtera att vi både har ett stort intresse 

för rekrytering/arbetslöshet vilket bland annat gjorde att vi valde detta ämne. Vi har även en 

vardagsförståelse för hur arbetslöshet och varsel ser ut då vi även är oroliga för att vi själv 

kommer mötas av varsel då det är ett mer förekommande fenomen i dagens samhälle.  

Förförståelse kan som i vårt fall ge drivkraft eftersom vi båda tycker att ämnet är intressant 

men de kan även spegla våra tolkningar i det empiriska materialet. Något som var viktigt för 

oss var att poängtera vår ståndpunkt gällande arbete. Vi har ansett och anser fortfarande 

utifrån vår förförståelse att arbete innebär något positivt för individer. Denna ståndpunkt är 

även något som genomlyser det insamlade materialet då intervjuguiden var skapad utifrån att 

ha ett arbete, är positivt. Trots detta har vi försökt att vara så objektiva som möjligt men det är 

svårt att vara helt opartisk. 

Vid intervju tillfällena informerades informanterna inledningsvis om sina rättigheter. 

Informationskravet beskriver studiens syfte, hur intervjun skulle gå till och att det var frivilligt 

att delta och att de när som helst kunde avsluta intervjun, det vill säga vi berörde 

samtyckeskravet. Vidare förklarade vi att materialet skulle bli konfidentiellt det vill säga att 

materialet hanteras med konfidentialitet och att materialet endast skulle användas till denna 

studie, det vill säga vi informerade om nyttjandekravet. (Bryman, 2008). Vår sista fråga i 

intervjuguiden var om de har något mer att tillägga, vilket kan vara positivt då informanten 

kan komma till tals om de har några frågor eller funderingar.  

4.5	  Reflektion	  

Vi har haft svårt att finna informanter som vill träffas på plats, de ville hellre göra 

telefonintervjuer på grund av bland annat tidsbrist. Det har även varit svårt att få kontakt med 

vissa informanter men till slut valde sex informanter att delta. Ytterligare en person skulle 

vara med men tackade efterhand nej till att medverka. Vi ansåg att det inte gjorde någon 

större betydelse för undersökningen då vi redan i tidigt stadie insåg att informanterna gav oss 

liknande svar. Vilket vi tolkade som att materialet blev “mättat” och att en eller tre/fyra fler 

informanterna inte hade gett undersökningen något annat resultat. Informanterna har sedan 

många år tillbaka levt i brukssamhället och arbetat på samma arbetsplats, alla varslades från 

samma företag, vilket i sin tur gör att de delar liknande normer och värderingar. På så sätt 

trodde vi inte att resultatet skulle få ett annat utfall vid fler intervjuer.  
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Från början hade undersökningen en tanke på “arbetets betydelse för människor” och hur det 

är att befinna sig i arbetslöshet då tanken var att informanterna skulle vara arbetslösa vid 

tidpunkten. Men informanterna valde att berätta mycket om vägen tillbaka från arbetslösheten 

snarare än enbart vad arbetet har för betydelse för dem och för oss människor. Eftersom vi 

hade semistrukturerade intervjuer och öppna diskussion fick också informanternas väg bli vårt 

resultat som presenteras i kommande kapitel.   

4.6	  Sammanfattning	  av	  metod	  

I detta kapitel har vi behandlat hur vi kom fram till hermeneutik som metod samt hur vi har 

använt tankesättet genom undersökningen. Vi har även poängterat etiska aspekter samt vår 

förförståelse som vi har tagit till bejakande då detta kan ha påverkat och vinklat det 

kommande materialet. Vi har även försökt presentera varje steg i undersökningen så tydligt 

som vi kunnat. Genom denna kunskap hoppas vi att eventuella frågor som finns har fått ett 

svar om resterande delar i uppsatsen. I kommande kapitel kommer resultatet som framkom 

genom de kvalitativa intervjuerna presenteras.  
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5. Resultat 
Resultatet som här nedan presenteras, bygger på sex djupintervjuer med informanter som har 

blivit varslade från samma företag. Disponeringen kommer börja med att presentera 

informanterna för att man ska få en tydligare bild av vem informanterna är samt deras 

situation och därför få en förståelse för deras svar. I resultatdelen har vi valt att lyfta fram 

vissa citat som informanterna nämnt då vi finner det relevant för kommande teman, som 

också kommer presenteras. Vi har valt att kategorisera informanternas svar inom tre olika 

teman. Det första temat är utanförskap som innehåller hälsoaspekter och känslor efter varslen.   

Det andra temat, arbetets betydelse visar på den sociala gemenskapen och hur vardagen 

förändras som varslad. Det tredje och sista temat är vägen tillbaka och framtiden där 

tillvägagångssätt för att komma tillbaka på arbetsmarknaden samt framtidssyn för både 

informanterna och bruksorten presenteras. Dessa teman lyfts fram då det var något som 

informanterna diskuterade mycket under intervjuerna och som vi tycker spelar stor roll för 

undersökningen. I presentationen har vi valt att lyfta fram mycket citat som informanterna 

nämnt då vi anser att de talar för sig själva, och som visar på just deras syn och upplevelser, 

vilket varit viktigt för oss att lyfta fram. 

5.1	  Presentation	  av	  informanterna	  

Madelene 36 år och bosatt i en villa med barn och man nära företagets ort. Hon hade arbetat 

på företaget i ca 19 år. Högst avslutade utbildning är på gymnasial nivå. Madelene valde att 

söka nya arbeten när hon fick reda på sin uppsägning, vilket gav resultat då hon endast var 

arbetslös i två veckor. Madelene blev arbetsbefriad två månader innan hennes anställning 

löpte ut. Det vill säga, det fanns inte arbete till de varslade och därför fick de också gå hem 

med lön under dessa dagar. Madelene hade trots sin ringa ålder och alla sina år på fabriken, 

hunnit få sig annan arbetslivserfarenhet inom den sociala sektorn. I skrivandets stund har 

Madelene en tillfällig anställning på ett företag. Madelene var mycket positiv till livet och nya 

arbeten trots varsel. 
 

Klas 48 år och bosatt i en villa tillsammans med sin sambo i ett mindre samhälle nära fabriks 

orten. Högsta avslutade utbildning är gymnasialnivå samt ekonomi utbildning. Han arbetade 

på fabriken i ca 21 år och var arbetslös i sex veckor efter varslen. Tidigare erfarenhet var 

bland annat inom ekonomi och den sociala sektorn. Klas var involverad i facket på fabriken 

och kunde mer eller mindre förutspå sin egen framtid på företaget. Detta gjorde Klas negativ 
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till varslen då han dels trivdes bra på fabriken men även för att han inte trodde att han skulle 

vara attraktiv på dagens arbetsmarknad. För att Klas skulle kunna ha en chans till ett nytt 

arbete valde han själv att åka runt till närliggande fabriker och företag för att presentera sig 

som arbetssökande. Detta ledde till en visstidsanställning på sex månader på en fabrik i 

närliggande område. 
 

Nils 40 år är ensamt bosatt på en släktgård i en närliggande ort från företaget. Högsta 

avslutade utbildning var gymnasialnivå. Nils började arbeta på företaget direkt efter skolan, 

det vill säga ca 19 års arbete på företaget. Han var arbetslös i sex veckor, sedan fick han 

arbete på ett bemanningsföretag i tre veckor och i skrivandets stund arbetar Nils på en fabrik 

med visstidsanställning. Nils hade bestämt sig för att hålla modet uppe under sin varselperiod 

och göra det bästa av situationen för att undvika depression. Han sökte många jobb och ansåg 

själv att han var väldigt aktiv, vilket gav resultat som han själv valde att säga. I dagsläget så 

söker Nils fortfarande ett fast arbete, dock är han lite mer kräsen än tidigare men han vill inte 

“låsa” sig till ett jobb då han vet om att visstidsanställningen som han har idag löper ut efter 

sommaren 2014. 
 

Sandra 37 år bor med barn och man på företagets ort. Högsta avslutade utbildning är 

gymnasienivå. Hon jobbade på företaget i ca 15 år och har tidigare jobbat inom restaurang, 

skola och dagis. Hon var arbetsbefriad i ca tre månader och efter det var hon arbetslös i två 

månader. Sandra har nu en visstidsanställning på en fabrik som löper ut efter sommaren 2014. 

Hon beskriver att hon själv tog tag i att söka jobb och ansåg att hjälpen utifrån inte gav 

mycket resultat. I skrivandets stund hoppas hon på fortsatt jobb på industrin där hon arbetar 

idag. 
 

Kim 36 år bor med barn och man på företagets ort. Högsta avslutade utbildning är på 

gymnasienivå och tyska på högskolan. jobbade på företaget i ca 16 år, vilket innebar att hon 

började på fabriken strax efter gymnasiet. Kim har nu en provanställning i sex månader på en 

fabrik efter att ha varit arbetslöshet i två veckor. Hon beskriver sig själv som att hon tog tag i 

jobbsökningen själv men hon sökte relativt lite jobb, hon sökte enbart sådant som tilltalade 

henne. Hon ansåg inte att hon fick hjälp med att söka jobb, endast för att skriva CV, resten 

fick hon klara av själv. 
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Ragnar 35 år bor ensam på företagets ort. Högsta avslutade utbildning är gymnasienivå och 

han har jobbat på företaget i 16 år. Han har nyligen fått en tillsvidareanställning på en industri 

i kommunen efter att han vart arbetslös i ca två månader. Han tog tag i jobbsökandet själv och 

ansåg att han inte fick någon hjälp med att söka jobb. Han ser arbetet som en självklarhet och 

något som är ett måste i dagens samhälle för att överleva, vilket gjorde att han såg varslen 

som något besvärligt och överhängande. Trots detta ser Ragnar i skrivandet stund ljust på sin 

framtid då han fått en tillsvidareanställning.  

5.2	  Resultat	  av	  intervjuer	  

Vid varselbeskedet nämnde många av informanterna att de kände en slags nedstämdhet, att 

man mådde dåligt över att bli varslad. Samtidigt menade de att de inte var överraskande av 

beskedet eftersom företaget varslat folk tidigare men det var lika svårt att få beskedet. En av 

informanterna nämnde dock att: 
 

/…Många gånger kan det vara bra att byta arbetsplats någon gång 

i livet och inte bara vara på samma ställe i många år.../”  “Jag har 

snarare blivit mycket starkare och vågar mycket mer nu efter 

varslen, nu när jag har gått igenom allt detta. Man får liksom 

inte vara rädd. Man måste våga för att vinna om man säger så. -Madelene 

 

Madelene var den enda av informanterna som såg mer positivt på varselbeskedet. Hon 

verkade mer avslappnad och såg ljust på framtiden vilket skilde sig från de andra 

informanterna.  
 

Av resultatet så valde vi att lyfta fram tre större övergripande teman där vi mer djupgående 

kommer presenterar vad informanterna nämnde under intervjun. Teman som vi valt att lyft 

fram är utanförskap, arbetets betydelse samt vägen och framtiden. I dessa teman kommer 

även den sociala gemenskapen, hur informanternas vardag förändrades samt framtiden för 

bygden, men mera att lyftas fram. 

5.3	  Utanförskap	  

5.3.1	  Hälsoaspekter	  
Under intervjuernas gång nämnde flertalet av informanterna hälsoaspekten. Kim menade att 

varselbeskedet var mycket påfrestande psykiskt “Då man grubblade ganska mycket”. Fyra av 

informanterna nämnde att man kände sig mycket orolig under varselprocessen eftersom 
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framtiden var oviss. Nils var en av de informanter som såg lite nedstämd ut under intervjun 

när hälsa diskuterades, trots det nämnde han med ett leende på läpparna: 
 

Jag tror inte min hälsa påverkades. För när varslet kom så hade 

jag bestämt mig för att det inte skulle spela någon roll och påverka 

mig. Så jag arbetade på till jag fick gå hem i januari. …/… Jag 

ville förbli positiv för att må bra och inte gå ner mig i psyket. -Nils 

 

Klas såg däremot ingen förändring i sin hälsa då han troligen, som han själv sa och ansåg, 

hade förutspått varsel eftersom han var involverad i facket på företaget. Klas och Nils verkade 

inte känna hälsoförändring när de befann sig i arbetslösheten. Däremot nämnde dem att de 

kände en viss oro vid varsel beskedet precis som de andra informanterna påpekade. 

5.3.2	  Känslor	  efter	  varslen	  
Informanterna påpekade att de kände någon form av utanförskap. Inte alltid utanförskap från 

samhället i helhet men utanförskap från arbetsnormen som råder i dagens samhälle. Något 

som vi uppmärksammade var att informanterna menade att det upplevda utanförskapet 

nästintill enbart fanns på grund av varsel. Det vill säga utanförskap från företaget och dess 

personal som fortfarande arbetade kvar, men inte utanförskap och påtryckningar från 

samhället i helhet. Flertalet av informanterna påpekade att det sociala spelade stor roll, 

speciellt på avdelningar där många varslades. De menade på att många i deras umgängeskrets 

varslades från företaget vilket innebar att de kunde finnas där som stöttepelare till varandra. 
 

/…Eftersom vi var flera stycken i arbetslaget som fick gå  

hem. Därför är vi i samma situation, vi är i samma sorg  

hela tiden. Det är ganska häftigt eftersom vi sitter i samma  

tankar och har liknande funderingar. – Kim  

 

Som vi tolkar det verkade Kim känna av ett visst utanförskap men hon poängterar gång på 

gång att om “vi” varslade håller ihop så hanterar man den nya tillvaron och vardagen lättare. 

Genom att stötta varandra klarar man vardagen och kan fortsätta framåt i livet med 

gemenskapen från andra i samma situation. Detta påpekade också Sandra då hon nämnde: 
 

Utanförskap kändes kanske till en viss del eftersom man var otrygg 

i sig själv och hade en ovisshet för framtiden. Men jag hade den 
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sociala kontakten kvar från mitt gamla arbetslag vilket betyder att 

jag inte kände av utanförskapet lika mycket. – Sandra 
 

Nils påpekade att han arbetat så länge på samma arbetsplats att det blev en stor omställning att 

plötsligt vara ensam: 
 

/…Från att plötsligt vara 100 personer man kände från  

samma ställe och som man träffa nästan dagligen i 19 år  

till att vara ensam. Man visste inte vad som hände på  

företaget och i deras liv, helt plötsligt stod jag utanför och  

visste ingenting, på så sätt kände jag utanförskap. Men  

inte utanförskap i samhället i den bemärkelsen då vi var  

många som varslades.  - Nils 

 

Nils gav intryck av att han var missnöjd eftersom han mer eller mindre blev utslängd, att han 

kämpat i dessa år för företaget som också blev en vardag för honom. Till att plötsligt stå utan 

arbete och inte bli behövd. Det blev en stor förändring då han gick från arbetet med dess 

innebörd till att vara arbetslös och helt plötsligt stå “ensam”. 

 

Om jag går upp eller inte går upp idag så är det ingen som 

kommer ringa och fråga varför jag till exempel inte kom 

till jobbet. Man känner sig inte behövd. -Nils 

5.4	  Arbetets	  betydelse	  

Undersökningens informanter menade att det är viktigt med ett arbete då de påpekade att ha 

ett arbete betyder att man känner sig behövd men även att strukturen i det vardagliga livet 

hålls uppe. Samtliga förespråkar att arbete är något som samhället förespråkar och att vi är 

uppbyggda för att arbeta. Gemenskapen på arbetsplatsen är också en stor betydelse med 

arbetskamrater. Ingen av dem fann någonting positivt med arbetslösheten utan räknade upp 

flera negativa sidor med att inte ha ett jobb. Ragnar valde att beskriva arbete som att “arbetet 

är en fast punkt i livet”. Ragnar poängterade för oss att om man inte har ett arbete saknar man 

en fast punkt, någon som präglar vardagen med rutiner osv. Vidare sa Madelene 

 

Ser barnen att man som förälder har ett jobb så kommer de ju 
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också komma in i det här att de vill jobba... Och ja göra rätt för 

sig när de blir vuxna. - Madelene 

Som vi tolkar det verkar Madelene vara mycket engagerad i hennes barns uppväxt och vill att 

de på så sätt tar efter hennes och sin mans normer, där arbete har stort fokus.  

Informanterna menade på att ett arbete ska man ha, det skapar rutiner i vårt samhälle, vi har 

växt upp med att vi ska ha ett arbete. Vi är skapta för att arbeta och vi ska vara arbetsföra och 

följa det arbetsgivaren vill ha. Framförallt nämnde Kim att i dagens samhälle ska vi vara “A-

människor” där det inte finns utrymme för sjukdomar, anpassning eller svårigheter med mera. 

 

Det verkar som att de vill bli av med äldre, sjukskrivna mm. 

Idag är det som att man ska vara en A-människa om man 

ska vara kvar. De accepterar inte att man har en arbetsskada 

eller att man är sjuk eller så. Det har blivit hårt och orättvist. - Kim  

 

Informanterna menade även att det är viktigt att ha ett bra arbete som man trivs med, att man 

har bra arbetskamrater och att det är kul att gå till jobbet. 

5.4.1	  Social	  gemenskap	  
Informanterna menade på att den sociala gemenskapen förändrades vid varsel, inte alltid till 

det sämre men att det förändrades på ett eller annat sätt. De menade att den sociala 

gemenskapen förändras då man många gånger förlorar kontakten och tillhörigheten med 

gamla arbetskamrater. En informant nämnde 

 

Ja min sambo arbetar ju kvar på företaget, så jag får lite information 

om vad som händer, men det är inte samma sak som när jag 

arbetade där, jag saknar den gamla tillhörigheten. - Klas 

 

Klas verkade angelägen om att fortfarande hålla kontakten eller försöka hålla kvar 

tillhörigheten genom att söka sig till informationen. Som vi tolkade det ville han inte riktigt 

släppa kontrollen om vad som händer på sin gamla arbetsplats. Informanterna menade vidare 

att det blir en ny fas att lära känna alla nya människor, att skaffa en ny umgängeskrets och ny 

social gemenskap efter varslen. 
 

Informanterna kände generellt att de inte hamnade utanför “då jag inte är ensam” som många 

sa. De var flera som varslades och på så sätt “sitter vi i samma båt” som Kim uttryckte det. 
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Trots att informanterna menade att de hamnade utanför eller förlorade gemenskapen med sina 

forna arbetskamrater, menade informanterna att den sociala gemenskapen fortfarande finns 

kvar. De bor trots allt kvar i samma kommun och stöter på varandra då och då som Klas 

nämnde. Således gav informanterna oss en bild på att den sociala gemenskapen har 

förändrats, att den har flyttats och konfigurerats. 

5.4.2	  Hur	  vardagen	  förändras	  
Informanterna menade att den största sysselsättningen under arbetslösheten var att söka nytt 

jobb, men även att vardagen “kom i kläm”. Allt flöt på som vanligt, Kim och Madelene hann 

inte känna att de var arbetslösa eftersom det mer kändes som en “semester” eller “veckovila” 

som de i vanliga fall hade i sitt schema. Däremot menade informanterna att det nästan var 

som ett heltidsjobb att söka nytt arbete för att man inte skulle tappa motivationen, och dämpa 

oron för att bli långtidsarbetslösa. Dessutom tog det mycket tid att söka jobb, “Det är inget 

man gör på någon timme eller så” som Sandra nämnde. 
 

Informanter påpekade även att den ekonomiska situationen påverkats av varslet. De menade 

att A-kassan inte var något som man kunde leva på. Vi uppfattade det som att informanternas 

lön på nuvarande arbete skiljde sig avsevärt åt från deras lön de fick tidigare med tanke på att 

de bland annat förut arbetade 3-skift. Detta påverkar i sin tur informanternas framtid och 

levnadssätt samt eventuellt även deras sätt att se varslen på. Däremot menar de flesta att det 

går ändå, då de antingen har en sambo som tjänar bra eller att de faktiskt ser fördelen med att 

enbart arbeta normala (7.00-16.00, som de själva nämnde) arbetstider. 

5.5	  Vägen	  tillbaka	  och	  framtiden	  

Som nämndes innan så hade informanterna ett stort engagemang att söka ett nytt arbete, detta 

bland annat på grund av rädslan att förbli långtidsarbetslösa. 

 

Jag tror att man är mest aktiv i början. Vill inte gå länge som 

arbetslös för då kanske ingen vill ha en. Sedan tänker man 

kanske att: ja, jag klarar mig ju ändå och blir för lat att söka 

nytt arbete. - Klas 

 

Som vi tolkar det verkade informanterna känna detta som Klas beskriver. Man får inte förlora 

hoppet om att få ett nytt arbete, man måste vara aktiv och detta knyter an till vad flertalet 

nämnde om att jobbsökande är ett heltidsarbete. Vi uppmärksammade även att informanterna 
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hade en underton och menade på att om man förlorade hoppet var det risk att även förlora sitt 

fotfäste och sin identitet. Detta ger en bild av att informanterna anser att arbetet har en stor 

betydelse i individers liv. 
 

Något som alla informanter i undersökningen valde att lyfta fram var den hjälp som de fick 

för att återfå ett arbete. De flesta informanter småskrattade lite när de pratade om 

Arbetsförmedlingen och menade på att de kunde klara det bättre själv. De poängterade att de 

var tvungna att gå till arbetsförmedlingen för att vara beviljade A-kassan. 

 

Ja jag var ju tvungen att skriva in mig på arbetsförmedlingen men 

de sa bara. “Ja kom tillbaka om sådär 4 månader om du inte 

lyckats hitta ett jobb”. Så de var inte till någon direkt hjälp. - Klas 

 

Klas verkade i viss grad negativ till Arbetsförmedlingen för att det var ett måste att gå dit för 

A-kassan. Han verkade även poängtera att de individer som är där behöver mer hjälp och som 

han såg det så klarade han sig själv, då han till slut fick ett jobb på egen hand. 

Då Arbetsförmedlingen inte gav informanterna någon direkt hjälp så nämnde de istället ett 

slags bemanningsföretag som anlitats av det varslande företaget som kallades “Ny-Kraft”. 

Detta företag möttes enbart positivt av informanterna då de fick hjälp att skriva CV, 

personliga brev samt vad man skulle skriva i sin ansökan men mera. Däremot var de inga 

jobb-coacher utan snarare ett stöd i skrivandet inför arbetssökandet. Informanterna upplevde 

som sagt detta som positivt då många av dem inte hade skrivit ett CV förut, eller att det var 

många år sedan de gjorde det. 

 

Förr i tiden gick man till företagen och fick ett jobb. Idag är det 

en process att söka och få ett arbete, det kommer inte direkt av 

sig själv. - Nils 

 

Genom detta verkar det som Nils menade att det är svårare att komma ut på arbetsmarknaden 

idag. Han talade mycket om hur man förr gick till ett företag och fick ett jobb på en sekund 

men idag är det en längre och besvärligare process. Däremot påpekade informanterna att de 

mer eller mindre gjorde allt jobb själva utan någon direkt hjälp utifrån, då inte heller “Ny-

Kraft”. I stället hade informanterna olika metoder för arbetssökande då de sökte på Internet, 

tidningsannonser och att de åkte till företag för att visa upp sig och söka arbete den vägen. 
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Oavsett metod så bar informanternas slit frukt med sig, då alla i skrivandets stund har någon 

form av anställning. 

5.5.1	  Framtida	  arbeten	  
Informanterna påpekade att även om de för tillfället har ett arbete, tillsvidare- som prov- eller 

visstidsanställning så är framtiden oviss. De vet inte helt säkert om de får vara kvar på den 

nya arbetsplatsen, även om de hoppas på det. Trots detta ser de ljust på framtiden, då de 

menar att de har gått igenom “det värsta” redan och att de bara kan blicka framåt och se till 

det dem har. Alltså menar informanterna att skulle det visa sig att de inte får behålla arbetet så 

har de redan gått igenom detta en gång förut. vilket betyder att, som Sandra sa “till nästa 

gång vet jag att det löste ju sig första gången så det kommer de säkert göra igen.” 
 

Av dessa “varselerfarenheter” som informanterna fått så uppfattade vi det som att, om de 

skulle möta det igen så hade de bemött det annorlunda. Kim lyfte tydligt fram sin misstro och 

besvikelse vid varslen då hon kände sig utnyttjad. Kim menade på att när alla andra blev 

arbetsbefriade fick hon vara kvar och utbilda samt lära upp de som skulle ta hennes plats och 

arbete. “När väl januari kom och min anställning löpte ut, ja då var jag inte värd så 

mycket”.  Hon menade på att detta är något som sitter kvar än idag, det har satt sina spår och 

blivit som “en tagg i hjärtat” som hon själv nämnde det. Hon poängterar att hon helt tappade 

sin arbetsmoral under varselperioden då hon ändå snart skulle bli arbetslös. 

5.5.2	  Framtiden	  
Informanterna pratade mycket om framtiden, inte bara deras egen framtid utan även deras 

gamla arbetsplats, ortens och kommunens framtid. Eftersom informanterna valde att diskutera 

framtiden och lägga stor vikt och att även visa sin oro och känslor gällande detta, kan det i sin 

tur påverka informanternas syn på resterande diskussioner. Beroende på informanternas 

erfarenheter och tankar angående varsel var även deras svar olika gällande både deras- samt 

även ortens framtid. 
 

Informanterna menade att framtiden för företaget verkade vara mycket mörk. Troligen 

kommer det lägga ned då “de varslar lite hej vilt” som de själva nämner det. Många kunniga 

och kompetenta personer blir varslade, för att lära upp ny personal. 

 

Jag undrar hur de ska få det att gå runt…/…Medelåldern är 

ju rätt hög. Vaddå ska de då utbilda typ 50-åringar som ska bli  

tekniker och annat. ja då kan det bli jobbigt. - Madelene 
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Nils diskuterade mycket om företagets och mindre företags påverkan på samhällets 

uppbyggnad. Han kände stark oro för vad som kommer att hända om de varslas fler på 

företaget och beskriver det på följande sätt: 
 

Jag tror att samhället kommer splittras, de kommer hamna i 

olika kommuner. Frågan är då om samhället kommer 

fortleva? Ja de kommer det ju, men till vilken utsträckning, 

ja det är frågan. Det kanske kommer bli en annan ort här i 

området som blir “huvudorten” snarare än denna om 

företaget läggs ned. då det även blir de små företagen runt 

om som påverkas. - Nils 

 

Klas påpekade att alla individer i samhället kommer påverkas om företaget varslar fler och 

hur de kommer se ut i framtiden. Han pratar om sammanhållningen och gemenskapen i 

kommunen. 
 

Om företaget lägger ner, ja då blir det tufft för kommunen. 

Vi har alla, eller känner någon som arbetar eller har arbetat 

där så vi alla kommer påverkas. Framtiden ser ju tyvärr inte 

så ljus ut i så fall. - Klas 

 

Som vi tolkar det verkar Nils och Klas se mycket mörkt på kommunens framtid. Som Klas 

menar drabbas alla och att det kan vara svårt att finna någon lösning på problemet. Nils 

verkade bekymrad för att samhället kommer att splittras och delas upp. Han verkade vilja leva 

som förr när allt var frid och fröjd och det gick bra för kommunen. 

Kim förklarar framtiden för varslade, hon menar att de blir svårare för deras framtid än de 

som varslats nyligen: 

 

Det blir svårare för dem som kommer varslas i framtiden 

eftersom de kommer få det svårare att få jobb då vi troligen 

redan har tagit dem. Många måste ju flytta härifrån, vilket 

många redan har gjort. - Kim 
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Som vi tolkar det verkade Kim ändå glad att hon “redan varslats” och slipper processen 

senare då hon poängterar som ovan att det kanske inte finns några jobb kvar. Vi uppfattade 

svaren som positiva då hon verkade lättad över att ha fått beskedet redan nu, istället för att gå 

och vänta på det. Kim var en av de informanter som nämnde att hennes arbetsmoral mer eller 

mindre försvann i samband med varselbeskedet.    

5.6	  Sammanfattning	  

Detta	  material	  som	  presenterats	  visar	  på	  hälsoförändringar	  och	  känslor	  som	  medförts	  

vid	  varslen	  som	  var	  att	  hälsan	  inte	  påverkats	  pga.	  den	  korta	  arbetslösheten	  men	  även	  på	  

grund	  av	  informanternas	  inställning.	  Informanternas	  gemenskap	  till	  tidigare	  

arbetskamrater	  och	  övriga	  samhället	  har	  förändrats	  till	  viss	  del	  men	  de	  känner	  ingen	  

större	  utanförskap.	  Däremot	  förändras	  informanternas	  vardag	  då	  det	  var	  ett	  stort	  steg	  

att	  gå	  från	  ett	  heltidsarbete	  till	  att	  inte	  vara	  behövd	  och	  efterfrågad.	  Däremot	  menar	  

informanterna	  att	  det	  krävdes	  minst	  lika	  mycket	  tid	  att	  söka	  nytt	  arbete.	  Informanternas	  

egen	  framtid	  definierades	  som	  ljus	  men	  bruksortens	  framtid	  såg	  dystrare	  ut.	  I	  

nästkommande	  kapitel	  kommer	  ovanstående	  teman	  diskuteras	  och	  poängteras	  med	  

tidigare	  forskning	  och	  teori	  för	  att	  se	  hur	  informanternas	  vardag	  förändrades	  vid	  varsel.	  	  
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6. Sociologisk analys 
I följande kapitel analyserar vi undersökningens resultat med hjälp av teorier och tidigare 

forskning. Analysen har delats upp i tre olika teman. Vi börjar med arbetets betydelse som 

innefattar normen över att ha ett arbete i dagens samhälle, men även vikten av att ha ett arbete 

utifrån välbefinnandet. Vidare diskuteras den sociala gemenskapens betydelse för att sedan 

poängtera utanförskap och stigmatisering som bland annat är en konsekvens vid avsaknad av 

social gemenskap. Till sist diskuteras framtiden och vägen tillbaka för individen men även 

framtidsaspekterna för bygden utifrån informanternas syn. Analysen är uppdelad i dessa tre 

delar, men det är svårt att tolka dem helt var för sig då de hänger samman och påverkar 

varandra.  

6.1	  Arbetets	  betydelse	  för	  individer	  

Informanterna i undersökningen poängterade hur dagens arbeten och arbetsmarknad har 

förändrats. Trots detta säger normen i ett typiskt brukssamhälle enligt Gerth & Mills (1964) 

att ett arbete bör man ha då det bland annat är en viktig grund i identitetsskapandet. 

Informanterna menade att arbetena är inte lika lätta att få, förr var det mer eller mindre bara 

att åka till arbetsplatserna och visa upp sig. “/..Idag är det mer en process att få ett arbete” 

som Nils sa. Vidare sa Kim att man alltid måste prestera på topp då samhället inte verkar vilja 

ha sjukskrivna, arbetsskadade men mera, utan man ska vara en A-människa.  

 

Detta gör att arbetsplatsen och arbeten blir svårt för alla människor och alla är inte längre 

behövda. Samhället börjar sålla bort de individer som inte passar in i normen vilket gör att de 

som är kvar på arbetsmarknaden blir giriga och mer individualistiska. Med dagens 

teknologiska, vetenskapliga och ekonomiska framsteg samt vinningar blir individerna i detta 

samhälle mer individualistiska. Människor tappar sitt fotfäste och sin norm som de lever efter. 

Samhället blir mer eller mindre normlöst på grund av den individualistiska vinningen. Med 

andra ord sker en viss anomi bland invånarna (Durkheim 1997). Trots detta så måste 

individen samtidigt anpassa sig efter samhällets begär och efterfrågan.  

 

Eftersom individer blir mer individualistiska och avskärmade och bortsållade på sina arbeten, 

på grund av specialiseringen och effektiviseringen som sker i det moderna samhället, förloras 

många gånger den sociala gemenskapen med delade normer och värderingar. Med andra ord 



	   32	  

förloras den kollektiva gemenskap och istället ingår individerna i en slags individualistisk 

gemenskap.  

 

Vad innebär då individualistisk gemenskap i samhället? Alla handlingar och alla beslut görs 

utifrån oss själva. Vilket i sin tur leder till att vi människor kommer ännu längre ifrån 

varandra, ett utanförskap skapas av oss själva. Arbete är inte bara viktigt för oss för 

inkomsten utan det innebär så mycket mer. Det är grunden till välbefinnande, då vi är sociala 

varelser, vi vill och ska ingå i ett större koncept för att finna detta välbefinnande. (Svensson, 

2007). Men även som Meer´s (2014) studie visar, att arbete är en viktig betydelse för 

människors välbefinnande. Frågan är då vad välbefinnande är för något? Välbefinnande kan 

yttra sig på olika sätt gällande både situation och individer. Normen i ett typiskt 

brukssamhälle säger att individer skapar en kollektiv gemenskap, liknande normer och 

värderingar via arbete. Däremot menar Tönnies (1996) att det finns framför allt två olika 

gemenskapsformer, gemeinschaft och gesellschaft. I denna undersökning tolkade vi att 

informanterna upplevde den hjärtliga gemenskapen, det vill säga gemeinschaft, då de känner 

en starkare sammanhållning som inte direkt leder till någon personlig vinning, det vill säga 

gesellschaft. Informanterna i denna undersökning delar liknande normer och värderingar samt 

erfarenheter med varandra vilket leder till att de känner för varandra. De bryr sig om varandra 

och på så sätt stöttar de varandra. “Vi sitter liksom i samma båt” som Kim nämnde. Trots 

denna känsla för varandra tycker vi dock se att informanterna har en tendens att förhålla sig 

till gesellschaft då de i slutändan lever efter samhällets normer som är ett individualistiskt 

samhälle. Där de hela tiden försöker förhålla sig till den rådande normen. Kan denna 

gemeinschaft, känslan för varandra enbart bero på att de har arbetat och bott i ett 

brukssamhälle? Ett brukssamhälle där de mer eller mindre kan leva avskärmat från resterande 

delar av landet. Där samhället skapar sina egna normer, sina egna värderingar för att hålla 

samman folket? Som nu vid varslen och alla nedläggningar av industrier och företag i 

brukssamhället, gör att individerna måste leta sig ut i andra delar av landet. När individerna 

nu måste möta ”utsidan”, lämna sin trygga miljö där alla individer delar normer och 

värderingar, så kanske de tar till sig samhällets rådande norm. Som är mer individualistiskt, 

snarare än hjärtlig. Om fallet är så, innebär det i sin tur att informanterna i denna 

undersökning naturligt förhåller sig till gesellschaft.   
 

Informanterna menade att när de förlorade arbetet gjordes en större förändring i deras vardag. 

De kände inte längre sig behövda, då de poängterade att vi människor är skapta för att arbeta. 
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Den åsikt som informanterna nämnde kan ha berott på det gemensamma normskapandet i 

brukssamhället. Vilket även Ahrne, Roman & Franzéns (2003) förde en diskussion om 

gällande normen i samhället, där dagens rådande norm är att man bör ha ett arbete. Vilket 

skulle innebära att förlusten av arbetet, skapar en normlöshet för individerna. Eftersom ”att ha 

ett arbete” är en stor och rådande norm i samhället skulle Svensson (2007) nämna 

informanternas nya tillvaro som ett större normbrott, då de förlorade arbetet. Trots 

normbrottet nämner informanterna att de inte kände någon större form av utanförskap. 

Åtminstone inte till samhället utan snarare enbart till sitt arbete, det vill till säga bygden. 

Kanske kan det bero på att informanterna mer kände av att deras gemensamma normer och 

värderingar började luckras upp och påverkas av yttre normer snarare än att de kände av ett 

utanförskap. Detta då vi tydligt såg i informanternas svar att de är ett väldigt sammansvetsat 

folk med mycket gemensamma normer och värderingar trots förlusten av sina arbeten. 
 

Trots varslen och normbrytningen försöker informanterna upprätthålla normen om att man 

bör ha ett arbete, vilket ledde till att de la ner mycket energi på att söka ett nytt. Detta visade 

på hur starkt det stora samhällets rådande normer även påverkar de mindre bruksorterna. 

Madelene poängterar just detta, att arbetsnormen är något man vill föra vidare till nästa 

generation och att det är viktigt att upprätthålla denna arbetsnorm. 
 

Sysselsättningsgraden hos undersökningens informanter förändrades inte utan det snarare 

skiftade fokus från att ha ett arbete till att söka ett nytt. Informanterna menande att söka arbete 

är ingenting man gör på en timme, de menade även att det är viktigt att hela tiden vara aktiv i 

jobbsökande för att inte tappa hoppet om ett nytt arbete. Däremot såg informanterna en 

skillnad i deras ekonomi snarare än i sysselsättning. Informanterna hade på företaget en hög 

inkomst med tanke på att alla arbetade tre-skift. Trots detta menade de flesta att de kunde lösa 

det ekonomiska ändå genom antingen besparingar, partnerns arbete eller i vissa fall A-kassan. 

Detta är något som Winkelmann (2009) diskuterar då arbetslöshet inte alltid och enbart bidrar 

till en stor ekonomisk omställning då kapitalet inte endast hör till arbetet, utan det påverkar så 

mycket mer för individen. Som informanterna menar finns besparingar, sambons lön som 

löser problem för en kort stund vilket innebär att det inte hade fungerat i längden. Men att det 

snarare kan påverkas av fler faktorer så som det sociala och “fotfästet” till omgivningen.  

 

Denna diskussion för även Jahoda (1982), där hon kategoriserar fem viktiga funktioner som 

en arbetslös riskerna att förlora. Informanterna i undersökningen menade att trots förlusten av 
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arbetet på företaget hade de vid arbetslöstillfället fortfarande sysselsättningar, då de beskrev 

bland annat jobbsökande som en heltidssysselsättning. Kanske berodde denna 

heltidssysselsättning av arbetssökande på grund av rädslan att gå utanför den rådande normen, 

eller bara allmän rädsla för att bli arbetslös en längre tid. Genom Jahoda (1982) uppfattade vi 

informanternas sysselsättningsgrad som ett sätt att bibehålla sin “status” och “roll” i 

samhället. Det kan även betyda, som Jahoda (1982) nämner i sin andra kategori, där 

tidsstrukturen genom sysselsättning, till exempel arbete, får individen en struktur för att kunna 

strukturera sin vardag. Denna struktur nämnde informanterna förändrades, då de inte längre 

hade en “fast punkt”, det vill säga deras forna arbete. Till exempel menade Nils att det inte är 

någon som undrar vad man tar vägen om inte stiger upp ur sängen. 

 

Ytterligare en kategori som Jahoda (1982) nämner är att individer får en statuskänsla och 

identitet i samhället av ett arbete. Informanterna nämnde att de inte hade varit arbetslösa en 

längre tid, men att de hela tiden kände en olustkänsla och rädsla för att fastna i arbetslösheten 

och tappa sin identitet. Detta är något som informanterna verkade knyta an till Backhans & 

Hemmingssons (2012) undersökning. Där individer som varit arbetslösa i mer än ett år visar 

högre risk för negativa hälsoaspekter. Informanterna påpekar att de inte känt så stora 

hälsoförändringar på grund av sin relativt korta arbetslöshet. Därav blir denna diskussion 

något som verkar kunna appliceras på informanternas framtidstankar istället för hur de 

upplevde vardagen efter sin relativt korta period efter varslen.  

6.2	  Social	  gemenskap	  

Informanterna påpekade att de upplevde en viss grad av utanförskap när de varslades eftersom 

deras dagliga kontakt med arbetskollegorna försvann. Nils nämnde bland annat att den 

dagliga sociala kontakten ändrades då ingen undrade vart man höll hus om han inte kom till 

arbetet. Dock upplevde informanterna att denna sociala avsaknad inte märktes till en viss del 

då många av arbetskamraterna också varslades vilket innebar att de kunde stötta varandra. På 

så sätt gav de en bild av gemeinschaft som vi tidigare har diskuterat. Då skapades en kollektiv 

gemenskap mellan de varslade, som i sin tur inte enbart gav någon individuell vinning.  Detta 

stöd som fanns, såg bland annat Kim positivt på, då stödet gör det lättare att klara den nya 

tillvaron bättre. Jahoda (1982) poängterar att individen riskerar att förlora den dagliga 

kontakten som vi nyss diskuterade med till exempel arbetskollegor, då de förlorar arbetet. 

Denna teori kan kanske egentligen enbart ses till arbetare som ensamt har förlorat arbetet. I 

denna undersökning förlorade många arbetet, det varslas och tyvärr råder nog samma framtid 
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för fler arbetare på företaget. När något som är större än individerna själva, något så stort som 

berör så många människor blir också utgången annorlunda. Genom att informanterna tog 

hjälp av varandra, stöttade varandra, fanns där för varandra och veta vad de i alla fall inte var 

dvs ”lata arbetslösa” blev varslen lättare för informanterna. Individerna tillsammans skapade 

ett ”vi” i ”vi och dom”, kanske enbart för att hålla huvudet över vattenytan, eller kanske beror 

det på den starka gemenskapen som faktiskt funnits och finns i brukssamhället. (Goffman, 

2001).  

 

Vi funderade på vad informanterna egentligen menade med att de kände av ett utanförskap 

med sina forna arbetskollegor. Vid utanförskap förändras tillvaron och som informanterna 

menade, man känner inte längre sig sedd eller hörd. De stod helt plötsligt utanför och kunde 

varken påverka eller känna något gehör. Gerth & Mills (1964,s.80-111) menar att det är viktig 

med social gemenskap för att upprätthålla och återskapa sin identitet. Identiteten och olika 

roller är något som riskerar att förändras vid avsaknad av social gemenskap. I brukssamhället 

skapas ”din” roll, som arbetare vilket i sin tur genererar ”din” identitet. Informanterna hade 

inte varit arbetslösa under en längre tid och kunde kanske därav inte känna av varslens alla 

sviter. Däremot poängterar de en rädsla för att fastna i långtidsarbetslösheten då de kände av 

en viss grad av stigma. Därför menade informanterna att det är viktigt att återfå ett arbete för 

att återgå i samhällets norm, att få känna sig både hörd och sedd och för att åter igen få sin 

identitet bekräftad.  

 

Goffmans (2001) begrepp stigma, innebär att vid avvikelse från samhällets normer riskerar 

man att bli stigmatiserad, det vill säga en risk att bli exkluderad från samhället med dess 

gemenskap. Informanterna beskriver som vi tidigare diskuterat, en viss grad av utanförskap. 

De poängterar att de inte kände utanförskap som präglades utifrån det stora samhället, utan de 

kände snarare ett utanförskap gentemot arbetsplatsen där de varslades. På så sätt har de 

avvikit den “stora” gemenskapen i jobbsammanhang gentemot samhället. Goffman (2001) 

menar att det skapas ett “vi och dom” när det finns avvikare. Detta påpekade informanterna 

motsatsen på då de tillsammans med andra i samma situation inte upplevde sig stigmatiserade 

eftersom de kunde stötta varandra. Med andra ord fann de ett “vi” i “vi och dom” 

kategoriseringen. Informanterna upprätthöll den sociala gemenskapen med hjälp av andra som 

var i liknande situation. Informanterna poängterade att de bor kvar i samma kommun och 

ibland stöter de ihop, vilket gör det lättare att upprätthålla den sociala gemenskapen. Med 

andra ord blir det lättare att känna en samhörighet och en gemenskap till samhället i stort om 
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man inte står ensam. Greens (1997) undersökning om att arbetslösa skildras som outsiders 

kanske inte riktigt stämmer enligt våra informanter. Men samtidigt så visar Green (1997) på 

att bara för att en person är arbetslös behöver man inte exkluderar med all dess innebörd. 

Istället blir det som informanterna påpekade att de skapade en gemenskap tillsammans med 

de andra som också blev varslade och som sitter i samma situation.  
 

Vidare diskuterade informanterna sin hälsa under varselperioden samt tiden efter. Genom att 

hålla sig positiva och inte grubbla över framtiden och dess arbete menade informanterna att 

negativ hälsoförändring kunde förhindras. Stödet som de tillsammans gav varandra gjorde det 

möjligt att hålla sig positiv, men även eftersom de följde den kollektiva gemenskapen. Till 

skillnad från Kims perspektiv då hon var en av de få på företaget som inte blev arbetsbefriad 

under varselprocessen, utan hon fick vara kvar och lära upp den nya personalen. Detta i sin tur 

skapade missnöje och förlorad gemenskap med både arbetet och arbetskamrater på det gamla 

företaget. Likt det Kim nämnde, förklarar även Lantz & Andersson (2008) i sin undersökning 

att individer har olika initiativförmåga och driv till att fortsätta arbeta beroende på hur 

avskedandet ser ut. Alltså är det viktigt för företaget hur de väljer att lägga fram 

varselsbeskedet men även tiden fram till att arbetaren får gå från sin arbetsplats.  

6.3	  Framtiden	  och	  vägen	  tillbaka	  

Då är frågan hur det påverkar diskussioner som vi fört, informanternas framtidssyn med tanke 

på att de egentligen har varslats från denna gemenskap och allt vad det innebär. Bruksorten 

har gjort att folket blivit sammansvetsade och nära varandra, detta gör det också svårt för 

individerna att släppa taget och ge sig ut i något oupptäckt och okänt utanför bygdens gränser.  

 

Informanterna gav en bild av hur deras framtidssyn skapades med den hjälp som dels erbjöds 

på arbetsplatsen och dels externa hjälpmedel som till exempel Arbetsförmedlingen. 

Informanterna menade att arbetsförmedlingens hjälp egentligen inte existerade mer än på 

papper utan arbetsförmedlingen hänvisade till informanternas eget initiativ att söka nytt 

arbete. Däremot påpekar informanterna att hjälpen från det inhyrda företaget (Ny-Kraft) var 

till stor hjälp då flertalet inte hade skrivit ett CV förut. Detta påverkar alltså de varslades 

inställning till framtida arbeten då många känner sig starkare och nu tror på sig själva.  

 

Som vi tidigare nämnt menar informanterna att dagens arbetsmarknad har ändrats från förr, då 

det inte går att gå till ett företag och få ett jobb. Samtliga informanter beskriver deras eget 
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engagemang att söka jobb var desto större då samtliga lyckats med att återfå ett arbete. Som 

Bolinder (2006) beskriver är detta individuella engagemang en del i vägen tillbaka från 

arbetslösheten. Ytterligare en viktig sak som Bolinder (2006) nämner är att den lokala bygden 

är en viktig del för att komma ur arbetslösheten. I brukssamhället, som informanterna har 

gemensamt, har det skapats en norm, en värdering som säger att arbete är viktigt och något 

som man ska ha. Enligt informanterna verkar denna del svåruppnåeligt då bygden är ett 

brukssamhälle som är uppbyggt på det varslade företaget. Detta innebär enligt informanterna 

att det lokala samhällets möjligheter ser mörk ut. Då informanterna nämner att det varslas lite 

“hej vilt” och företaget beskrivs som kommunens kärnkraft. Dessutom diskuteras även att 

många kringliggande mindre företag också riskerar att läggas ner. För att förstå hur beroende 

orten men även dess befolkning är av det stora företaget måste man förstå innebörden av att 

dem bor i en bruksort. Bruksorterna växte fram, det skapades samhälle där individer bosatte 

sig och arbetade samt skapade sin identitet. 

 

I skrivandets stund menade informanterna att mycket av deras normer och värdering är starkt 

kopplade till både bruksorten med dess kollektiva gemenskap och till företaget. Vid 

varselprocessen blev således informanterna oroliga för att förlora sin identitet som under 

många år skapats i orten, då de nu står inför ett “nyskapande” av sin identitet utan 

bruksortsandan på grund av nya arbeten utanför orten. Detta var något Bergdahl, Isacson & 

Mellander (1997) påpekade som en problematik när befolkning från bruksorter “förlorar” sitt 

fotfäste och måste stå på egna ben i det individualistiska samhället. Kanske kan denna 

gemenskap som skapats i bruksorten spätt på informanternas osäkerhet vid varselprocessen då 

de ska stå själva, eller att det har gett dem krafter att våga se sig omkring och tro på sig själva.  
 

Klas poängterar att det inte bara är de varslade som påverkas, då alla känner någon som 

arbetat på företaget. Informanterna påpekar även att de blir svårt för de som varslas i 

framtiden då “första vågen varslade” som informanterna tillhörde, troligen har tagit de jobb 

som finns lediga. Detta i sin tur kommer leda till att många måste flytta från kommunen. 
 

Informanterna ger en bild av att de gått igenom de värsta redan och bara kan blicka framåt. 

Trots sina tillfälliga anställningar och ovissheten om framtiden ser de ganska ljust på 

framtiden. Vad som händer med samhällets framtid lär tiden utvisa. Kanske kommer denna 

gemenskap som informanterna fann i varandra inte skapas mellan de senare varselvågorna då 

bruksorten mer eller mindre kommer luckras upp och försvinna. En viss grad av anomi kan 
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skapas, då den gemensamma normen, det vill säga bruket/företaget, försvinner. Framtiden för 

samhället riskerar då att mer präglas av gesellschaft, det vill säga samhället kommer bli 

individualistiskt och en mer detaljerad gemensam norm och värderingar kan mer eller minder 

bli ett minne blott.  
 

  



	   39	  

7. Sammanfattning & Reflektion 
Sammanfattningsvis gav informanterna en bild av att arbetet betyder mycket för dem vilket de 

även tror gäller för flertalet människor i vårt samhälle. Normen i samhället beskriver att man 

ska arbeta. För att klara sig är bland annat ekonomi en viktig del. Men likaså det sociala och 

dess gemenskap som ett arbete kan medföra. Arbetet innebär även en slags “roll” som 

informanterna haft och som vid varslet förlorats. Men som vi tolkar det ändras inte 

sysselsättningsgraden då man ständigt måste söka arbete för att följa den rådande normen och 

komma tillbaka till arbetslivet. Däremot påverkas tidsstrukturen då individer som står utanför 

arbetsmarknaden inte har en fast punkt att gå till. Eftersom man inte efterfrågas och din 

arbetskraft blir inte heller saknad, vilket innebär att individen inte känner sig behövd. Således 

har arbetet en stor betydelse för informanterna, då dessa överhängande, basala anknytningar 

till arbetet och det sociala livet formas och återskapas inom bland annat arbeten.     
 

Informanternas liv blev mer individualistiskt och de var inte längre behövda och inte heller 

efterfrågade. Däremot menade många av informanterna att genom varslen blev vardagen ändå 

lättare eftersom de inte var ensamma då många från orten varslades. Detta är något som vi ser 

“positivt” med varslen. Vi tror att utanförskap som upplevs och som bryter mot samhällets 

norm inte blir något större normbrott, då många fick avsäga sitt arbete på grund av varsel och 

på så sätt skapas en form av gemenskap bland de varslade. Trots att den “stora” normen i 

samhället nämns som att ha ett arbete så kände informanterna inte sig utanför i det stora hela. 

Detta då de påpekade många gånger att “ja jag är inte ensam”. Således tror vi att de varslade 

skapar en form av “vi” i “vi och dom”, en slags gemenskap, ett förhållningssätt för att kunna 

hantera vardagen och inte “gå ner sig helt i psyket” som en informant nämnde. Detta kan även 

bero på vägen tillbaka till ett nytt arbete då undersökningens informanter relativt snabbt 

återfick ett nytt arbete. Vilket minskade hotet om att förbli långtidsarbetslös som många 

påpekade var en rädsla. På detta vis kan man vända de negativa med stigma, negativ hälsa och 

exklusion till något positivt genom social gemenskap. Således består den sociala 

gemenskapen vid varsel, men den modifieras och omstruktureras. Eftersom otrygghet och 

utanförskap undviks om det är många individer i samma situation.  
 

Informanterna påpekade svårigheten att få ett nytt arbete och att de inte var som förr när man 

kunde gå till företag och få ett jobb, utan i dagens samhälle beskrivs det som en process. 

Hjälpen utifrån som tillexempel arbetsförmedlingen, ansågs inte vara till någon större hjälp då 
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det egna initiativet verkar i högre utsträckning bidra till framgång. Det egna initiativet och 

ansträngningen värdesattes kanske även högre på grund av rädslan för att fastna i 

långtidsarbetslöshet. Det individuella som individen själv kan påverka visade sig spelar stor 

roll. Dock verkar det lokala det vill säga bruksorten förändras i en negativ spiral eftersom om 

företag läggs ner påverkas alla i bygden som informanterna beskriver det. Brukssamhällets 

med dess befolkning som sammansvetsas kring företaget, verkar tyna bort. Många av 

informanterna menade att det kan vara bra att se sig omkring och inte enbart ha samma arbete 

hela livet. Andra menade att det kan vara bra att testa på olika arbeten men att det är svårt och 

jobbigt att förlora “sitt fotfäste” i det kända. Således ser informanterna ljust på sin egen 

framtid och tror att det kommer lösa sig till något bättre, däremot tror de att ortens framtid 

kommer bli desto mörkare om företaget läggs ned, då allt omkring påverkas.   
 

Resultatet av denna undersökning kan inte ses som ett svar eftersom det dels är en rörlig 

process som har undersökts men även för att olika komponenter spelar in. Därför hade det 

varit intressant att i framtida undersökningar studera dels skillnaden mellan att enskilt bli 

arbetslös eller ingå i en kollektiv uppsägning, det vill säga varsel. För att tydliggöra om 

utanförskap upplevs annorlunda om man står ensam under processen. Det hade även varit 

intressant att genomföra dels denna undersökning men även den som vi nyss nämnde i en 

större ort som inte beskrivs som ett brukssamhälle. För att se om gemenskapen är annorlunda 

uppbyggd och anomi troligen blir ett tydligare fenomen. Dessa undersökningar blir även 

intressant för att se de olika möjligheter som individer har till ett nytt arbete. Trots dessa 

tankar om framtida undersökningar anser vi att denna undersökning kan vara ett bra 

reflektionsmaterial för att kunna se arbetets betydelse samt gemenskapen i ett mindre 

brukssamhälle.    
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9. Bilagor 
9.1	  Intervjuguide	  

          - Ålder 

          - Familj 

          - Bostadssituation 

          - Utbildning 

Arbetsbakgrund/arbetslöshet 

-          Hur länge har du varit arbetslös, när varslades du? 

-          Vad har du för arbetslivserfarenhet? 

-          Hur reagerade du när du blev arbetslös?  

-          Kan du berätta hur du såg dig själv som arbetslös? 

-           Hur upplevde du arbetslösheten när du varit arbetslös under en period? 

-          Vad anser du vara för- och nackdelar med arbetslöshet  

-           Hur såg din motivation till jobbsökning ut? 

-          Vad anser du att arbete har för betydelse för oss individer? 

-          Vad är viktigt med ett arbete för just dig?  

Social livssituation  

Hur såg en vanlig vardag ut för dig när du var arbetslös? 

-          Vad har varit din största sysselsättning under arbetslösheten? 

-          Har din sociala gemenskap förändrats? I så fall hur? 

-          Vad är den största förändringen när du inte har ett arbete? 

-          Har din ekonomiska situation påverkats, i så fall hur? 

-          Kan du se en förändring i din hälsa efter varslen? 

-          Har arbetslöshet påverkat dina sociala relationer eller ditt sociala nätverk? 

-          Har du någon gång känt dig utanför pga. arbetslösheten? 

-          Framtidsutsikter – hur ser du på din framtid? 

-          Har du något mer att tillägga? 
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