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Abstract 
 
Gunnarsson, Marie (2014). Lärande i arbetslivets övergångar. (Learning in 
work-life transitions). Linnaeus University Dissertations No 199/2014. ISBN: 
978-91-87925-27-6 Written in Swedish with a summary in English. 
 
Over the course of the last few decades, work-life has changed and now 
includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this 
change as its starting point, aiming to understand the ways in which 
individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms 
of learning. 
The study has a longitudinal focus, based on interviews of twelve people who 
used to work at the same plant. Seven of the interviewees were laid off during 
the financial crisis of 2008, five of them were not laid off, but continued their 
employment throughout the crisis. Theoretically, the approach is a 
combination of a pragmatic learning perspective, through which learning is 
seen as a kind of problem-solving activity, and a narrative perspective that 
provides tools with which to view stories as carriers of meaning.  
The results show that insecurity is accepted by many as a non-negotiable part 
of work-life. Work-life is in many aspects affected by market globalisation the 
discourse of employability, where the individual bears the responsibility for 
their personal work-life. By preparing as best they can to be financially, 
socially and employability-wise well equipped, the interviewees do what they 
can to minimize the negative effects of the bad times that are bound to come 
at some point. Across time, many of the interviewees are moving between 
different approaches to dealing with the insecurity of work-life. In the process 
of making meaningful strategic choices, they are involved in learning. 
Experience and future plans play a role in which choices are made, and thereby 
also form the route that is constructed by each individual as they navigate 
between different points in their work-life.  
The final discussion aims at pointing out the effects an insecure work-life 
impose on people. People tell stories of acceptance towards the instability of 
work-life, not because they find work-life satisfying or well-functioning, but 
because they need to. In order to match the qualifications of an employable 
individual, they cannot oppose it. In doing so they would automatically define 
themselves as not so flexible, not so employable. This is a result of learning in 
work-life transitions. 
Keywords: Work-life, work-life insecurity, work-life transitions, everyday 
learning, employability, life-long learning, lay-off survivors, lay-off victims 
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Till doktorandgruppen, kollegor, korridorkamrater och andra som visat 
intresse och ställt viktiga frågor: tack! 
Det finns en stor familj runt mig, jag så glad och tacksam för att ni var och en 
finns i mitt liv. Tack till världens finaste mamma och pappa, ni har gjort mig 
till den jag är! Anders och Ann-Kristin, tack för all hjälp och glädje i vardagen. 
Kristofer och Arvid, mina älskade, min trygghet. Ni är min påminnelse om 
vad som är viktigt i livet, det är tack vare er jag står här idag. 
 
Ekedal, 28 september 2014 

Marie Gunnarsson 

 
 
 

 

Förord 
 
Så är det dags att sätta punkt. Det är med ett visst vemod jag inser att det efter 
nästan sju år är dags att stänga dörren till doktorandlivet bakom sig och istället 
blicka framåt, mot nya berättelser som väntar på att ta sin början.  
Det är dags att tacka er som på olika sätt bidragit till att denna avhandling blev 
vad den blev. Först och främst vill jag rikta mig till er som i enkäter och 
intervjuer delgivit era erfarenheter. Tack för att ni delat med er av era 
berättelser! Utan er hade inte denna avhandling blivit skriven. Stort tack även 
till representanter för fack och företagsledning som släppte in mig och gav mig 
tillträde till det som hände på ert företag under 2008 och 2009. Tack till 
fackliga ordföranden, arbetsförmedlaren och projektledaren för 
omställningsprojektet, för att ni gav er bild händelserna vid Notec hösten 
2008. 
Jag har haft glädjen att under processen ha tre handledare, som alla delat med 
sig av sin kunskap och erfarenhet och väglett mig på de mest snåriga stigar. 
Magnus Söderström, med ditt aldrig sviktande stöd och din positiva 
inställning har jag känt mig bekräftad och uppmuntrad från första dagen. 
Liselott Aarsand, du har med varm hand och oändligt tålamod utmanat mig 
att ta steg som jag inte trodde jag kunde ta. Margareta Stigsdotter Ekberg, du 
kom in på sluttampen och tillförde den där extra energin som gjorde att jag 
fick ny styrfart. När kraven kändes överväldigande var det du som satte saker 
och ting i sina rätta perspektiv. Mitt innerliga tack till er alla tre! 
Ni är många som på olika sätt läst och granskat, väglett och handlett mig i 
mitt skrivande och i forskningsprocessen; Livsberättelsenätverken i Växjö och i 
Karlstad, Héctor Pérez Prieto, deltagare vid ViLL-seminariet vid NTNU i 
Trondheim, Claudia Gillberg, Maria Alm, Leif Nilsson, Martin Stigmar, 
Håkan Jenner. Linda Fälth, Bettina Vogt, Solbritt Schyberg, Anita Alanko, 
Emma Josefsson, Tor Ahlbäck, alla har ni på olika vis och med stort 
engagemang hjälpt mig framåt i mitt arbete. Särskilt Linda och Bettina vill jag 
tacka för de välbehövliga kaffepauserna där vi för en stund kunde förlora oss i 
världsliga ting som skvaller och god choklad.  
Ett stort tack till Elisabet Frithiof, inte bara för din gedigna och noggranna 
granskning och konstruktiva kommentarer på sluttampen – utan framför allt 
för din varma omtanke, din glöd och ditt sätt att alltid sätta huvudet på spiken. 
Du är en förebild på många sätt! 
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1. INTRODUKTION 

Under några decennier har arbetslivet förändrats och det präglas idag, i 
högre grad än tidigare, av osäkerhet (Standing 2013; Beck 2000a; 
2000b). Denna osäkerhet i arbetslivet kan gestalta sig i form av korta 
produktionscykler och en ständig beredskap hos företag och arbets-
givare att på kort varsel ställa om verksamheten till följd av 
förändringar i efterfrågan. Kraven på omställningsförmåga hos 
arbetsgivare får också konsekvenser för arbetstagarna, exempelvis en 
ökad andel tillfälliga och tidsbegränsade anställningar (Allvin m.fl. 
2011; Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2011; Wikman 
2001; 2002; Storrie 2004).  
 
Ibland talar man om att vi befinner oss i ”det nya arbetslivet”. Allvin 
m.fl. (2011) invänder mot detta uttryck, eftersom det riskerar att göra 
diskussionen alltför onyanserad och ge bilden av att det nya arbetslivet 
är något tydligt avskilt från och rentav motsatt till det tidigare – gamla 
– arbetslivet. Dessutom menar författarna att begreppet signalerar en 
progression som handlar om att det nya arbetslivet ersatt det gamla 
arbetslivet. Det är svårt att säga att det gamla arbetslivet skulle vara 
ersatt, naturligtvis finns det institutioner, företag och individer som 
fortfarande arbetar efter mer traditionella sätt att se på organisation 
och individ (Allvin m.fl. 2011; Karlsson & Eriksson 2001). Med hänvis-
ning till de problem som här framförs angående att använda just ny 
som bestämning av arbetslivet idag har jag i denna avhandling istället 
valt att använda termen det förändrade arbetslivet.  

 
Även om det alltså kan vara vanskligt att göra en distinktion mellan det 
”nya” respektive det ”gamla” arbetslivet, så handlar det ändå om en 
förändring som skett gradvis över tid. Tidigare präglades arbetslivet 
generellt mer av långsiktighet och stabilitet, det var inte ovanligt att 
man arbetade hos samma arbetsgivare under hela sitt yrkesverksamma 
liv. Detta har delvis kommit att förändras, idag är arbetsplatsbyten ett 
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2008 fick jag möjlighet att inom ramen för forskarutbildningen i 
pedagogik vid dåvarande Växjö universitet fördjupa mig i begrepp som 
livslångt lärande och vardagslärande. På så vis väcktes mitt intresse 
för att studera frågor om arbete och arbetsliv utifrån ett perspektiv på 
arbetslivets övergångar som möjliga lärsituationer. Det handlar om den 
typ av lärande som är en grundläggande del av att vara och utvecklas 
som människa. Här finns ingen lärare eller läroplan, istället handlar 
det om hur människor lär genom att skapa mening av de erfarenheter 
man gör. 

Den ekonomiska krisen och uppsägningarna på Notec1                          
Hösten 2008 drabbades Sverige tillsammans med de flesta andra län-
der i västvärlden av en ekonomisk kris av stora mått. Länge hade 
näringslivets resultat överträffats för varje kvartalsrapport, men så gick 
luften ur ekonomin, och både banker och regeringar blev överraskade 
av de stora proportioner som krisen tog. Under årets sista tre månader 
blev 57 388 personer varslade om uppsägning i Sverige (Arbetsförmed-
lingen, u.å.). Byggbranschen, fordonsindustrin och verkstadsindustrin 
drabbades särskilt hårt. Arbetslösheten ökade från 6,1 % tredje 
kvartalet 2008 till 8,6 % tredje kvartalet 2009 (SCB 2009), och detta 
var en ökningstakt som senast skådats vid den ekonomiska krisen i 
början av 1990-talet. 2  

 
Genom nyhetsmedia kunde man se hur den chockreaktion som först 
infunnit sig hos politiker, fackförbund och företagens ledningar snart 
spreds till allmänheten. Människor varslades om uppsägning och inte 
ens den som arbetat i många år på samma arbetsplats kunde vara helt 
säker på att få behålla sitt arbete. I media drog man paralleller till 
1990-talets ekonomiska kris, med kontinuerliga rapporter om fallande 
börser som bakgrund (jfr Myrsten 2008; Finanskrisen sprids över 
världen 2008; Petersen 2008; Edenholm 2008; Lika illa som 90-
talskrisen 2008). Berättelsen om finanskrisen var och är alltså i stor 
utsträckning en berättelse om ett osäkert och oförutsägbart arbetsliv. 

1 I avhandlingen kallas företaget som de intervjuade arbetar eller arbetat vid för Notec. 
Namnet är fingerat, liksom ortnamnet där företaget är beläget – kallas här Kåvalla – och 
centralorten Östad. 
2 Dock var nittiotalskrisen av en helt annan dignitet, då gick arbetslösheten från strax över     
2 % i början av år 1990, för att i slutet av 1993 motsvara ca  11 %. Mätt i antalet arbetslösa 
individer motsvarar det en ökning från ca 100 000 personer till ca 490 000  personer på 
knappt tre år. Dessutom var krisen på nittiotalet mer utdragen än vad den 2008 verkar vara, 
då den största arbetslösheten under nittiotalskrisen uppmättes 1997, alltså ungefär sex år 
efter det att krisen brutit ut (SCB 2009). 
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mer accepterat, och för många självklart inslag i arbetslivet.  Arbetslivet 
präglas också för många i högre grad än tidigare av olika typer av 
avbrott. Det kan handla om att man är föräldraledig, sjukskriven, 
tjänstledig eller utan arbete under kortare eller längre perioder. 
Arbetslivet verkar vara nära kopplat till ”resten av livet”; händelser och 
förändringar inom andra livsområden påverkar arbetslivet och 
kontinuiteten där. Människor går alltså på olika sätt in och ut ur arbete 
i högre grad idag än de gjort tidigare. 
 
Dessa övergångar mellan olika arbeten och mellan arbete och icke 
arbete har också förändrat bilden av vad som kännetecknar en kompe-
tent arbetstagare. Den som hade haft flera olika arbetsgivare inom olika 
branscher kunde tidigare bli beskriven som en rastlös ”hoppjerka”, en 
oförutsägbar person som inte riktigt gick att lita på. Idag kanske 
samma person skulle beskrivas som någon med bred erfarenhet, som 
söker nya utmaningar och som är flexibel. I kapitlets inledande stycke 
framställdes god beredskap som ett sätt för arbetsgivaren att hantera 
en ökad osäkerhet vad gäller efterfrågan och konjunkturförändringar. 
Att vara beredd på förändringar har även blivit en nyckelkompetens för 
arbetstagaren i det förändrade arbetslivet. Här verkar det alltså skett 
ett skifte där arbetstagarens beredskap inför förändring och förnyelse i 
arbetslivet betraktas som självklar. 
 
Att arbetslivet har förändrats på detta sätt föranleder tanken att man 
som arbetstagare idag behöver hantera arbetslivet på ett mer explicit 
och övervägt sätt än tidigare. Man behöver förhålla sig till arbetslivet 
och dess föränderlighet. Denna avhandling handlar om hur dessa 
processer av att hantera och förhålla sig till arbetslivet kan se ut.  

Vägen till forskningsproblemet   
När jag under några år arbetade som socialsekreterare kom jag i 
kontakt med personer som varit arbetslösa under kortare eller längre 
tid. På många sätt blev jag djupt förundrad över vilka skilda innebörder 
arbetslöshet tycktes ha för olika människor. Det verkade som att sättet 
att möta arbetslösheten påverkade konkreta saker i situationen som 
personens hälsa och sätt att ta sig ur arbetslösheten.  Jag blev under 
denna tid övertygad om att varje person jag mötte, utifrån sina förut-
sättningar, är kompetent att handla och ta ansvar för sina val. Dessa 
handlingar är på sätt och vis logiska utifrån den enskildes erfarenhet 
och livssituation, även om logiken kan vara svår att se för en utom-
stående. 
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En bakgrund: Struktur- och konjunkturförändringar i 
svenskt arbetsliv  
Med avstamp i vad som kan kallas den första industriella revolutionen3 
under 1700-talet blev allt fler sysselsatta i fabriker. Tidigare hade 
jordbruken sysselsatt människor men nu blev man alltmer beroende av 
en anställning för att kunna försörja sig (Mikaelson 2006). Allvin m.fl. 
(2011) diskuterar omställningen från preindustriellt till industriellt 
samhälle som en förändring som märktes särskilt vad gäller frågan om 
tid och plats. I det preindustriella samhället försörjde människor sig 
främst genom jordbruk, men nu skulle människor och verksamheter 
koordineras i och omkring fabriker och industrier. Förändringen var 
stor jämfört med det arbete som utförts dessförinnan, när jordbruken 
sysselsatte de flesta var platsen given och inte avskild från omgivningen 
på det sätt som en arbetsplats är skild från hemmet i det industriella 
samhället (a.a.). Men med anställningsförhållanden som kunde vara 
rentav farliga för arbetstagarna och helt utan ekonomiska skyddsnät, 
började under 1900-talets första decennier de anställda organisera sig 
fackligt. I Sverige växte fackföreningsrörelsen snabbt och fick stort 
inflytande (Berglund & Schedin 2009). 

 
Den andra industriella revolutionen innebar att man började mass-
producera som industriell organisationsprincip. Detta språng – från 
småskalig produktion till massproduktion – är det som ofta kallas 
industrialismen (Mikaelson 2006; Berglund & Schedin 2009). För att 
ytterligare sänka styckkostnaderna ökade man produktionen, vilket 
sysselsatte fler människor och gav dem ökade inkomster, vilket i sin tur 
innebar ökad konsumtion (Mikaelson 2006). På så vis fördubblades 
konsumtionsvolymen i Sverige under perioden 1950-1975 (de Geer 
1986). 1938 slöts Saltsjöbadsavtalet, en central överenskommelse mel-
lan LO (som då var fackföreningarnas gemensamma organisation) och 
Svenska arbetsgivareförningen4. Avtalet betraktas som en av grund-
pelarna i det som kom att kallas den svenska modellen och avtalets 
viktigaste punkter är enligt Berglund och Schedin (2009:23) följande: 
 
•  Centrala avtalsförhandlingar 
•  Kollektivavtal, grundade i frivilliga överenskommelser mellan 

arbetsmarknadens parter 
•  Ingen statlig inblandning i avtalsförhandlingarna 

3 Industriell revolution definieras av Mikaelson (2006:78) som ”en strukturell förändring 
som innefattar hur man organiserar produktion, försäljning och andra ekonomiska 
aktiviteter”.   
4 Som tillsammans med Industriförbundet numera heter Svenskt Näringsliv. 
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I avhandlingen intervjuas uppsagda och kvarvarande vid en verkstads-
industri som gjort stora uppsägningar. Företaget – som i fortsättningen 
kallas Notec – tillhör en internationell koncern med tillverkning och 
kontor runt om i världen. Den anläggning som ligger till grund för 
denna studie hade före uppsägningarna över 800 anställda. Av dem var 
ca 70 % kollektivanställda och ca 30 % var tjänstemän. Anläggningen är 
lokaliserad till ett mindre samhälle, Kåvalla, utanför centralorten 
Östad. Förutom att vara huvudarbetsgivaren i det lilla samhället fanns 
där även flera underleverantörer som var beroende av Notec. Många 
arbetstagare pendlade innan uppsägningarna från orter så långt som 
tio mil bort. Omkring en fjärdedel av arbetstagarna vid Notec blev i 
september 2008 uppsagda från sitt arbete vid anläggningen i Kåvalla. 
Några av dessa accepterade arbetsgivarens erbjudande om avgångs-
vederlag och slutade utan uppsägningstid. Övriga slutade sin under 
våren 2009, många av dessa var arbetsbefriade under delar av 
uppsägningstiden. 

 
Finanskrisen och de uppsägningar som genomfördes vid Notec hösten 
2008 uppfattas här som ett exempel på hur konjunkturen kan skifta 
plötsligt och vilka följder det kan få dels för enskilda arbetstagare, dels 
för arbetsmarknaden i stort. Här såg jag möjligheten att synliggöra 
människors berättelser om uppsägningarna och visa exempel på hur 
man kan förhålla sig till osäkerhet i arbetslivet. Berättelserna handlar 
om upplevelsen av att vara anställd vid ett företag som gör stora 
uppsägningar. En del av berättelserna tar sin utgångspunkt i erfarenhe-
ten av att bli varslad om uppsägning och därefter uppsagd. Andra 
handlar om att vara en av dem som arbetar kvar efter det att omfattan-
de uppsägningar gjorts på arbetsplatsen. Det som står i fokus är alltså 
en i tid relativt begränsad process – från varsel till uppsägningar var 
det några månader. Men i berättelserna blir det tydligt att tidshorison-
ten är betydligt längre än så. Många ser tecken som tyder på att 
uppsägningarna är på gång, långt innan de blir verklighet på företaget. 
Likaså finns konsekvenserna av uppsägningarna fortfarande när-
varande i de berättelser som intervjupersonerna ger vid andra 
intervjutillfället, nästan tre år efter varslen. 
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Som följd av denna fokusering på kunskap och kompetensutveckling i 
västvärlden kom lärande i arbetslivet att spela en allt större roll inom 
arbetslivsforskningen. Intresset för frågor om genus, klass och etnicitet 
väcktes också. Därmed introduceras ett helhetsperspektiv där arbetet 
betraktades som en del av livet, på ett tydligare sätt än tidigare (Holmer 
2006; Söderström 2011). I en rapport från 2009 presenterade FAS6 en 
bild av arbetslivet på 2000-talet som visar att arbetskraften som högre 
utbildad än den tidigare varit (FAS 2009). Kvinnors arbetstid ökar 
alltjämt, från att tidigare ha avbrutit sitt yrkesliv i samband med 
äktenskap och barnafödande påverkar detta i allt mindre grad 
yrkeslivet. Männens arbetstid ligger på en stabil nivå.  

 
I Sverige kom diskussionen om arbetslöshet, långtidssjukskrivning och 
utanförskap att påverkas av regeringsskiftet 2006 (FAS 2009). Föränd-
ringar gjordes vad gäller a-kassans utformning, och antalet fackligt 
anslutna minskade. Under 2007 och 2008 förlorade facken nästan 8 % 
av medlemmarna (ca 235 000 personer), och störst var raset inom LO-
förbunden. Anledningen till raset var att medlemsavgifterna för a-
kassan höjdes då a-kassorna skulle bli självfinansierade, vilket innebar 
att medlemsavgiften för vissa grupper blev sexdubbelt hög jämfört med 
tidigare. Eventuellt bidrog också att man samtidigt slopade skatte-
reduktionen för fack- och a-kasseavgift (Kjellberg 2009). Förändringar 
vad gäller regelverket som styr a-kassan har också förändras så att färre 
personer omfattas (Holmlund 2011). 

Livslångt lärande  
Tanken om det livslånga lärandet vilar på en vidgad förståelse av 
lärandets tid och rum. Människor uppfattas lära sig genom hela livet, 
även sedan de lämnat skolbänken, och man lär också i situationer som 
inte är formella utbildningssituationer, till exempel i arbetslivet och 
vardagen (Ellström u.å.; Hultman 1996; UNESCO 1972). Å ena sidan 
betraktas livslångt lärande som ett politiskt begrepp, och å andra sidan 
som ett slags modell för utbildningsplanering. Denna uppdelning 
motsvarar delvis den indelning som Rubenson (1996) framhåller som 
två generationer av livslångt lärande. I och med att tanken om livslångt 
lärande introducerades av UNESCO7 under 1960-talet formulerades en 
princip för omstrukturering av utbildningssystemet i Europa (a.a.). 
Denna första generation av livslångt lärande definieras bland annat 
utifrån de principer som nämndes inledningsvis: att lärande kan och 

6 Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, sedan 2013 Forte. 
7 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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•  Fredsplikt under avtalsperioderna 
•  Solidarisk lönepolitik 
 
I slutet av 1940-talet bildades statliga Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS)5 som med en samlad aktiv arbetsmarknadspolitik skulle para 
ihop arbetsgivare som hade brist på arbetstagare med kvalificerade 
arbetssökande (Berglund & Schedin 2009). AMS hade ansvar för den 
praktiska hanteringen av arbetsmarknadspolitiken. Den regionala 
styrningen, samordningen och uppföljningen av verksamheten sköttes 
däremot av länsarbetsnämnderna (Furåker & Blomsterberg 2009).  
 
Under 1970- och 1980-talen fick sedan informationsteknologin sitt 
genombrott, och den får stå som symbol för den tredje industriella 
revolutionen. Inom ramen för den nya teknologin kunde man styra 
processer inom exempelvis industrin, på ett effektivt sätt. Under denna 
tid började man också se tecken till allt större globalisering av 
världsekonomin, något som senare litteratur kommit att betona alltmer 
(Mikaelson 2006). Utrymmet ökade för flexibla lösningar och med in-
formationsteknologin blev inte längre stora volymer nödvändiga för 
stora vinster, istället fanns nu möjlighet att kundanpassa och tillverka 
mindre serier. Detta betraktas som väsentligt eftersom alltfler konsu-
menter nu söker individuella lösningar anpassade till olika livsstilar 
(Mikaelson 2006).  

 
Den internationella lågkonjunkturen under 1970-talet resulterade i 
höga arbetslöshetssiffror, vilket innebar att den svenska modellen fick 
stora problem. Arbetsmarknadspolitikens syfte i Sverige var länge att 
minska den öppna arbetslösheten. Detta försökte man göra genom en 
aktiv arbetsmarknadspolitik, samt genom olika typer av regionalstöd, 
stöd till branscher som drabbats särskilt svårt och satsningar på 
offentlig sektor (Berglund & Schedin 2009). I takt med den ökade 
globaliseringen växte det som Andersson och Sylwan (1997) kallar K-
samhället fram i ekonomiskt högt utvecklade länder. Kunskap, 
kommunikation och kreativitet uppfattades som alltmer centralt för 
arbetslivet liksom inom arbetslivsforskning. I och med denna betoning 
på kunskap i Västeuropa, USA och Kanada kom nya aktörer på den 
industriella världsmarknaden att ta en allt större roll vad gällde enklare 
industriellt arbete. Inledningsvis ägde en stor del av världens tillverk-
ningsindustri rum i Sydkorea, Taiwan, Hongkong, Singapore, Malaysia, 
Brasilien och Mexiko. Under 1990-talet tillkom fler länder i Ostasien 
och Latinamerika (Andersson & Sylwan 1997).  
 

5 2008 avskaffades AMS och länsarbetsnämnderna, de ersattes av Arbetsförmedlingen. 
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och finna en mening i livet, beskrivs av författaren som exempel på den 
personliga funktionen av livslångt lärande. Slutligen menar Biesta med 
det han kallar den demokratiska funktionen, att människor genom det 
livslånga lärandet blir bättre utrustade för att kunna ta del av och bidra 
till ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Med dessa tre funktio-
ner blir det tydligt att företrädare för olika positioner – och även 
utvecklingen av diskursen kring det livslånga lärandet över tid – är 
uttryck för att olika dimensioner av det livslånga lärandet betonas eller 
prioriteras (Biesta 2006; se även Aspin & Chapman 2012). 

Lärande och/eller utbildning8 
En av dimensionerna i Biestas modell är den som syftar till den lärande 
som ekonomisk varelse, där argumenten för lärande tar sin utgångs-
punkt i arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft. Denna 
instrumentella hållning gentemot livslångt lärande handlar alltså om 
den enskildes kvalifikationer i arbetslivet, med syfte att den enskilde 
individen (för)bli anställningsbar9. På så sätt förhålls det livslånga 
lärandet i hög grad till formellt lärande och utbildning.10  
 
Definitionen av vad som kännetecknar formellt lärande är enligt Euro-
peiska kommissionen (CEC 2000) bl.a. att det bedrivs inom det 
institutionella utbildningssystemet och att det finns tydliga betygskrite-
rier. Vid sidan av det formella lärandet löper det icke-formella lärandet, 
som kännetecknas av att det inte nödvändigtvis är ett arrangemang, 
och det äger rum utanför utbildningssfären, exempelvis på arbets-
platsen eller inom ramen för fritidssysselsättningar. Slutligen brukar 
man också tala om informellt lärande, som handlar om lärande som är 
icke-intentionellt, det vill säga när man lär i vardagen, utan att ha 
planerat för det. Här är det inte säkert att man ens reflekterat över att 
man alls lärt sig något. Det kan alltså handla om att lösa problem i 
vardagen, lära känna nya människor eller möta nya situationer. Det är 
detta som i avhandlingen kallas vardagslärande.11  
 
Under de senaste decennierna har dock denna uppdelning mellan 
formellt, icke formellt och informellt lärande kommit att kritiseras, då 
det på grund av skiftande definitioner är svårt att upprätthålla de 
teoretiska distinktionerna i praktiken (Illeris 2007; Hodgkinson, Colley 

8 Rubriken anspelar på en skrift av Jerkedal (Utbildning och/eller lärande: 1976 [1973]), där 
han problematiserar skillnaden mellan lärande och utbildning.  
9 För mer om anställningsbarhet, se kap 3. 
10 Dewey (1999 [1916]) skiljer mellan formellt och informellt lärande och ger dem även 
benämningarna intentional respektive incidental.  
11 För mer om vardagslärande, se kapitel 3. 
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bör ske under hela livstiden, och på olika arenor i livet, inte bara inom 
det formella utbildningssystemet (UNESCO 1972; Rubenson 1996; 
Gustavsson 1996). Eftersom dessa teman lyftes fram på dagordningen 
kom livslångt lärande att betraktas som samhälls- och demokratifrågor.  
 
Efter en tid av debatt kom begreppet att försvinna från den aktuella 
policydebatten och återkom i det som Rubenson kallar ”andra genera-
tionen” av livslångt lärande i slutet av 1980-talet. Nu präglades debat-
ten snarast av ekonomiska argument (Wein 2012; Rubenson 1996; 
Gustavsson 1996), medan andra frågor fick stå tillbaka. Rubenson (a.a.) 
framhåller särskilt bristen på jämställdhetsperspektiv, medan 
Gustavsson (a.a.) menar att frågor om lärande och lärprocesser föll 
bort från dagordningen. I diskussionen började man i denna andra 
generation av livslångt lärande byta ut utbildning med lärande som ett 
sätt att bredda begreppet och visa att lärande inte var begränsat till 
utbildningssituationer (Hasan 2012). 
 
Med utgångspunkt i dokument om livslångt lärande från OECD och 
Europeiska kommissionen visar Biesta (2006; se även Aspin & 
Chapman 2012) att det livslånga lärandet beskrivs ha tre huvudsakliga 
funktioner; ekonomiska, personliga och demokratiska.  

 
 

                                      
 

Figur 1. The three functions of Lifelong learning. (Biesta 2006:173). 
 
 
Biesta framhåller att livslångt lärande som knyter an till den ekono-
miska funktionen handlar om frågor där människor lär och utbildar sig 
för att få ett arbete och därmed bidra till den personliga och allmänna 
ekonomiska välfärden. Personlig utveckling, att klara av utmaningar 

economic 

democratic personal 
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om marknadens behov av kvalificerad arbetskraft och människan som 
ekonomisk varelse. Det finns en etablerad kritik mot denna förskjut-
ning, där ett av huvudargumenten är att lärande och utbildning snarare 
blivit en individuell uppgift än ett kollektivt ansvar. Livslångt lärande 
har gått från att vara en möjlighet till att bli en skyldighet, något som 
Biesta kallar the learning economy (Biesta 2006; 2008).12  
 
Heinz (2003) skriver om levnadsbanor (life courses) och konstaterar 
att övergångar i arbetslivet har blivit allt mindre definierade av ålder, 
och mer av varierande tidpunkt och varaktighet för perioder av arbete 
och utbildning. Idag är formerna för att kombinera arbete och privatliv 
ofta mer flexibla och individualiserade. Det går att spåra liknande 
tankar i detta citat av Salling Olesen (2006): 

Den enskilda människans livslopp består inte längre av en 
yrkesmässig karriär med förberedelse och efterföljande 
pension, och en parallell familjekarriär, som är avpassad 
efter yrkeskarriären bland annat genom arbetsfördelningen 
mellan könen. De yrkesmässiga och personliga behoven 
flätas samman på ett nytt sätt. (a.a. s 344)  

 
Det går alltså inte längre att, på samma sätt som tidigare, skilja mellan 
arbetslivet å ena sidan, och det övriga livet å andra sidan. Nu är det 
istället fråga om en individualisering med krav på ökat självstyre och 
flexibilitet, med ständigt fokus på subjektet. Idag har ”livsprojektet” 
kommit att uppfattas som ett individuellt projekt som i mindre usträck-
ning än tidigare är beroende av generations- eller gruppmönster, utan i 
allt högre grad är upp till individen att fatta självständiga beslut (Alheit 
& Dausien 2007; Bergstedt 2008). Tanken om det livslånga lärandet 
placerar individen i centrum, varje individ måste förvänta sig och 
förbereda sig på övergångar, samt engagera sig i lärande som en 
grundläggande strategi för att hantera ett arbetsliv som befinner sig i 
ständig rörelse (Ecclestone 2009; Garsten & Jacobsson 2004; Hallqvist 
& Hydén 2012). 
 
Biesta och Tedder (2007) är inne på samma spår när de diskuterar hur 
förändringar och övergångar kan förstås som lärsituationer. På vägen 
genom livet bär man med sig tidigare erfarenheter och använder dessa 
när man står vid vägskäl eller möter oväntade situationer. 

 

12 För diskussion om globaliseringen i förhållande till det livslångt lärande, se bl.a. Edwards, 
(1997) och Edwards & Usher (2008) samt Jarvis analys av förhållandet mellan och 
sammanblandningen av informationssamhället och kunskapssamhället. (Jarvis 2007). 
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& Malcolm 2003). Vad gäller dessa formuleringar så framhåller Jarvis 
(2006) att det kanske finns ett behov av tydlighet, då det ofta är så att 
man snarare menar lärande i formella, informella och icke formella 
situationer. 

 
The terms ’formal, non-formal and informal learning’ have 
crept into the educational vocabulary when we have actually 
meant ’learning in formal, non-formal and informal situa-
tions’. (Jarvis 2006:195) 

 
Även Fenwick (2010) uppmanar till tydlighet när det kommer till talet 
om lärande. Hon har studerat hur begreppet lärande används i studier 
som handlar om lärande i arbetslivet. Hon konstaterar att begreppet 
används i en mängd kontexter och med skiftande innebörder, men inte 
sällan utan att det definieras. Bristen på definitioner ger bilden av att 
lärande är något entydigt som det finns en gemensam och förgivettagen 
förståelse av, när det snarare är tvärtom. Lärande sker i en mängd 
situationer och kontexter, mer explicita definitioner av lärande skulle 
synliggöra denna mångfald. Billett (2010) argumenterar längs samma 
linje, han framhåller att det finns en olycklig och felaktig bild av att 
lärande främst sker inom ramen för olika typer av utbildningssam-
manhang.  

 
However, it is important to be reminded that the range of 
experiences and activities occurring outside of educational 
programs, and many of our requirements for effective life-
long learning cannot be realised through educational provi-
sions, or even direct teaching. That is, there is much 
knowledge that has to be learnt and not taught. (Billett 
2010:403) 

 
Författaren menar att denna förenkling riskerar att leda till en mer 
begränsad syn på vad som kan kallas lärande då man helt bortser från 
lärande som ständigt pågående sociala och personliga processer. I 
arbetet att studera människors rörelser och övergångar i livet och 
arbetslivet är det helt nödvändigt att öppna upp för en bredare defini-
tion av lärande än det som sker inom ramen för formella institutioner 
(Colley 2010).  

Livslångt lärande i ett förändrat arbetsliv  
Allteftersom villkoren på arbetsmarknaden allmänt sett har förändrats 
på grund av teknisk utveckling och globalisering har kraven även ökat 
på individen att anpassa sig till dessa. Som konstaterades ovan har 
diskussionen kring det livslånga lärandet alltmer kommit att handla 
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följd av detta har ansvaret för individens deltagande i det livslånga 
lärandet också kommit att flyttats i riktning mot individen (Berglund 
2007; Ingram, Field & Gallacher 2009). Edwards (2002) talar om hur 
statlig styrning numera i lägre grad fokuserar på att erbjuda tillgång till 
medborgerlig service – så som utbildning – för att istället snarare lägga 
tonvikten vid att mobilisera medborgarna så att de ska kunna förse sig 
själva med den hjälp de behöver (Edwards 2002; Field 2000). Därmed 
flyttas också ansvaret för att just göra detta i riktning mot individen. 

 
Berglund (2007) konstaterar att i talet om det livslånga lärandet 
formuleras bilden av två medborgare, dels den ideale individen som 
deltar i det livslånga lärandet, dels dess motsats: den icke deltagande, 
the ”non-learner”, som då i förhållande till den första definieras utifrån 
negativa termer.14 Författaren menar att denna motbild måste synlig-
göras och diskuteras, så kanske individernas motstånd kan komma att 
betraktas som en möjlig resurs snarare än ett hinder (Berglund 2007).  
 
Arbetslivet har alltså förändrats i flera avseenden under de senaste år-
tiondena, bland annat präglas det i högre grad än tidigare av osäkerhet. 
Korta tidsperspektiv i avtal och produktion samt att arbetet inte på 
samma sätt som tidigare uppfattas som isolerat från andra livsområden 
innebär att olika typer av övergångar i arbetslivet är vanligare än 
tidigare. Därmed är det rimligt att anta att dessa förändringar ställer 
andra krav än tidigare på arbetstagare, till exempel när det kommer till 
att fatta beslut och vara beredd på förändringar. Detta leder oss fram 
till avhandlingens syfte och forskningsfrågor. 

Syfte och forskningsfrågor 
Med utgångspunkt i den bakgrund som tecknats ovan är avhandlingens 
syfte att bidra med ökad förståelse vad gäller hur individer förhåller sig 
till övergångar i arbetslivet, samt diskutera dessa förhållningssätt i 
termer av lärande. Genom att över tid studera vad uppsagda och kvar-
varande vid en verkstadsindustri berättar om de uppsägningar som 
genomförts på deras gemensamma arbetsplats, är avsikten att ge ett 
kunskapsbidrag om hur övergångar i arbetslivet kan betraktas som lär-
situationer.  
 
Utifrån syftet har följande tre forskningsfrågor formulerats: 
 

14 Tydliggörande resonemang och diskussioner angående motivation till och delaktighet i 
vuxenstudier i skuggan av diskursen om det livslånga lärandet förs av Assarsson och Sipos 
Zackrisson (2005) samt Ahl (2004). 
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There is an important difference between 'normative' and 
'empirical' interest in agency, particularly with reference to 
the relationship between agency, education and learning. 
Whereas in the normative approach the argument is that 
people need to receive education and need to learn in order 
to become (more) agentic, the empirical line suggests that 
modernisation forces people to be (more) agentic, which only 
then raises the question of what kind of learning is involved 
in and/or follows from living one's life under such conditions, 
and also what educational needs follow from this. (Biesta & 
Tedder 200713) 

 
Författarna poängterar alltså att utifrån ett empiriskt fokus är det inte 
lika intressant att betrakta utbildning och lärande som nödvändiga för 
att göra människor starkare som aktörer, utan man intresserar sig 
snarare för hur människor tvingas hantera förändrade villkor, och på 
vilket sätt det kan innebära eller leda till lärsituationer. Författarna 
betonar alltså vikten av att diskutera hur människors sätt att ”hantera” 
livet kan förstås som lärprocesser. Av detta följer också viktiga frågor 
som har med den kontext människor befinner sig i, och vikten av att 
framhålla lärande som en process som sker över tid. 

 
Utifrån studier av politiska dokument som behandlar temat livslångt 
lärande konstaterar Berglund (2007) att den ideale individen i denna 
typ av texter definieras som en samhällsmedborgare som är bland 
annat självständig och flexibel. Dessa egenskaper framställs som 
nödvändiga för att aktivt kunna delta i samhället och definitionen får 
konsekvenser för hur man ser på lärande och kunskap.  

 
The desired human is constructed as a lifelong learner who is 
self-directed, employable, self-financed and an informed and 
active citizen. As such, the ideal is an independent, active and 
capable individual, someone suited to neo-liberal societies 
where human capital is paramount. This in turn reduces the 
human right of learning to a commodity in the learning 
society, merely providing access to the learning objects 
available in the marketplace. (Berglund 2007:126) 

 
Talet om det livslånga lärandet befinner sig i ett normativt ramverk, 
där det framställs som positivt (och i många fall nödvändigt) att 
medborgaren antar rollen som en ”livslång lärande” (a lifelong learner). 
Denna föreställning har blivit etablerad och normaliserad, och som 

13 Sidhänvisning ej möjlig då artikeln finns på en websida. 
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2. FORSKNINGSPROBLEMET I SITT 
SAMMANHANG 

Kapitlet inleds med ett avsnitt som utifrån forskning nyanserar diskus-
sionen om ”det förändrade arbetslivet”. Detta sker huvudsakligen 
utifrån begreppet flexibilitet, ett begrepp som ofta skrivs fram som 
centralt i berättelsen om dagens arbetsliv. Därefter riktas fokus mot tre 
aspekter som i arbetslivsforskning betonas som kännetecknande för 
detta förändrade arbetsliv, och som tydligt anknyter till avhandlingens 
problemområde: arbetsosäkerhet, anställningsbarhet och balans mel-
lan familj- och arbetsliv. I kapitlets avslutande del görs en ytterligare 
avgränsning gentemot avhandlingens kunskapsområde genom att 
fokusera forskning om förhållningssätt i det förändrade arbetslivet. 
Avslutningsvis tecknas en bild av vad denna avhandling ämnar tillföra 
på området.  

Att ha flexibilitet eller att vara flexibel  
Även om diskussionen går isär angående omfattningen av föränd-
ringarna i ”det förändrade arbetslivet”, är det få som motsätter sig att 
flexibilitet16 blivit ett honnörsord när det kommer till arbetslivet och 
beskrivningar av förändrade villkor för organisationer och arbetstagare 
(Furåker 2009; FAS 2009; Håkansson & Isidorsson 2009; Hanson 
2004; Garsten & Jacobsson 2004).  
 
Karlsson (2009) menar att begreppet flexibilitet behöver nyanseras och 
gör en distinktion mellan att ha flexibilitet och vara flexibel. 
Författaren menar att i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
innebär detta att om företaget ska ha flexibilitet krävs att arbetstagarna 

16 Rörlighet och mobilitet (Hallqvist 2005; Aronsson, Dallner & Gustafsson 2000) är två 
andra begrepp som förekommer i arbetslivsforskningen. Dessa syftar huvudsakligen på 
individers inställning till och möjlighet att byta arbete eller arbetsplats.    
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•  Vad berättar uppsagda och kvarvarande om uppsägningarna vid det 
egna företaget? 

•  Vilka exempel ger dessa berättelser på förhållningssätt till övergån-
gar i arbetslivet? 

•  Vilka strategier och handlingsvägar framträder i berättelserna om 
övergångar i arbetslivet utifrån ett lärandeperspektiv? 

Avhandlingens disposition  
Avhandlingen består av åtta kapitel. I detta första kapitel görs en intro-
duktion och en bakgrund till avhandlingens syfte och frågor 
presenteras. I kapitel 2 tecknas en bild av forskningsproblemet i sitt 
sammanhang, och av tidigare forskning på området. Därefter presen-
teras, i kapitel 3, de två perspektiv som utgör avhandlingens teoretiska 
och metodologiska ramverk. Kapitel 4 handlar om forskningsproces-
sen, här beskrivs hur avhandlingens empiriska material genererats. 
Metod och tillvägagångssätt diskuteras, liksom de överväganden som 
gjorts vad gäller etik och giltighet.  
 
I kapitel 5, som är avhandlingens första resultatkapitel, redovisas de 
intervjuades berättelser om sina erfarenheter av uppsägningarna på 
Notec, och om arbetslivet i stort. Kapitel 6 är avhandlingens andra 
resultatkapitel. Med hjälp av intrigen15 som analysverktyg synliggörs 
här hur intervjupersonerna utvecklat förhållningssätt som bidrar till att 
skapa mening i den situation som uppstod i och med uppsägningarna 
på företaget. Kapitel 7, som är avhandlingens tredje och sista resultat-
kapitel, tar sin utgångspunkt i de strategier och handlingsvägar som 
blir synliga i berättelserna om övergångar i arbetslivet, och analyserar 
dem utifrån ett lärandeperspektiv.  
 
I kapitel 8 diskuteras de empiriska resultaten i ljuset av tidigare forsk-
ning och avhandlingens teoretiska perspektiv. Blicken höjs också för att 
diskutera resultatens pedagogiska implikationer. Kritiska reflektioner 
angående genomförandet tas upp, och avhandlingen avslutas med 
förslag till vidare forskning. 
 

15 Läs mer om intrigen som meningsbärande linje i människors berättelser, i kapitel 3. 
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2. FORSKNINGSPROBLEMET I SITT 
SAMMANHANG 
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16 Rörlighet och mobilitet (Hallqvist 2005; Aronsson, Dallner & Gustafsson 2000) är två 
andra begrepp som förekommer i arbetslivsforskningen. Dessa syftar huvudsakligen på 
individers inställning till och möjlighet att byta arbete eller arbetsplats.    
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•  Vad berättar uppsagda och kvarvarande om uppsägningarna vid det 
egna företaget? 

•  Vilka exempel ger dessa berättelser på förhållningssätt till övergån-
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Metod och tillvägagångssätt diskuteras, liksom de överväganden som 
gjorts vad gäller etik och giltighet.  
 
I kapitel 5, som är avhandlingens första resultatkapitel, redovisas de 
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15 Läs mer om intrigen som meningsbärande linje i människors berättelser, i kapitel 3. 
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ling samt värdeförskjutningar17,. Dessa förändrade förutsättningar 
innebär att företag måste hantera ökad osäkerhet i fråga om bland 
annat förändringstakt, komplexitet samt tillgång på resurser. Även om 
diskussionen ofta fokuserar på flexibilitet som det huvudsakliga svaret 
på organisationens behov av snabba omställningar, finns det även 
andra sätt att möta sådana situationer (Grönlund 2003; Söderström 
1986). Söderström (a.a.: 72-73) ger exempel på hur olika organisationer 
kan förhålla sig till förändrade villkor genom att 

 
•  använda sig av mer ”offensiva” och kortsiktiga planeringsformer 
•  koncentrera sig på en viss bestämd affärsidé 
•  sträva efter mera flexibla och resurssnåla organisationsformer  
•  satsa på kompetensutveckling och ”företagskulturer”. 
 
Ett ökat antal tillfälliga anställningar beskrivs ofta i debatten som en 
konsekvens av flexibiliteten i arbetslivet, då arbetsgivare kan vara 
mindre benägna att binda upp arbetskraft över längre tid när 
marknaden kan svänga plötsligt.  

 
Tanken /…/ är att arbetsgivaren bara ska betala för precis 
det antal anställda, den arbetstid och den kompetens som 
just för ögonblicket behövs. (Grönlund 2003:89) 

 
Det handlar alltså om ett slags rationaliseringsstrategi, där arbets-
givaren behöver vara mycket lyhörd inför förändringar i efterfrågan och 
anpassa sin arbetsstyrka därefter. En för liten arbetsstyrka kan till 
exempel innebära att verksamheten/produktionen (och därmed vins-
ten) kunde varit större, samt att potentiella kunder kan vända sig till 
konkurrenter istället. En för stor arbetsstyrka kan innebära att man 
betalar för arbetskraft man inte har användning för. 
 
Benson (2008) diskuterar uppsägningar ur ett omställningsperspektiv 
och menar att den stora förekomsten av omställningsavtal på svenska 
arbetsplatser underlättar och kan legitimera uppsägning av personal.  

[Avtalen] konstruerar en uppsägningshantering som bidrar 
till att arbetsgivaren kan bibehålla sin legitimitet som an-
svarsfulla aktörer. (Benson 2008:305)  

 
Dessutom kan omställningsavtalen innebära att uppsägningar kan bli 
mer accepterade och ”rumsrena”, då de uppfattas garantera att de 

17 Jämför begreppet omvandlingstryck som positiva och negativa yttre drivkrafter för 
förändring, se bland andra Erixon (1995; 2007). 
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är flexibla till att exempelvis byta arbetsuppgifter eller gå upp eller ner i 
arbetstid. Om den anställde på motsvarande vis ska ha flexibilitet 
kräver det att arbetsgivaren är flexibel och ger utrymme för exempelvis 
flextid.  
 
Utifrån begreppen stabilitet och flexibilitet diskuterar Jonsson (2007; 
se även Karlsson 2009) förändringar (variabilitet) i arbetslivet. För-
fattaren argumenterar för att förändringar som är oönskade upplevs av 
den enskilde som instabilitet och osäkerhet. Förändringar som är 
önskade uppfattas istället som flexibilitet. Med detta tydliggörande blir 
flexibilitet ett relationellt begrepp som tar sin utgångspunkt i den 
enskildes erfarenhetet. Karlsson och Eriksson (2000) framhåller att 
diskussionen om flexibilitet i arbetslivet ofta är onyanserad och huvud-
sakligen syftar till att beskriva flexibilitet som positivt och en 
nödvändighet, men denna analys – menar Karlsson (2009) – utgår från 
arbetsgivarens intressen och behov snarare än den anställdes. 

Flexibla organisationer på en global marknad 
Diskussionen om det förändrade arbetslivet och dess karaktär ger en 
bild av att arbetsgivare bör sträva efter en flexibel organisation. Ökad 
globalisering ställer höga krav på varje arbetsgivare att vara på sin vakt 
för att snabbt kunna ställa om på grund av förändringar på marknaden. 
Att organisationen är flexibel verkar på så vis vara nyckeln till dess 
framgång och överlevnad, och därmed förändras arbetets villkor. 
 

Work is in many ways becoming de-standardized and open 
to a variety of arrangements and patterns of organization. 
This de-standardization involves both temporal and spatial 
dimensions. (Garsten & Jacobsson 2004:5) 

 
Betoningen av flexibilitet i arbetslivet uppstår i och med framväxten av 
IT samt att företag behöver förhålla sig till osäkerhet och förändring på 
en alltmer globaliserad marknad. Just marknarsperspektivet är centralt 
i diskussionen om ”flexibilisering”, det handlar alltså om ett slags 
konkurrenskultur (Garsten & Jacobsson 2004), där det uppfattas som 
avgörande att företag och organisationer anpassar sig efter de villkor 
som råder på marknaden.  
 
Söderström (1986) beskriver förändringsprocesser ur ett organisato-
riskt perspektiv, och konstaterar att företag är beroende av villkor i om-
världen, och dessa förutsättningar förändras över tid på grund av 
marknadsförändringar, teknikutveckling, ekonomisk-politisk utveck-
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arbetsgivarna under perioden 1995-1997 använde sig av visstidsanställ-
ningar i någon mån. För 25 % av arbetsgivarna var andelen anställda på 
visstidskontrakt 10 % eller mer, det gällde främst arbetsgivare inom 
omsorg och skola, bygg-, hotell- och restaurang- samt kommunika-
tionsbranschen. Även om en majoritet av arbetsgivarna i mitten av 
1990-talet använde sig av visstidsanställningar så var det alltså oftast 
för en liten del av de anställda. Storries (2004) analys sträcker sig fram 
till 2003 och bekräftar Wikmans resultat, sedan krisen i början av 
1990-talet har antalet tidsbegränsade anställningar i Sverige ökat 
kraftigt. Särskilt överrepresenterade bland de med tidsbegränsade 
anställningar i Sverige är kvinnor och personer med utländsk bakgrund 
(Storrie 2004).  
 
Tidsbegränsade anställningar har en tendens att öka vid lågkonjunktur, 
något som Holmlund och Storrie (2002) förklarar med att benägen-
heten att anställa på kortare tid är större hos arbetsgivaren när det är 
sämre tider och tillgången på arbetskraft är stor. Samtidigt är benägen-
heten att acceptera ett tidsbegränsat arbete större hos arbetstagaren i 
tider då det är svårt att hitta arbete. Håkansson och Isidorsson (2009) 
baserar sig på AKU fram till 2007 och deras studie visar att de 
tidsbegränsade anställningarna har fortsatt öka under 2000-talet då 
konjunkturen gått igenom både upp- och nedgångar. De drar slutsatsen 
att konjunkturläget inte är en tillräcklig förklaring till att andelen 
tidsbegränsade anställningar har ökat. 

 
Forskning visar på flera situationer som kan vara svåra att förhålla sig 
till när man arbetar som inhyrd på ett kundföretag; dubbel organisato-
risk tillhörighet och att vara en främling eller outsider i arbetsgruppen 
kan vara två sådana exempel (Olofsdotter 2005; Olofsdotter & 
Augustsson 2008). För den inhyrde blir ofta inte anknytningen till 
arbetsplatsen särskilt stark eftersom arbetet är av tillfällig karaktär 
(Håkansson & Isidorsson 2009). Olofsdotter (2005) samt Olofsdotter 
och Augustsson (2008) har studerat uthyrningsbranschen ur ett indivi-
duellt perspektiv, och konstaterar att de inhyrda konsulterna upplever 
en lägre grad av makt över sin situation, jämfört med de ordinarie 
anställda. Exempelvis kan de bli uteslutna från att delta i besluts-
fattande, arbetsvillkoren kan vara otydliga då konsulten inte får samma 
förtroende som ordinarie personal, och kraven på konsulternas presta-
tion kan vara högre än de för den ordinarie personalen. Dessutom 
ställer anställningsformen stora krav på individen vad gäller det 
författarna kallar ”social surfing”, förmågan att kunna förhålla sig till 
den exkludering som de kan mötas av i arbetets villkor och i interak-
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negativa konsekvenserna av uppsägningarna begränsas (Benson 2008). 
Även Garsten och Jacobsson (2004) drar liknande paralleller när de 
menar att kraven på ökad organisatorisk flexibilitet i syfte att främja 
internationell konkurrenskraft har blivit ett gemensamt mål för både 
arbetsgivare och arbetstagare. I viss mån kan man därför säga att 
nationella intressen att bibehålla konkurrenskraften har blivit ett ge-
mensamt intresse för både fack och arbetsgivare (Garsten & Jacobsson 
2004; Streeck 1998).  

 
Även om uppsägningar i sig inte är något nytt framhåller Noon och 
Blyton (2007) att orsakerna till att företag säger upp arbetstagare har 
förändrats. Tidigare var uppsägningar en konsekvens av att företaget 
hade ekonomiska problem. Allt oftare verkar det som att företag nu för 
tiden genomför uppsägningar även i ”goda tider”, i syfte att göra 
kostnadsbesparingar. Författarna menar att sammantaget innebär 
detta höga arbetslöshetssiffror, ökat antal uppsägningar och 
tidsbegränsade anställningar, samt att allt fler arbetstagare upplever 
arbetsosäkerhet18 (Noon & Blyton 2007).  

Flexibla anställningsformer 
Exakt vad dessa typer av förändringar i arbetslivet innebär för arbets-
tagarna råder det delade meningar om. Vissa forskare framhåller att 
arbetstagare i högre grad än tidigare har tidsbegränsade anställningar 
och deltidsanställningar, men man tar också hjälp av inhyrd arbets-
kraft, outsourcing etc. (Mikaelson 2006; Håkansson & Isidorsson 
2009; Wikman 2002). Användningen av tidsbegränsade anställningar 
skiljer sig dock mycket åt mellan olika sektorer av arbetsmarknaden; 
branscher med hög andel tidsbegränsade anställningar är hotell och 
restaurang, vård och omsorg samt utbildning och forskning 
(Håkansson 2001). I Sverige avreglerades arbetsförmedlingsmonopolet 
i början av 1990-talet, vilket innebar att marknaden öppnades för 
etablering av bemanningsföretag. Detta kan också ha påverkat öknin-
gen av andelen tidsbegränsade anställningar (Håkansson & Isidorsson 
2009). 

 
Ur ett svenskt perspektiv visar Wikman (2001; 2002) i sina studier, 
baserade på Arbetskraftsundersökningen (AKU)19, att drygt 70 % av 

18 Angående arbetsosäkerhet, läs mer på sidorna 27 ff. 
19 Arbetskraftundersökningen (AKU) genomförs av Statistiska centralbyrån. Syftet med 
undersökningarna är att beskriva aktuella arbetsmarknadsförhållanden för hela befolkningen 
i åldersgruppen 15-74 år och att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden. Varje 
månad får ungefär 30 000 personer folkbokförda i Sverige svara på frågor om sin 
sysselsättningssituation. Arbetskraftsundersökningen bygger på International Labour 
Organization’s (ILO) konvention över arbetsmarknadsstatistik (Oscarsson 2013; SCB 2014). 
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negativa konsekvenserna av uppsägningarna begränsas (Benson 2008). 
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Ur ett svenskt perspektiv visar Wikman (2001; 2002) i sina studier, 
baserade på Arbetskraftsundersökningen (AKU)19, att drygt 70 % av 

18 Angående arbetsosäkerhet, läs mer på sidorna 27 ff. 
19 Arbetskraftundersökningen (AKU) genomförs av Statistiska centralbyrån. Syftet med 
undersökningarna är att beskriva aktuella arbetsmarknadsförhållanden för hela befolkningen 
i åldersgruppen 15-74 år och att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden. Varje 
månad får ungefär 30 000 personer folkbokförda i Sverige svara på frågor om sin 
sysselsättningssituation. Arbetskraftsundersökningen bygger på International Labour 
Organization’s (ILO) konvention över arbetsmarknadsstatistik (Oscarsson 2013; SCB 2014). 
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Anställningsbarhet  
En term som har kommit att bli honnörsord när man från politiskt håll 
talar om arbetsmarknadsfrågor och arbetslöshet är anställningsbarhet. 
I retoriken tycks lösningen på många av de problem som arbets-
marknaden brottas med vara att den enskilde arbetstagaren blir mer 
anställningsbar. Termen används främst som policyredskap, med syfte 
att motivera förändringar inom utbildnings- eller arbetsmarknads-
politikens områden, anställningsbarhet handlar således om relationen 
mellan utbildning och arbetsmarknad (Berglund & Fejes 2009; 
Berglund 2009).  
 
Det är svårt att finna en entydig definition av anställningsbarhet, då 
termen används i skiftande sammanhang och med olika utgångs-
punkter (Berglund 2009). Högre grad av anställningsbarhet betraktas 
som en strategi för att öka människors kapacitet och motivation i 
arbetslivet, samt att ge individer tillgång till arbetsmarknaden (Garsten 
& Jacobsson 2004). Rothwell och Arnold (2007) definierar anställ-
ningsbarhet som “the ability to keep the job one has or to get the job 
one desires”. Författarna skiljer mellan intern anställningsbarhet 
(möjligheten att behålla eller få ett nytt arbete inom det egna företaget) 
och extern anställningsbarhet (möjligheten att få ett arbete utanför det 
egna företaget). Författarna menar att distinktionen är viktig då de 
olika typerna innebär olika agerande vid den enskildes överväganden 
och val i arbetslivet (Rothwell & Arnold 2007). 
 
När begreppet livslångt lärande etablerades på policynivå under 
mitten av 1990-talet kom anställningsbarhet att diskuteras i samband 
med frågor om kunskap, kompetens och lärande (Fejes & Berglund 
2010). Begreppet är inte nytt, men det som var nytt var att det kom att 
användas i en diskurs som fokuserade flexibilitet i arbetslivet och indi-
videns eget ansvar för denna. Man talade inte längre på samma sätt 
som tidigare om människor som arbetande eller arbetslösa, utan 
istället började man tala om människor som anställningsbara eller icke 
anställningsbara (Garsten & Jacobsson 2004; Thedvall 2004). Därmed 
flyttades fokus från frågan om personen hade arbete till ifall personen 
hade förmåga att arbeta.  

 
Övergången till ett mer globaliserat arbetsliv som domineras av handel 
med tjänster, har medfört att kunskap, kompetens och humankapital 
har fått allt större betydelse. Detta innebär att företagens kunskap blivit 
alltmer knuten till enskilda individer. Traditionella synsätt på organisa-
tion och arbetsledning är inte längre funktionella när det ställs större 
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tionen med ordinarie personal (Olofsdotter 2005; Olofsdotter & 
Augustsson 2008).  
 
Bemanningsföretag förs ofta fram som ett sätt för ungdomar att få 
tillträde till arbetsmarknaden. Tillfälliga anställningar kan i vissa fall 
fungera som en ”dörröppnare” och underlättar möjligheterna till en 
tillsvidareanställning20. Forskning visar dock att många ungdomar – 
tvärtemot den ibland dominerande bilden – hellre vill ha en fast 
anställning än en tillfällig, om de fick välja (Booth, Francdesconi & 
Frank 2002; Furåker 2009; Håkansson & Isidorsson 2009). En annan 
svensk studie från 2000 visar att strax över hälften av de som tillfrågats 
som befinner sig i en tidsbegränsad anställning inom sitt önskade yrke 
hellre skulle välja en fast anställning i ett annat yrke (Aronsson, Dallner 
& Gustafsson 2000). En sammanställning från Statistiska Centralbyrån 
(2010) visar att ungefär hälften av de tidsbegränsat anställda mellan 16 
och 24 år önskar en tillsvidareanställning. Motsvarande siffra för 
åldersgruppen 25-54 år var 80 %.  Anställningstrygghet kan alltså sägas 
vara något de flesta tycker är mycket viktigt.  
 
Brewster (1997) framhåller att även om flexibla anställningsformer ofta 
innebär att det är lättare att kombinera arbete och familjeliv så kan 
effekten också bli den motsatta, personer med tillfälliga anställningar 
har ofta sämre lön och upplever en större arbetsosäkerhet än tills-
vidareanställda, vilket kan vara särskilt svårt att hantera för den med 
försörjningsansvar. Kvinnor är i högre grad än män ensamstående med 
barn, och kvinnor löper också högre risk för att fastna i tillfälliga 
anställningar, jämfört med män som i högre grad kan använda den till-
fälliga anställningen som en språngbräda in i en tillsvidareanställning 
(SCB 2010; Håkansson 2002). Dessutom är de tillfälligt anställda en 
grupp som ofta inte har samma möjligheter som tillsvidareanställda till 
kompetensutveckling, de förväntas alltså själva ombesörja att de förblir 
uppdaterade och anställningsbara (Booth, Francdesconi & Frank 2002; 
Håkansson 2001).  

Aspekter av det förändrade arbetslivet 
Tre aspekter av det förändrade arbetslivet framstår som särskilt väsent-
liga utifrån avhandlingens problemområde: anställningsbarhet, arbets-
osäkerhet samt balans mellan arbete och privatliv.  

20 I avhandlingen används termen tillsvidareanställning för det som ibland i litteraturen och i 
talspråk kallas fast anställning.  Detta då det i linje med den argumentation som förs 
angående arbetslivets osäkerhet kan betraktas som vanskligt att karaktärisera någon 
anställningsform som fast. 
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arbete om det skulle behövas. Upplevd anställningsbarhet blir på så vis 
en nyckelaspekt för att kunna förhålla sig till osäkerhet och flexibilitet i 
arbetslivet (Berntson 2011). Anställningsbarhet är således nära kopplat 
till det livslånga lärandet: en anställningsbar är en livslång lärande, en 
person som anammar de förväntningar som förmedlas i diskursen om 
det livslånga lärandet. Att hålla sig anställningsbar kan alltså uppfattas 
som ett sätt för individen att skapa trygghet i ett osäkert arbetsliv. I 
brist på traditionell anställningstrygghet med långvariga och stabila 
anställningar kan en omfattande CV som visar på en bred kompetens 
ändå erbjuda en viss trygghet, detta kallar Bagshaw (1997) employa-
bility security. 

Arbetsosäkerhet 
Arbetsosäkerhet handlar om anställda som uppfattar att deras anställ-
ning är otrygg eller hotad. Det kan alltså exempelvis handla om att man 
upplever att det finns en risk att man kommer att bli uppsagd, eller att 
man har en tidsbegränsad anställning som medför en osäkerhet 
angående vad som händer när anställningen upphör. Begreppet arbets-
osäkerhet har studerats främst inom psykologin även om begreppet 
myntades inom managementteorin i pionjärarbetet av Greenhalgh och 
Rosenblatt (1984) i mitten av 1980-talet. Sverke och Hellgren (2002) 
ger knappt tjugo år senare i sin översikt en bild av att forskningsfältets 
framväxt sammanföll med eller grundade sig i ett förändrat synsätt där 
företagen i allt lägre grad såg det som sitt ansvar att ta hand om och 
skydda sina anställda, och istället började man alltmer betona ansvaret 
gentemot aktieägare.  
 
Definitionerna av arbetsosäkerhet varierar, här väljer jag att använda 
De Wittes definition: ”the perceived threat of job loss and the worries 
related to that threat.” (De Witte 2005:1). Det handlar alltså om en 
subjektiv känsla av otrygghet. En annan aspekt som inte tydligt fram-
går i definitionen, men som många forskare betonar, är de ofrivilliga 
aspekterna av arbetsosäkerhet, situationen är inte självvald (De Witte 
2005). Osäkerheten är som störst i tider av nedskärningar och uppsäg-
ningar, men kan också spela en stor roll under vad som ser ut som mer 
stabila förhållanden (Sverke & Hellgren 2002). Arbetsosäkerhet hand-
lar dessutom om den osäkerhet som arbetslösa kan uppleva angående 
om eller när de kommer att få ett nytt arbete (Mantler, Matejicek, 
Matheson & Anisman 2005). 

 
När det gäller arbetsosäkerhet för personer med tidsbegränsad anställ-
ning säger forskningen att det finns stora skillnader beroende på vilken 
typ av tillfällig anställning det handlar om. För projektanställda är 
villkoren ganska lika de för tillsvidareanställda, medan villkoren är 
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krav på arbetstagaren att själv ta ansvar för kompetensutveckling och 
vidareutbildning (Mikaelson 2006). 

 
Fejes och Berglund (2010) ser i sin studie tecken på att de anställda de 
intervjuat upplever att de själva i hög grad är ansvariga för att se till så 
de har de rätta kvalifikationerna. Detta i första hand för att få en 
anställning, men också utifrån att de med ett papper på sina kunskaper 
känner sig tryggare att kunna få ett nytt jobb i framtiden om de skulle 
förlora det de har idag. De intervjuade i studien ser också att 
arbetsgivaren har ett ansvar att underlätta genom att exempelvis ge 
möjlighet att studera under arbetstid (Fejes & Berglund 2010). När det 
gäller självupplevd anställningsbarhet och kompetens visade Turner 
och Avison (1992) i sin studie att individer som tidigare hanterat eller 
löst svåra situationer kommer i lägre grad att påverkas av samma typ 
av stressfaktorer framöver. Författarna drar paralleller till arbetslivets 
övergångar och menar att det innebär att för personer som tidigare 
blivit av med arbetet, och uppfattar sig ha löst situationen på ett bra 
sätt, kan en hotande arbetslöshet uppfattas som hanterbar i större 
utsträckning än om de inte haft den erfarenheten (Turner & Avison 
1992).  

 
Forskning om anställningsbarhet fokuserar ofta på objektiva aspekter 
(Berntson, Sverke & Marklund 2006), som exempelvis meriter, utbild-
ningsmöjligheter och kvalifikationskrav. Berntson (2011) menar att 
fokus i anställningsbarhetsdiskussionen har kommit att förflyttas, från 
ett etableringsperspektiv där anställningsbarhet handlade om att få 
inträde på arbetsmarknaden och få sitt första jobb, till att istället 
snarare handla om att ”hänga kvar” på arbetsmarkanden. Det kan 
exempelvis handla om att ha rätt kompetens för att kunna behålla sitt 
arbete över tid och genom organisationsförändringar, för att kunna 
avancera inom en organisation, eller att kunna byta arbete om det 
behövs. Med detta förändrade fokus menar Berntson att ur ett hälso- 
och välbefinnandeperspektiv är den upplevda (subjektiva) anställnings-
barheten mer avgörande än den egentliga (objektiva). Det är alltså 
upplevelsen av att ha möjlighet att få ett nytt arbete som påverkar 
välmåendet och känslan av kontroll, inte de verkliga möjligheterna 
(Berntson 2011).  
 
Vidare menar Berntson (2011) att upplevelsen av anställningsbarhet 
präglas av individuella faktorer (exempelvis kompetens, kunskap och 
färdigheter) och situationsfaktorer (exempelvis arbetsmarknadens 
struktur). Den anställningstrygghet som tidigare kunde finnas inom 
ramen för organisationen behöver idag skapas av varje individ. Genom 
att hålla sig anställningsbar kan hon vara oberoende och hitta ett nytt 
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krav på arbetstagaren att själv ta ansvar för kompetensutveckling och 
vidareutbildning (Mikaelson 2006). 
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barheten mer avgörande än den egentliga (objektiva). Det är alltså 
upplevelsen av att ha möjlighet att få ett nytt arbete som påverkar 
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färdigheter) och situationsfaktorer (exempelvis arbetsmarknadens 
struktur). Den anställningstrygghet som tidigare kunde finnas inom 
ramen för organisationen behöver idag skapas av varje individ. Genom 
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26 

889488_Marie Gunnarsson_inl.indd   35 2014-10-16   09:20



psykologiskt tröttande för de anställda. Longitudinella studier visar 
också att arbetsosäkerhet kan upplevas som mer problematiskt än ett 
definitivt besked om uppsägning (Dekker & Schaufeli 1995).  
 
Återkommande eller längre perioder av arbetsosäkerhet kan påverka 
människors välmående negativt även på längre sikt (Sverke & Hellgren 
2002; De Witte 2005). När det gäller ekonomisk stress visar en studie 
utifrån svenska förhållanden att en stor andel av personer med behovs-
anställning upplever att deras anställningsform varit ett hinder för dem 
när de exempelvis prövats för ett lån eller hyreskontrakt (Aronson, 
Dallner och Lindh 2000). I ett större perspektiv kan arbetsosäkerhet 
också få konsekvenser för samhället i stort, vad gäller både kostnader 
och minskad konsumtion (Erlinghagen 2008). 

 
Anställda som har tillfälliga kontrakt har ofta sämre lön, sämre möjlig-
heter till kompetensutveckling och är mer missnöjda med sin arbets-
situation än personer som har tillsvidareanställning (Booth, 
Francdesconi & Frank 2002). Fournier och Bujold (2005) fann i sin 
kvalitativa studie av personer som under tre år befunnit sig i tillfälliga 
anställningar (non standard work) att ungefär var tredje intervjuad var 
av uppfattningen att tillfälliga jobb ger dem möjligheter som de inte 
hade haft med ett mer långsiktigt/stabilt arbete, men för de flesta var 
erfarenheten av tillfälliga anställningar negativ och mycket stressande. 
Författarna argumenterar för att deras resultat visar att karriärer i det 
förändrade arbetslivet är komplexa och mångfacetterade. Även om en 
majoritet upplever negativa konsekvenser av att arbeta i tillfälliga 
anställningsformer så är det att förenkla frågan alltför mycket att en-
dast associera tidsbegränsade anställningar med arbetsosäkerhet 
(Fournier & Bujold 2005).  
 
När det gäller den arbetsosäkerhet som följer av tillfälliga anställningar 
diskuterar Fournier och Bujold (2005) utifrån sina empiriska resultat 
att det verkar som att yngre personer hanterar denna typ av arbets-
osäkerhet bättre än äldre. De menar att möjligen är det så att den yngre 
generationen aldrig känt arbetssäkerhet så som generationen innan 
dem. I de yngres bild av arbetslivet är osäkerheten självklar och nästan 
naturlig, vilket kan vara en anledning till att de bättre utrustade att 
hantera denna osäkerhet – de kan spelets regler från början (Fournier 
& Bujold 2005). 
 
Doogan (2001) framhöll kring millennieskiftet att det i Storbritannien 
var ca 0,7 % av befolkningen som hade förlorat sitt arbete, detta 
samtidigt som ca 25 % av befolkningen var oroliga för att detta skulle 
drabba just dem. Detta har enligt Doogan att göra med att arbetslivet 
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sämst för de med behovsanställning21 (Aronsson, Dallner & Lindh 
2000).  
 
Med utgångspunkt i Atkinsons modell från 1984 av det flexibla 
företagets personalgrupp som bestående av kärna och periferi har 
Aronsson, Dallner och Lindh (2000) utvecklat modellen och tillämpar 
den med ett individ- och arbetsmiljöfokus. Författarna använder 
metaforen centrum-periferi för att beskriva en struktur där en kärna av 
tillsvidareanställda upplever en relativt trygg arbetssituation med goda 
arbetsvillkor, inflytande och utvecklingsmöjligheter. Utanför kärnan 
befinner sig grupper med olika typer av tillfälliga anställningar, där de 
projektanställda eller de med provanställning befinner sig närmast 
kärnan, med villkor som är ganska lika. Därefter följer vikarier och 
ytterst befinner sig säsongs- eller behovsanställda. Enligt författarna är 
kvinnor kraftigt överrepresenterade bland de med behovsanställning, 
och denna grupp löper också högre risk för ohälsa än de som befinner 
sig närmast kärngruppen (Aronsson, Dallner & Lindh 2000; Aronsson, 
Gustafsson & Dallner 2000). 
 
Den upplevda arbetsosäkerheten är alltså något annat än den faktiska 
risk en person verkligen löper att förlora jobbet. Vissa forskare skiljer 
mellan kognitiv och affektiv arbetsosäkerhet där det första syftar på 
den faktiska risken för att förlora arbetet medan den andra har mer att 
göra med den upplevda risken. En annan distinktion författarna gör är 
den mellan kvantitativ och kvalitativ arbetsosäkerhet. Kvantitativ 
arbetsosäkerhet handlar om en rädsla för att förlora själva arbetet 
medan kvalitativ arbetsosäkerhet grundar sig i att man är rädd att 
förlora de värden eller innebörder arbetet för med sig (Sverke & 
Hellgren 2002). Jag ser det som viktigt att skilja mellan arbetsosäker-
het där personen upplever osäkerhet över att eventuellt förlora sitt 
arbete, och den där personen har en tillfällig anställning och därför vet 
att anställningen kommer att avslutas, men upplever en osäkerhet 
angående vad som ska hända sedan. 
Forskning visar att individens välmående påverkas negativt av arbets-
osäkerhet. De som upplever arbetsosäkerhet upplever sig mindre nöjda 
med sin arbetssituation, och de uppger också allmänt en lägre nivå av 
välmående, samt löper högre risk för både psykiska och fysiska 
åkommor så som utbrändhet, högt blodtryck och ångest (De Witte 
2005). Bordia, Hobman, Jones, Gallois och Callan (2004) menar att 
osäkerhet som grundar sig i en ständigt föränderlig arbetsmiljö är 

21 Behovsanställning beskrivs av Håkansson och Isidorsson (2009) som en anställning där 
personen kallas in med kort varsel, vid oförutsedda personalbehov. Formellt sett är personen 
bara anställd för just det arbetspass som den är inkallad att arbeta (Larsson 2010). 
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Crompton och Lyonette (2006) framhåller utifrån sina resultat behovet 
av strukturella insatser för att minska konflikterna mellan arbetsliv och 
privatliv. De menar att kvinnor i Europa uppmanas att arbeta, även när 
deras barn är små, men de olika ländernas strategier och stöd för att 
uppmuntra och underlätta detta varierar. Studiens resultat indikerar 
att i länder där det finns utvecklade strukturer för att underlätta för 
familjer att ha två inkomster (exempelvis genom väl utbyggd 
barnomsorg) samt där det finns uttalade förväntningar på män att ta en 
stor del av ansvaret för familjen, upplever individer en lägre grad av 
konflikt mellan arbets- och familjeliv, jämfört med andra länder 
(Crompton och Lyonette 2006).  

 
Konflikter mellan arbete och privatliv är dock inte endast ett problem 
för föräldrar som vill umgås mer med sina barn. Woodman (2012) har i 
sin studie analyserat hur ungdomar som kombinerar studier med 
deltidsarbete upplever sin situation. Författaren menar att de många 
fall får se baksidan av det flexibla arbetslivet, på så vis att de har ytterst 
lite kontroll över sin arbetstid, eftersom det ofta handlar om att vara 
tillgänglig på kort varsel. Detta innebär, menar Woodman, att möjlig-
heten att kontrollera och planera sin tid blir en källa till ojämlikhet 
mellan människor. En praktisk aspekt av de minskade möjligheterna 
för människor att planera sin tid är att det kan vara svårt att 
upprätthålla kontakt och relationer i sitt sociala liv (Woodman 2012). 
 
Samtidigt finns röster som framhåller den ökade valfriheten i arbets-
livet som en fördel för den som vill byta arbete och skapa utrymme för 
”the entrepreneurial self” (Fenton & Dermott 2006). Möjligheterna att 
arbeta hemifrån underlättar för att upprätthålla en god balans mellan 
familj- och arbetsliv, och vissa menar att människor med knappa kun-
skaper eller kompetenser kan vända flexibiliteten till en fördel (Purcell, 
Hogarth & Simm 1999). Här finns också paralleller till det Mirvis och 
Hall (1996) kallar karriärutrymme (career space), alltså utrymme att 
på ett mer flexibelt vis kombinera arbetsliv med fritids- och familjeliv. 
Begreppet har som jag uppfattar det paralleller till det Aronsson och 
Berglind (1990) kallar handlingsutrymme. Ett utökat handlings-
utrymme medför en ökad möjlighet för individen att själv fatta beslut 
angående hur man vill spendera sin tid i förhållande till arbete och 
privatliv. Utrymmet möjliggör för individen att ta ett steg tillbaka från 
arbete och karriär för att istället ägna tiden åt familjen, med ökat 
välbefinnande som följd. Med ett sådant karriärutrymme skapas en 
buffert, ett ”elastiskt tomrum” där det ena livsområdet faktiskt kan 
spilla över på det andra, utan att det innebär ett stort problem (Mirvis 
& Hall 1996).  
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präglas av en ”konstruerad osäkerhet”, ett medvetet drag från policy-
makare i syfte att öka produktivitet och konkurrenskraft, men Doogan 
menar att det alltså finns liten grund för all denna upplevda arbets-
osäkerhet (Doogan 2001). 

Balans mellan arbete och privatliv  
En viktig del av forskningen kring det förändrade arbetslivet handlar 
om människors möjligheter och svårigheter att förena arbete med 
privatliv, i huvudsak är det konflikter mellan arbete och familj som 
studerats. Konflikt mellan arbetsliv och privatliv uppstår när krav från 
det ena livsområdet22 inkräktar på den andra (Byron 2005), till 
exempel när arbetsuppgifter behöver göras utanför arbetstid, eller att 
privata angelägenheter inkräktar på arbetstiden. Frågor om konflikter 
mellan arbetsliv och privatliv har som en konsekvens av feminiseringen 
av arbetslivet fått alltmer uppmärksamhet, både inom arbetslivs-
forskning och i den politiska debatten.  
 
Crompton och Lyonette (2006) har i sin studie undersökt den upplevda 
balansen mellan arbete och privatliv i flera europeiska länder utifrån en 
rad faktorer (såsom antal arbetstimmar, kön, antal barn i familjen, 
klass, ålder, uppdelning av hushållsarbete och nationella kontexter). I 
studien konstateras bland annat att kvinnor uppfattar större konflikter 
mellan arbete och privatliv än vad män gör och risken för konflikt är 
högre om det finns barn i hushållet (Crompton & Lyonette 2006). På 
samma tema har Olson-Buchanan och Boswell (2005) studerat hur 
personer integrerar eller segmenterar sina roller på arbetet respektive i 
hemmet. De menar att när gränserna mellan arbete och fritid blir 
otydliga ökar risken för konflikter mellan förväntningar och krav i de 
olika rollerna. Resultaten av deras studie visar att ju mer individen 
strävar efter att dela upp de olika rollerna i på arbetet respektive 
hemma, desto svårare kan konflikten bli när det ena livsområdet 
oväntat ”spiller över” på det andra (Olson-Buchanan & Boswell 2005). 
 
I många fall ger organisationer idag arbetstagarna allt större utrymme 
för individuella lösningar genom att exempelvis erbjuda flextid. Denna 
typ av flexibla lösningar kan också vara ett sätt för företaget att 
marknadsföra sig som en god arbetsgivare. En studie av Lambert, 
Marler, och Gueuta (2008), gjord på 211 kontorsarbetare visade att 
flextid och kortare arbetsveckor utnyttjades i högre grad av personer 
med längre anställningstid och chefsuppdrag. Detta stärker enligt 
författarna tesen att vissa grupper gynnas av flexibilitet i arbetslivet 
medan andra grupper missgynnas. 

22 Begreppet lånat från Lidström (2009). 
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22 Begreppet lånat från Lidström (2009). 
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ska. Därmed blir det intressant att tala om individens berättelse om 
arbetslivet, där hon själv skapar en ”subjektiv” karriär (Savickas 2013) 
som ger mening och riktning till de beslut hon fattar i sitt yrkesliv. 
 
Savickas m.fl. (2009) sammanfattar utvecklingen inom karriärforsk-
ningen genom att beskriva hur forskningens fokus förändrats över tid: 
Under tidigt 1900-tal handlade det om att passa ihop rätt person med 
rätt arbetsuppgift, därefter började frågor om hur människor kunde 
utvecklas och gå framåt i sina karriärer ställas. I den globaliserade 
världen, såhär i början av 2000-talet, betraktas snarare karriär och 
yrkesliv som en del, en pusselbit, i en större bild av hela människans 
tillvaro. Istället för att tala om karriärer som en utvecklingsprocess är 
det mer relevant att tala om människors levnadsbanor (life 
trajectories), ett integrativt perspektiv på livet där karriären betraktas 
som en del, och som påverkar och påverkas av vad som på andra 
områden i livet (Savickas m.fl. 2009). 
 
År 1976 introducerade Hall begreppet föränderliga karriärer (protean 
careers) för att visa hur arbetstagares karriärer i och med föränd-
ringarna i arbetslivet tycks ha gått från att vara knutna till en specifik 
organisation eller ett specifikt företag, till att bli mer självstyrda. I och 
med detta skifte i fokus blir individen i centrum för sitt yrkesliv, inte 
organisationen. På så sätt blir bilden av de ”yrkesvägar” som 
människor tar mer komplex, varje väg individuell och inte på samma 
sätt som tidigare linjär eller kumulativ. Med utgångspunkt i begreppet 
har Crowley-Henry (2007) studerat arbetskraftsinvandrare, och 
kommit fram till att livskvalitet, balans mellan arbetsliv och familjeliv 
samt stabilitet i familjesituationen är avgörande faktorer när det 
kommer till att göra val angående sin karriär. De Vos och Soens (2008) 
framhåller att det i dagens arbetsliv är viktigt att ha en flexibel hållning 
gentemot arbetslivet, en ”protean career attitude”. I studien agerade 
personer med en bild av sig själva som självstyrande och ansvariga för 
sitt yrkesliv aktivt, i syfte att styra eller inrikta sitt yrkesliv, och en 
sådan hållning kunde i studien relateras till yrkesmässig eller 
arbetsrelaterad framgång (De Vos & Soens 2008). 
 
Med utgångspunkt i ett perspektiv på karriärer som betonar vikten av 
anpassning till förändrade villkor betonar Lent (2013) vikten av 
beredskap i det förändrade arbetslivet. Han framhåller att det gäller att 
vara uppmärksam på eventuella avbrott eller hot gentemot det 
arbetsrelaterade välmåendet. På samma sätt är det också viktigt att 
vara uppmärksam gentemot tillfällen som kan ges till utveckling i 
yrkeslivet. Denna beredskap kan innebära proaktiva strategier för att 
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Förhållningssätt i det förändrade arbetslivet 
De förändrade villkoren för organisationer innebär olika konsekvenser 
för individen i arbetslivet. Som konstaterats ovan har andelen tidsbe-
gränsade anställningar utifrån en svensk kontext ökat sedan början av 
1990-talet. Till detta kommer krav på flexibilitet och omställnings-
förmåga hos den anställde, som även förväntas ta ett stort ansvar för 
sin egen kompetensutveckling (Mikaelson 2006; Arthur & Rousseau 
1996a; 1996b). Nu är det dags att höja blicken bortom de mätbara 
förändringar som skett och ställa frågor som har med människors 
erfarenheter att göra. Vad har dessa förändringar inneburit för män-
niskors förhållningssätt och val arbetslivet?  
 
Karriärbegreppet har under senare tid gått från att ge en bild av 
utveckling i arbetslivet som en progression eller en kumulativ 
förändring till att snarare betraktas som socialt konstruerad (Savickas 
2013; Arthur & Rousseau 1996a; 1996b). Karriär definieras i denna 
avhandling i enlighet med Sullivan och Baruchs (2009:1543) definition:  

 
Work-related and other relevant experiences, both inside and 
outside of organizations, that form a unique pattern over the 
individual’s life span.  

 
Denna definition möjliggör en uppluckring mellan olika livsområden, 
där arbetet betraktas som en del av livet som inte är särskild från 
”resten av livet” utan erfarenheter på ett livsområde påverkar och även 
andra livsområden. Därmed blir det rimligt att tänka att övergångar i 
arbetslivet även kan påverka och påverkas av till exempel familjeliv, 
fritidssysselsättningar och personens upplevelse av att vara delaktig i 
det omgivande samhället.  
 
Informationsteknologin förändrade villkor och möjligheter inom den 
traditionella tillverkningsindustrin, och därmed förändrades också 
arbetstagarnas relation till arbetet och synen på arbetslivet och 
karriären på olika sätt. Den linjära karriärmodellen där en arbetstagare 
hade anställning hos en arbetsgivare över lång tid, ofta genom hela sin 
karriär, har ersatts av modeller som beskriver karriären som mer 
skiftande. (Sullivan & Baruch 2009).  
 
Med hjälp av Sullivan och Baruchs definition är det rimligt att använda 
den klassiska metaforen av karriären som en väg som passerar diverse 
punkter och anhalter. Det är dock inte tal om någon rak motorväg utan 
snarare en ganska snårig stig där var och en behöver orientera sig på 
kartan och göra diverse vägval utifrån både var man varit och vart man 
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att en arbetstagare genom sin karriär rör sig mellan olika arbetsgivare, 
att traditionella vertikala karriärvägar bryts eller att arbetstagaren 
väljer bort karriärmöjligheter av personliga eller familjeskäl. Karriärer 
och arbetsliv är helt enkelt inte lika förutsägbara och likartade som 
tidigare (Arthur & Rousseau 1996b). 
 
Ett annat exempel på en karriärmodell vars syfte är att gestalta 
karriären i det förändrade arbetslivet är den som Sullivan och Baruch 
(2009) presenterar. De framhåller att ett sätt att förstå karriärer är att 
använda metaforen av ett kalejdoskop (kaleidoscope career model, 
KCM). 
 

Like a kaleidoscope that produces changing patterns when 
the tube is rotated and its glass chips fall into new 
arrangements, the KCM describes how individuals change 
the pattern of their career by rotating the varied aspects of 
their lives to arrange their relationships and roles in new 
ways. (Sullivan & Baruch 2009:1 557) 

 
Författarna menar att individen värderar sina valmöjligheter och gör 
karriärval främst utifrån tre aspekter: autencitet, att man gör val som 
tillåter en att vara sann mot sig själv, balans mellan arbete och fritidsliv 
samt utmaning, som handlar om individens behov av ett stimulerande 
och utvecklande arbete. Beroende på vilken eller vilka aspekter man 
framhåller som central så förändras bilden av karriären och olika 
alternativ framträder som möjliga (Sullivan & Baruch 2009). I en 
studie av tillfälligt anställda (Fournier & Bujold 2005) studerades inter-
vjupersonernas vägar genom ett oförutsägbart arbetsliv, och författarna 
konstaterar att de intervjuades karriärer präglas av övergångar. I 
studien intervjuades 124 personer som befann sig i tillfälliga anställ-
ningar och hade gjort det under tre år. Resultatet visade att 
intervjupersonerna agerade utifrån sina erfarenheter i livet och 
arbetslivet, och gjorde karriärval utifrån dessa (Fournier & Bujold 
2005). 
 
Wiklund (2007) visar på de svårigheter som kan uppstå när individen 
har en bild av sin egen roll som arbetstagare som är hämtad ur en 
kollektiv samhörighet, och i det förändrade arbetslivet möter krav på 
en mer individualiserad medarbetare.  

 
Ur en kollektivets massa skall en autonom individ framträda 
i färd med att skapa ett eget narrativ om sitt liv, att 
formulera en identitet som reflekterar föreställningarna om 
en omedelbar och individuell ansvarsrelation till den orga-
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överkomma hinder, och för att bygga upp beredskap för att klara 
förväntade framtida hinder (Lent 2013).  
 
Zikic och Klehe (2006) framhåller att anpassning i karriären handlar 
om en beredskap både för att klara förutsedda och oförutsedda föränd-
ringar. För att kunna anpassa sig till sådana förändringar behöver man 
kunna fatta informerade beslut och uppleva att man har en rimlig 
chans att nå det uppsatta målet. Att vid uppsägning anpassa sig hand-
lar om att reflektera kring sin situation genom att utforska alternativa 
karriärvägar och planera sin karriär. Zikic och Klehe visar i sin studie 
att ju mer aktivt uppsagda planerade sin karriär när de blev uppsagda, 
desto bättre (utifrån ett antal faktorer så som exempelvis lön och 
trivsel) uppfattade de sitt nya arbete när de intervjuades igen. 
 
I forskning om människors sätt att hantera svårigheter kan man ibland 
få bilden av att processen att formulera mål och utarbeta en strategi för 
att ”lösa problemet” är något som sker en gång för alla, och att denna 
strategi sedan följs bokstavligt. Zikic och Klehe (2006) framhåller att 
anpassningsprocesser vid övergångar i arbetslivet inte sker en gång för 
alla, utan som snarare är ständigt pågående, dynamiska processer. 
Även Hallqvist och Hydén (2012) framhåller att denna syn på 
människor som kreativa individer är ett perspektiv som ofta saknas i 
forskning om människors förhållningssätt vid övergångar i arbetslivet. 

 
Many researchers assumed that goal-setting and action fol-
low each other linearly in the course of human action /…./ 
One problem with this view is that it does not recognize that 
people create and recreate goals creatively in the course of 
the act. Individuals searching for jobs do not have one single, 
fixed goal; rather they often operate with a variety of 
different possible ‘ends-in-view’. (Hallqvist & Hydén 
2012:332) 

 
Halls (2004) begrepp föränderliga karriärer (protean careers), syftade 
till att beskriva hur den individuella karriären var på väg att förändras. 
Som nämnts ovan handlade begreppet mycket om att visa det 
individuella arbetslivet som mer självstyrt och i lägre grad relaterat till 
en viss organisation eller arbetsgivare. Objektiva mått på framgång, 
som lön eller position, skulle ersättas med subjektiva mått som 
personlig framgång. Ett annat begrepp som fått stort genomslag inom 
karriärforskningen är ”boundaryless careers”, alltså gränslösa eller 
konturlösa karriärer (Sullivan & Arthur 2006; Arthur & Rousseau 
1996a). Arthur och Rousseau (1996b) framhåller hur den gränslösa 
karriären kan ha ett flertal innebörder. Exempelvis kan det handla om 
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de produktionsvinster, nedskärningar och omorganisationer förväntas 
kostnaderna minska och intäkterna öka vid nedskärningar, men så blir 
inte alltid fallet. Istället kan personal som upplever att deras anstäl-
lning är hotad reagera med minskad lojalitet mot arbetsgivaren, sämre 
arbetsprestation och ökad ohälsa, vilket i sin tur kan få motsatt effekt 
(Randquist 2005; Kim 2003; Erlinghagen 2008).  
 
Studier om uppsagdas erfarenheter och förhållningssätt relaterar ofta 
till frågor om karriär- och yrkesvägledning. Ämnet har särskilt 
studerats inom psykologin, där fokus ofta ligger på olika typer av 
coping- och anpassningsstrategier (jfr Savickas m.fl. 2009; Savickas 
2013; Stoltz, Wolff, Monroe, Mazahreh & Farris 2013).  
 
I en svensk kontext har Gustavsson (2012) studerat uppsagdas förhåll-
ningssätt ur ett lärandeperspektiv. Studien visade att de intervjuade 
kunde delas in i tre grupper som antog olika levnadsbanor (trajecto-
ries) genom uppsägningarna. De tre grupperna var: de som stannade, 
de som lämnade och de som efter att ha lämnat blev återanställda. 
Levnadsbanorna konstruerades utifrån formella aspekter som ålder 
och utbildningsnivå, men även utifrån aspekter av omställnings-
programmet och arbetsplatsen. Gustavsson framhåller att de som 
stannade gick in i en anpassningsprocess som inkluderade att genomgå 
utbildning för att kunna behålla sitt arbete. De som lämnade befann sig 
i en osäker situation där de uppfattade ett avgångsvederlag som det 
enda möjliga valet. För vissa av dessa blev uppsägningen ett tillfälle att 
genomföra ett radikalt karriärsteg mot exempelvis ett helt annat yrke. 
För de som lämnade och sedan blev återanställda var strategin att 
avvakta återanställning på företaget.  
 
Dessa levnadsbanor illustrerar olika sätt att förhålla sig till övergångar i 
arbetslivet. Det som uppfattades som ett strategiskt beslut tog sig olika 
uttryck beroende på den egna erfarenheten och livssituationen: vissa 
”tog tjuren vid hornen” och gav sig hellre ut i det okända än att passivt 
vänta på det oundvikliga. Andra höll sig kvar på arbetet så länge det 
gick och hoppades att de skulle få bli kvar trots allt (Gustavsson 2012). 
Oavsett vilket beslut man fattade var det alltså ett beslut som 
uppfattades som strategiskt riktigt och meningsfullt. 
 
Hallqvist (2012) har i sin avhandling bland annat studerat hur övergån-
gar i arbetslivet kan betraktas som problemlösningssituationer. Stu-
diens resultat pekar mot att uppsagda i processen att hantera sin egen 
uppsägning och arbetslöshet går igenom ett antal valsituationer och 
hanterar situationen pragmatiskt, som ett problem som behöver lösas, 
och man prövar sig fram med hjälp av olika strategier. 

37 

nisation där han/hon för tillfället upptar en medarbetares 
plats. (Wiklund 2007:156) 

 
Det är alltså upplagt för korstryck när bilderna av självet, organisatio-
nen eller arbetslivet inte längre stämmer överens med den verklighet 
man möter som deltagare i det förändrade arbetslivet (Wiklund 2007; 
Sullivan & Baruch 2009). De riktlinjer man tidigare kunnat luta sig mot 
i kollektivet finns inte längre utan istället förväntas individen själv 
formulera sin berättelse.  

 
Det förändrade arbetslivet ställer alltså nya krav på individerna, som 
behöver agera individuellt både på längre sikt och i mer avgränsade 
sociala situationer, utan någon tydlig vägledning från traditionella 
normer och värderingar (jfr Allvin m.fl. 2011; Alheit & Dausien 2007; 
Bergstedt 2008). Med avhandlingens syfte för ögonen leder detta oss in 
på frågor om erfarenheter och förhållningssätt hos personer som 
befinner sig i övergångar i arbetslivet. Nedan presenteras forskning om 
erfarenheter och förhållningssätt, dels hos personer vars företag 
drabbas av uppsägningar, och dels hos personer som befinner sig i 
arbetslöshet. 

Uppsägningar på arbetsplatsen 
Forskning om erfarenheter och förhållningssätt för personer som är 
kvarvarande efter uppsägningar (layoff survivors) har huvudsakligen 
handlat om upplevelsen av arbetsosäkerhet. Studier om kvarvarandes 
förhållningssätt i samband med och efter att deras arbetsplats genom-
fört uppsägningar framhåller företagsledningens agerande som särskilt 
viktigt. Om de kvarvarande uppfattar att ledningen genomfört orättvisa 
uppsägningar eller brustit i tydlighet genom processen kan det inne-
bära ökad cynism gentemot arbetet, uppsägningsprocessen och arbets-
givaren (Brandes m.fl. 2008; Armstrong-Stassen 1994; Iverson & 
Zatzick 2011). På så vis kan arbetsmoralen sjunka och företagets 
produktivitet paradoxalt nog minska efter uppsägningar trots att 
intentionen med nedskärningarna var den rakt motsatta (Kim 2003). 
På motsvarande sätt kan uppsägningar som genomförts på vad som 
uppfattas som ett riktigt och rättvist sätt stärka lojaliteten gentemot 
företaget och öka engagemanget och förtroendet för arbetsgivaren 
(Brandes m.fl. 2008; Iverson & Zatzick 2011). 

 
Som konstaterats ovan är det vanligt att kvarvarande på en arbetsplats 
efter uppsägningar upplever osäkerhet och otrygghet vad gäller sin 
anställningssituation. Randquist (2005) har studerat arbetsosäkerhet 
utifrån ett psykologiskt perspektiv, och menar att en viktig komponent i 
begreppet är känslan av kontrollförlust och maktlöshet. Utifrån önska-
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och här är det fler som intar en passiv hållning i arbetslösheten, den 
psykiska ohälsan är också större i denna grupp. Hagström framhåller 
att arbetslöshetens betydelse för individen kan förstås utifrån den 
arbetslöses sätt att tolka sina handlingsmöjligheter (Hagström 1988). 

 
Jahoda (1981) har i sin mycket inflytelserika modell över lönearbetets 
latenta funktioner (the latent depriviation model) visat att arbetet, 
förutom den manifesta ekonomiska funktionen även fyller ett flertal 
latenta funktioner hos individen. Jahoda framhåller fem psykologiska 
funktioner av arbetet: tid/struktur, sociala kontakter, gemensamma 
mål, regelbunden aktivitet och status/identitet. Att berövas dessa 
latenta funktioner som arbetet fyller kan medföra försämrat välmående 
(Jahoda 1981; 1982). En senare empirisk studie utifrån modellen visar 
att en förlust av funktionen status/identitet är särskilt svår (Waters & 
Moore 2002).  
 
När det gäller den identitet och status som kan sättas i gungning för 
den som blir uppsagd kan Ezzys (1993) teori om statuspassage visa hur 
förlusten av ett arbete kan innebära att personen i fråga förlorar sin 
status eller identitet som anställd. För den som då inte kan finna en 
alternativ identitet som kan ersätta den som gått förlorad kan välmåen-
det påverkas negativt. I de fall där identiteten som anställd eller arbe-
tande spelar en mindre central roll påverkas välmåendet inte i lika hög 
grad (Ezzy 1993). Här kan också paralleller dras till Sullivan och 
Baruchs (2009) definition av karriär där personens olika livsområden 
betraktas som tätt sammankopplade och dynamiska, liksom till forsk-
ning som pekar mot att vissa av de funktioner som arbetet uppfyller 
även kan uppfyllas inom anrda livsområden (Weckström 2012; Waters 
& Moore 2002; Jahoda 1981). I diskussionen kring sin modell 
framhåller Jahoda att det är rimligt att se vissa typer av sysselsättnin-
gar som likställda med arbete i det att de fyller de olika behov som hon 
beskrivit i sin modell. De sysselsättningar som inte ger någon ekono-
misk ersättning kan inte enligt Jahoda på ett psykologiskt plan 
likställas med arbete eftersom lön är en grundläggande aspekt av 
arbete.  
 
Även om den stora majoriteten av studier fokuserat på negativa 
aspekter av arbetslöshet så finns det även studier som visat på positiva 
effekter, så som förbättrad kontakt med familjen, tid för fritidsintres-
sen eller en upplevd känsla av nya möjligheter i livet (Goul Andersen 
2002; Hanisch 1999; Zikic & Richardson 2007). Under vissa omstän-
digheter kan ett avbrott i arbetslivet ge möjlighet till reflektion kring 
yrkesval och önskemål, det kan bli ett tillfälle att bryta sig loss och på 
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I arbetslöshet 
Forskning om vilka konsekvenser arbetslöshet har för individen visar 
att de negativa konsekvenserna är många vad gäller hälsa, inkomst och 
risken för långtidsarbetslöshet ökar för den som blivit uppsagd flera 
gånger. Chan och Stevens (2001) visar i sin studie av personer över 50 
år som blivit uppsagda att de fortfarande fyra år efter uppsägningarna 
hade 20 % lägre sysselsättningsgrad än jämförelsegruppen som inte 
blivit uppsagd. Svårigheterna att hitta arbete ökar dessutom om man 
blivit uppsagd flera gånger (Stevens 1997; Gregg 2001). Förlorad 
inkomst beskrivs som en av de mest stressande aspekterna av att vara 
utan arbete (Ribton-Turner & De Bruin 2006). Även på längre sikt är 
den genomsnittliga inkomsten ofta lägre för de som blivit uppsagda, 
även flera år efter uppsägningarna när de åter är i arbete är deras 
inkomst lägre än för de som aldrig varit uppsagda. Skillnaderna 
minskar allt eftersom tiden går, förutsatt att personen inte återigen blir 
uppsagd (Stevens 1997).   
 
Skuld och stigmatisering skrivs ofta fram som en följd av arbetslöshet 
(Andersson 2006). Vad gäller konsekvenser för hälsan kan det anses 
väl belagt att arbetslöshet ofta påverkar hälsa och välbefinnande 
negativt (McKee-Ryan, Song, Wanberg & Kinicki 2005; Weckström 
2012; Jahoda 1982; Waters & Moore 2002). Vissa studier pekar mot att 
det handlar främst om att arbetslösheten innebär en förlorad identitet i 
det specifika yrket eller arbetsuppgifterna, andra menar att det främst 
handlar om en förlorad identitet som arbetande eller arbetstagare 
ytterligare andra hävdar att det försämrade välmåendet huvudsakligen 
beror på försämrad ekonomi (Weckström 2012). Ur ett mer långsiktigt 
perspektiv visar en relativt ny svensk studie att det finns ett samband 
mellan arbetslöshet i unga år och ökad sjukfrånvaro, förtidspension 
och dödlighet (Helgesson, Johansson, Nordqvist, Lundberg, Vingård 
2012). Den förlorade inkomsten som följer av att förlora arbetet är ett 
problem som beskrivs som särskilt stort i forskning om arbetslöshetens 
effekter. Särskilt påfrestande kan det vara att förlora sitt arbete om 
man har försörjningsansvar för sin familj (Young 2012).  
 
När det kommer till förhållningssätt hos arbetslösa behandlar 
Hagströms (1988) avhandling ämnet och studiens resultat visar att 
personer som relaterar en erfarenhet till den specifika situationen 
övervägde nya karriärvägar i högre grad än de som relaterade situa-
tionen till den egna personen. Den första gruppen beskrivs av 
Hagström som att de lär av sina erfarenheter och att de överlag tar en 
mer aktiv position i arbetslösheten, de mår också bättre psykiskt. Den 
andra gruppen ser misslyckanden som personliga tillkortakommanden, 

38 

889488_Marie Gunnarsson_inl.indd   46 2014-10-16   09:20



och här är det fler som intar en passiv hållning i arbetslösheten, den 
psykiska ohälsan är också större i denna grupp. Hagström framhåller 
att arbetslöshetens betydelse för individen kan förstås utifrån den 
arbetslöses sätt att tolka sina handlingsmöjligheter (Hagström 1988). 

 
Jahoda (1981) har i sin mycket inflytelserika modell över lönearbetets 
latenta funktioner (the latent depriviation model) visat att arbetet, 
förutom den manifesta ekonomiska funktionen även fyller ett flertal 
latenta funktioner hos individen. Jahoda framhåller fem psykologiska 
funktioner av arbetet: tid/struktur, sociala kontakter, gemensamma 
mål, regelbunden aktivitet och status/identitet. Att berövas dessa 
latenta funktioner som arbetet fyller kan medföra försämrat välmående 
(Jahoda 1981; 1982). En senare empirisk studie utifrån modellen visar 
att en förlust av funktionen status/identitet är särskilt svår (Waters & 
Moore 2002).  
 
När det gäller den identitet och status som kan sättas i gungning för 
den som blir uppsagd kan Ezzys (1993) teori om statuspassage visa hur 
förlusten av ett arbete kan innebära att personen i fråga förlorar sin 
status eller identitet som anställd. För den som då inte kan finna en 
alternativ identitet som kan ersätta den som gått förlorad kan välmåen-
det påverkas negativt. I de fall där identiteten som anställd eller arbe-
tande spelar en mindre central roll påverkas välmåendet inte i lika hög 
grad (Ezzy 1993). Här kan också paralleller dras till Sullivan och 
Baruchs (2009) definition av karriär där personens olika livsområden 
betraktas som tätt sammankopplade och dynamiska, liksom till forsk-
ning som pekar mot att vissa av de funktioner som arbetet uppfyller 
även kan uppfyllas inom anrda livsområden (Weckström 2012; Waters 
& Moore 2002; Jahoda 1981). I diskussionen kring sin modell 
framhåller Jahoda att det är rimligt att se vissa typer av sysselsättnin-
gar som likställda med arbete i det att de fyller de olika behov som hon 
beskrivit i sin modell. De sysselsättningar som inte ger någon ekono-
misk ersättning kan inte enligt Jahoda på ett psykologiskt plan 
likställas med arbete eftersom lön är en grundläggande aspekt av 
arbete.  
 
Även om den stora majoriteten av studier fokuserat på negativa 
aspekter av arbetslöshet så finns det även studier som visat på positiva 
effekter, så som förbättrad kontakt med familjen, tid för fritidsintres-
sen eller en upplevd känsla av nya möjligheter i livet (Goul Andersen 
2002; Hanisch 1999; Zikic & Richardson 2007). Under vissa omstän-
digheter kan ett avbrott i arbetslivet ge möjlighet till reflektion kring 
yrkesval och önskemål, det kan bli ett tillfälle att bryta sig loss och på 

39 

I arbetslöshet 
Forskning om vilka konsekvenser arbetslöshet har för individen visar 
att de negativa konsekvenserna är många vad gäller hälsa, inkomst och 
risken för långtidsarbetslöshet ökar för den som blivit uppsagd flera 
gånger. Chan och Stevens (2001) visar i sin studie av personer över 50 
år som blivit uppsagda att de fortfarande fyra år efter uppsägningarna 
hade 20 % lägre sysselsättningsgrad än jämförelsegruppen som inte 
blivit uppsagd. Svårigheterna att hitta arbete ökar dessutom om man 
blivit uppsagd flera gånger (Stevens 1997; Gregg 2001). Förlorad 
inkomst beskrivs som en av de mest stressande aspekterna av att vara 
utan arbete (Ribton-Turner & De Bruin 2006). Även på längre sikt är 
den genomsnittliga inkomsten ofta lägre för de som blivit uppsagda, 
även flera år efter uppsägningarna när de åter är i arbete är deras 
inkomst lägre än för de som aldrig varit uppsagda. Skillnaderna 
minskar allt eftersom tiden går, förutsatt att personen inte återigen blir 
uppsagd (Stevens 1997).   
 
Skuld och stigmatisering skrivs ofta fram som en följd av arbetslöshet 
(Andersson 2006). Vad gäller konsekvenser för hälsan kan det anses 
väl belagt att arbetslöshet ofta påverkar hälsa och välbefinnande 
negativt (McKee-Ryan, Song, Wanberg & Kinicki 2005; Weckström 
2012; Jahoda 1982; Waters & Moore 2002). Vissa studier pekar mot att 
det handlar främst om att arbetslösheten innebär en förlorad identitet i 
det specifika yrket eller arbetsuppgifterna, andra menar att det främst 
handlar om en förlorad identitet som arbetande eller arbetstagare 
ytterligare andra hävdar att det försämrade välmåendet huvudsakligen 
beror på försämrad ekonomi (Weckström 2012). Ur ett mer långsiktigt 
perspektiv visar en relativt ny svensk studie att det finns ett samband 
mellan arbetslöshet i unga år och ökad sjukfrånvaro, förtidspension 
och dödlighet (Helgesson, Johansson, Nordqvist, Lundberg, Vingård 
2012). Den förlorade inkomsten som följer av att förlora arbetet är ett 
problem som beskrivs som särskilt stort i forskning om arbetslöshetens 
effekter. Särskilt påfrestande kan det vara att förlora sitt arbete om 
man har försörjningsansvar för sin familj (Young 2012).  
 
När det kommer till förhållningssätt hos arbetslösa behandlar 
Hagströms (1988) avhandling ämnet och studiens resultat visar att 
personer som relaterar en erfarenhet till den specifika situationen 
övervägde nya karriärvägar i högre grad än de som relaterade situa-
tionen till den egna personen. Den första gruppen beskrivs av 
Hagström som att de lär av sina erfarenheter och att de överlag tar en 
mer aktiv position i arbetslösheten, de mår också bättre psykiskt. Den 
andra gruppen ser misslyckanden som personliga tillkortakommanden, 

38 

889488_Marie Gunnarsson_inl.indd   47 2014-10-16   09:20



3. PERSPEKTIV 

I detta kapitel presenteras de två perspektiv som utgör avhandlingens 
teoretiska och metodologiska ramverk. Perspektiv betyder  

 
avbildning med djupverkan; sätt att te sig på avstånd; utsikt 
el. överblick; el. vid synvinkel (SAOL) 

 
En central utgångspunkt i avhandlingen är att de erfarenheter vi gör 
och de berättelser vi berättar är konstruerade utifrån ett perspektiv. En 
avhandling kan på flera sätt liknas vid en berättelse, och färgas således 
även den av författarens perspektiv. För att uppfylla kriterier för 
vetenskaplighet är det viktigt att dessa perspektiv synliggörs, vilket är 
ambitionen med detta kapitel. 
 
Avhandlingens pragmatiska perspektiv gör erfarenhet, handling och 
mening till viktiga aspekter av vuxnas lärande. I kapitlets första del 
framställs hur ett pragmatiskt perspektiv på lärande kan synliggöra 
övergångar i arbetslivet som potentiella lärsituationer. Kapitlets andra 
del visar hur avhandlingens narrativa perspektiv innebär en syn på 
lärande och människoblivande som socialt konstruerade processer. Här 
synliggörs också berättelsen som redskap för att förklara och ge mening 
till erfarenheter och upplevelser.  

Vardagslärande 
Med en pragmatisk utgångspunkt blir erfarenhet, handling och me-
ning centrala begrepp för förståelsen av människors lärande och 
utveckling. I diskussioner kring lärandeteorier och dess tillämpnings-
områden är det nödvändigt att vara ödmjuk i sin argumentation. Varje 
teori kan ge ett bidrag att förstå lärande som ett nyanserat och 
mångfacetterat fenomen, men ingen teori är heltäckande – ingen kan 
förklara och låta oss förstå lärande för alla människor, i alla situationer 

41 

sikt bidra till en positiv karriärutveckling (Latack & Dozier 1986; Zikic 
& Richardson 2007).  

Sammanfattande kommentar 
Kapitlet visar att utifrån diskursen om det livslånga lärandet har flexi-
bilitet och anställningsbarhet kommit att bli nyckelkompetenser för 
arbetstagare i det förändrade arbetslivet. Ökade krav på arbetsgivare 
att snabbt kunna ställa om i produktionen har gjort att tidsbegränsade 
anställningar har blivit vanligare, och det är inte orimligt att tänka att 
det har gjort att arbetsosäkerheten har ökat. En alltmer globaliserad 
och individualiserad värld har inneburit en betoning på människan 
som en livslång lärande, där individen placeras centrum och en 
förskjutning har skett i riktning mot att individen förväntas ta större 
ansvar för sitt eget lärande. 
 
Som vi sett i kapitlet verkar övergångar prägla det förändrade arbets-
livet, men det finns ett behov av empiriskt baserad kunskap om 
människors förhållningssätt i dessa situationer. Det finns ett behov av 
studier som utifrån ett longitudinellt perspektiv, och med lärande i 
fokus, studerar de processer som finns när människor ”tar sig fram” i 
arbetslivet. Denna avhandling ämnar ge ett sådant bidrag.  
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att man reflekterar över att man lärt sig något. Å andra sidan innefattar 
begreppet vardag här också större och mer avgörande situationer, som 
att exempelvis förlora sitt arbete. Dessa händelser är visserligen ingen-
ting som sker varje dag, men de betraktas ändå här som händelser som 
hör till vardagen – till skillnad från situationer i en institutionaliserad 
lärandekontext. 
 
För det tredje är en viktig poäng i Illeris citat ovan detta att ”tillägna sig 
förhållningssätt” för att hantera erfarenheter i vardagen. Förhållnings-
sätt ska här förstås som de sätt på vilka man agerar och handlar utifrån 
de erfarenheter man möter. Tidigare erfarenheter och framtida planer 
bildar här en fond, en förståelsehorisont, utifrån vilken man förstår och 
skapar mening av nya erfarenheter, exempelvis förändringar i arbets-
livet.  

Erfarenhet, handling, mening 
Dewey (1998) ger i citatet nedan sin syn på hur erfarenheter konstrue-
ras i det att människan lever i interaktion med sin omgivning:  

 
The statement that individuals live in a world means, in the 
concrete, that they live in a series of situations. And when it 
is said that they live in these situations, the meaning of the 
word “in” is different from its meaning when it is said that 
pennies are “in” a pocket or paint is “in” a can. It means, once 
more, that interaction is going on between an individual and 
objects and other persons. /…/ The environment, in other 
words, is whatever conditions interact with personal needs, 
desires, purposes, and capacities to create the experience 
which is had. (Dewey 1998:41-42) 

 
Deweys uppfattning att människors erfarenheter av en situation inte 
kan vara utan interaktion har anammats av flera tänkare efter honom. 
En av dem är Jarvis (2006; 2007; 2009; 2010) som under många år 
utvecklat ett perspektiv på lärande som inkluderar hela 
människoblivandet. Genom att ge utrymme för ett oavsiktligt lärande, 
helt utan lärare eller läroplan, ger Jarvis legitimitet till vardagslivet 
som väsentlig kontext för lärande.23 I centrum för Jarvis perspektiv på 
lärande finns erfarenheten, och han föreslår fyra olika sätt att förstå 

23 Här är utgångspunkten Jarvis resonemang kring lärande. Liknande resonemang som 
syftar till att vidga bilden av lärande har förts av Illeris (2007), Larsson (1996), 
Antonacopoulou (2005), Aarsand (2014), Karlsson (2006) och Fundberg (2003). 
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(jfr Marton 2010; Aspin & Chapman 2012). Det är alltså inte min 
ambition att presentera en heltäckande teori om vardagslärande, utan 
visa på perspektiv som gör det möjligt att förstå hur just övergångar i 
arbetslivet skulle kunna utgöra lärsituationer för människor. 

 
Den typ av lärande som är i fokus här är människors vardagslärande 
(Larsson 1997; Illeris 2007; Jarvis 2006). Vardagslärande sker när 
händelser och intryck tolkas (ofta omedvetet) och fogas till tidigare 
kunskaper och erfarenheter. I detta perspektiv färgas händelser och 
uppfattningen om vilka möjliga lösningar som finns på ett problem, av 
den individuella erfarenheten. Varje person befinner sig på olika 
platser beroende på vad den varit med om (Larsson 1996; 1997).  
 
Illeris (2007) definierar vardagslärande som 

 
Det är det lärande som sker på ett informellt och till synes 
tillfälligt sätt i vardagslivet när man rör sig mellan tillva-
rons olika rum utan att medvetet vara inställd på att lära sig 
något, men där man ändå är fullt upptagen av att få det hela 
att fungera och att själv hänga med. Vardagslärandet kän-
netecknas av att man möter en värld av impulser och intryck 
som gör att man ständigt måste tillägna sig olika förhåll-
ningssätt, liksom förmågan att orientera sig bland och selek-
tera mellan alla dessa impulser så att man kan klara sig till 
vardags någorlunda friktionsfritt. (Illeris 2007:254) 
 

Flera aspekter av citatet ovan uppfattas här som centrala; för det första 
att dessa rörelser mellan ”tillvarons olika rum” medför ett oreflekterat 
lärande. Den oreflekterade dimensionen är helt central i denna för-
ståelse av vardagslärande (Illeris 2007), att människor hela tiden 
utsätts för och registrerar erfarenheter utan att tänka på det. Även om 
det finns paralleller till det som brukar kallas tyst kunskap är en vä-
sentlig skillnad att tyst kunskap handlar om att man inte kan uttrycka 
den kunskap man besitter, kunskapen och det professionella omdömet 
eller utförandet av en handling går inte alltid att förklara i ord (jfr 
Schön 1983). När det kommer till vardagslärandet handlar det istället 
om att personen i fråga inte nödvändigtvis inser eller vet att ett lärande 
över huvud taget ägt rum.  

 
För det andra kan det vara vanskligt att använda vardag som definition 
då det kan riskera att förminska eller trivialisera bilden av processen. Å 
ena sidan är det just den vardagliga betydelsen av vardag som ska 
avses här; situationer som tillhör vardagen, där vi handlar utifrån vår 
erfarenhet. Detta är dock inget avsett lärtillfälle och det är inte säkert 
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Lärande som problemlösning 
För att förstå lärande som problemlösning behöver man dock först ta 
ett kliv tillbaka för att se vad som föregår arbetet med att ”återställa 
ordningen” och skapa koherens mellan episod och biografi. I avhand-
lingen betraktas uppsägningarna på företaget som en inkongruens, ett 
slags (större eller mindre) glapp mellan den förväntade och den faktis-
ka erfarenheten i en situation.  
�
När livet går sin gilla gång handlar människan på ett sätt som är 
förgivettaget eftersom saker och händelser i vardagen är som de brukar 
eller som förväntas. Handlandet är rutiniserat eftersom det finns det en 
överensstämmelse mellan den episodiska erfarenheten av världen och 
biografin (Jarvis 2010). Handlingar i olika situationer är här ofta rela-
tivt oreflekterade, och kan verka nästan instinktiva. Jarvis menar att 
det snarare handlar om att dessa handlingar är resultatet av tidigare 
lärande, man har tillgodogjort sig förhållningssätt som fungerar. 
Genom att erfara världen skapar vi oss en biografi, en förståelse av hur 
världen ”ser ut” och tidigare lärdomar appliceras i nya situationer utan 
att vi tänker närmare på det.  
 
Men när omständigheter förändras på ett sätt som innebär att vi inte 
längre kan agera på rutin uppstår ett glapp, en diskrepans mellan de 
erfarenheter vi har med oss sedan tidigare – biografin – och den nya 
situation vi befinner oss i – episoden. Med andra ord är meningen i en 
situation oklar. Det är denna diskrepans som Jarvis på engelska kallar 
disjuncture, vilket jag här översatt till inkongruens. På något sätt måste 
vi förhålla oss till detta glapp, genom reflektion och handling kan våra 
”vardagsramar” ifrågasättas och förändras (Hultman 1996). För att 
hantera denna inkongruens påbörjas en problemlösningsprocess där 
målet är att återskapa koherens mellan episod och biografi. När det 
åter råder koherens mellan dessa är meningen i erfarenheten klar – 
den kan förstås i ett sammanhang som gör den rimlig och relevant. På 
så sätt innebär lärande att erfarenheter ”omorganiseras”, en process 
som innebär att episoden blir meningsfull (Dewey 1999). 

 
Med figuren nedan (figur 3) visar Jarvis hur erfarenheten i det första 
stadiet överensstämmelse (coincidence24) är oreflekterad. Vardagliga 
situationer hanteras utifrån tidigare erfarenheter, erfarenheter som 
blivit en del av personens biografi. Här sker inget tydligt lärande, då 

24 Min översättning. För att underlätta läsningen används fortsättningsvis den svenska 
översättningen. 
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erfarenhet: som medvetenhet, biografi, episod och upplevelse (se figur 
2 nedan). 

 
Figur 2. Fyra typer av erfarenheter, figuren inspirerad av Jarvis 2006; 2010). 
 
När vi nu fördjupar oss i Jarvis (2006; 2007; 2009; 2010) perspektiv 
på lärande kommer jag fortsättningsvis att skilja mellan två typer av 
erfarenhet (se ovan angående de fyra typer av erfarenhet som Jarvis 
talar om); episod används för det som är erfarenhet i stunden, upp-
levelsen av en situation, och biografi används om det som skulle kunna 
kallas en mer generell, tillägnad erfarenhet som bygger en individs 
livsberättelse eller biografi. Här är det dock viktigt att notera att den 
episodiska erfarenheten inte är låst i tiden även om det kan uppfattas 
så då den mycket väl kan vara plötslig och kortvarig. Om den tillägnade 
erfarenheten är det viktigt att framhålla att den inte är statisk utan 
förändras i och med tillägnandet av nya erfarenheter (Jarvis 2006).  

 
Bruner (1990) beskriver meningsskapande som att människor inte 
hanterar världen genom att ta sig an en erfarenhet i taget, utan snarare 
genom att placera in erfarenheterna i större sammanhang eller struk-
turer. Dessa strukturer ger de enskilda händelserna en innebörd, de 
fungerar som en tolkningshorisont, utifrån vilken händelserna kan bli 
förståeliga. Utifrån denna beskrivning kan vardagslärande förstås som 
processer av meningsskapande, där personen strävar efter att minska 
skillnaden mellan episod och biografi – vardagslärande handlar med 
andra ord om ett slags problemlösning. 

Erfarenhet  

Medvetande 

Biografi 

Episod   

Upplevelse 

Tillägnade erfarenheter, 
medvetande och biografi,  
kallas fortsättningsvis biografi. 

Enstaka erfarenheter, episod 
och erfarenhet, kallas 
fortsättningsvis episod 
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24 Min översättning. För att underlätta läsningen används fortsättningsvis den svenska 
översättningen. 
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erfarenhet: som medvetenhet, biografi, episod och upplevelse (se figur 
2 nedan). 

 
Figur 2. Fyra typer av erfarenheter, figuren inspirerad av Jarvis 2006; 2010). 
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framhåller att behovet och önskan att överbrygga diskrepansen och 
återgå till koherens mellan upplevelse och biografi är en fundamental 
motivationskraft för lärande (Jarvis 2006; 2010).  

 
I kapitel 2 diskuterades arbetslivet som osäkert och i ständig föränd-
ring. I och med att människor behöver finna strategier att hantera detta 
kan man med Jarvis ord säga att många på sätt och vis befinner sig i ett 
slags ständig inkongruens i arbetslivet, där man hela tiden behöver 
hantera förändrade omständigheter (Jarvis 2006). Det handlar alltså 
om lärande när man hanterar och förhåller sig till – agerar – för att 
överbrygga skillnader mellan episod och biografi. Detta, att ”hantera” 
och ”förhålla sig till” erfarenheter, kan betraktas som aspekter av 
meningsskapande, där den aktuella erfarenheten görs begriplig genom 
att den fogas till de tidigare, och de tidigare erfarenheterna ses i ljuset 
av den senare. 27  

 
Eftersom livet är en resa över tid är tiden en viktig utgångspunkt när vi 
talar om erfarenhet (Jarvis 2010). Människan och omvärlden förändras 
hela tiden, så tanken att vi i och med lärandet konstruerar en bild av 
världen som ”tagen för given” innebär inte att den är konstant utan i 
högsta grad i förändring (Jarvis 2005). I processen att skapa mening 
utifrån våra upplevelser inkluderas inte bara tidigare erfarenhet utan 
även och framtidsplaner. På så sätt är det biografin som formar 
framtida erfarenheter (Dewey 1999), och varje erfarenhet inbegriper 
därmed såväl dåtid och framtid. Det innebär att  

 
… individers tidigare erfarenheter inte hanteras som bestäm-
da enheter tillhörande dåtiden, utan som något som kommer 
till existens när de aktualiseras och relateras till omständig-
heterna i en pågående händelse. Detta tidsbegrepp innebär 
också att framtiden redan finns till i nutid genom att män-
niskors handlingar har någon form av riktning – ett mål, ett 
syfte, en orientering eller en idé om möjliga konsekvenser. 
(Öhman 2008:33) 

 
Detta perspektiv på meningsskapande i förhållande till tid tillför en 
viktig aspekt till avhandlingens analys, då det inte bara tar in tidigare 
erfarenheter utan även framtidsplaner i den reflexiva process som 
meningsskapande är. När vi skapar mening kring en erfarenhet tar vi 

27 Jarvis sätt att beskriva lärandeprocessen har mycket gemensamt med det som brukar 
kallas biografiskt lärande (jfr Alheit 2005; Alheit & Dausien 2002).  
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personen inte utmanas i sin bild av världen, utan oproblematiskt kan 
hantera de situationer som uppstår. 

 

 
 

Figur 3. Disjuncture, enligt Jarvis (2010:84). 
 
 
I de två följande stadierna, divergens och separation (divergence res-
pektive separation25) har det uppstått en mindre skillnad mellan 
episod och biografi. Personen kan fortfarande relativt oproblematiskt 
anpassa sitt beteende därefter utan att förståelsen av världen förändras 
på ett avgörande vis, och utan att behöva tillägna sig något förändrat 
förhållningssätt. De behöver alltså inte ändra sitt agerande nämnvärt, 
utan kan hantera situationen utifrån tidigare erfarenheter. Det är den-
na process Jarvis (2006) kallar vardagslärande (jfr Larsson 1996; Illeris 
2007). Det handlar om ett oavsiktligt, i stort sett oreflekterat lärande 
som sker ”hela tiden” när vi anpassar vårt beteende till förändrade 
omständigheter omkring oss, utvecklar vår handlingsrepertoar 
(Almquist, Kronlid, Quennerstedt, Öhman, Öhman & Östman 2008). 
Varje sådan anpassning och utveckling av handlingsrepertoaren inne-
bär att personen gradvis förändras med den förändrade erfarenheten 
(Jarvis 2006). 
 
Till höger i figur 3 finns fältet som kallas distinktion (distinction26). 
Här är diskrepansen mellan episod och biografi så stor att den inte kan 
hanteras utifrån personens biografi. Etablerade förhållningssätt räcker 
inte till utan behöver kompletteras. På denna plats i figuren är alltså 
personen i fråga medveten om att den behöver lära nytt. Jarvis 

25 Min översättning. För att underlätta läsningen används fortsättningsvis den svenska 
översättningen. 
26 Min översättning. För att underlätta läsningen används fortsättningsvis den svenska 
översättningen. 
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utifrån verkliga och påhittade händelser (Denzin 1989).28 Författaren 
framhåller att erfarenhet är centralt i biografisk metod, och han 
definierar erfarenhet som när individen som möter och konfronterar, 
passerar igenom och skapar sammanhang i sina liv.  
 
Från en annan utgångspunkt diskuterar Toolan (2001) vad som kan 
betecknas som en berättelse ur ett lingvistiskt perspektiv. Han menar 
att tre villkor behöver vara uppfyllda för att en text ska kunna betecknas 
som en berättelse: Att händelser (events) hänger ihop (sequenced and 
interrelated events), att det finns förgrundsgestalter (forgrounded 
individuals) och att det finns en riktning eller progression i berättelsen 
(crisis to resolution progression). Toolan framhåller att det finns en 
lärandedimension i att berätta om erfarenheter, att det sistnämnda 
villkoret handlar om att berättelsen mynnar ut i en tillägnad erfarenhet, 
en lösning av ett problem eller på annat sätt en förändrad situation, av 
vilken lyssnaren kan lära. 

 
I mötet mellan Toolans tre villkor och Denzins definition av biografisk 
metod uppstår en konstruktiv och dynamisk syn på berättelser, nar-
rativ, som jag finner passar studiens syfte. Goodson och Numan (2003) 
definierar berättelser som 

 
En individs personliga representationer av något som 
erfarits, något som personen vill överföra, kommunicera till 
andra.  (Goodson & Numan 2003:97) 

 
Författarna diskuterar skillnaden mellan det vardagliga begreppet 
berättelser i förhållande till det mer vetenskapligt klingande narrativ, 
och framhåller berättelse som en översättning av engelskans narrative. 
I vetenskapliga sammanhang kan det innebära viss förvirring att 
använda ett så vardagligt ord som berättelse, då det kan innebära en 
otydlighet angående vad som avses. I avhandlingen väljer jag att använ-
da båda begreppen omväxlande. Det är avhandlingens utgångspunkt 
att berättelser är vardagliga fenomen, ”en universell mänsklig aktivitet” 
(Johansson 2005:16). Då det i texten finns ett behov av att avgränsa 
berättelsebegreppet mot ett mer vetenskapligt sammanhang, används 
narrativ. 
 
Berättelser betraktas i avhandlingen som ett sätt att få syn på den stän-
digt pågående process där människor skapar och omskapar (bilden av) 

28 För mer om berättelser som konstruktioner se avsnittet Livet som levt, upplevt och 
berättat, sidan 51. 
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också med denna menings potentialitet som en del av meningen 
(Dewey 1984).  

 
Lärande i arbetslivets övergångar består alltså – utifrån detta perspe-
ktiv – enkelt uttryckt i att erfarenheten av inkongruensen och upplös-
ningen av detsamma läggs till biografin, och med de nya erfarenheterna 
blir personen förändrad. Hela människan är inkluderad i lärandet, 
eftersom man erfar mer än bara kognitiva fenomen. Det är hela 
människan som är medveten om en situation, hennes förmågor, attity-
der, värderingar, känslor, trosföreställningar tillsammans med hennes 
kognitiva förståelse. Allt detta bygger erfarenheten och färgar hennes 
handlingar (Jarvis 2010; jfr Dewey 1984). Denna typ av lärande sker 
dessutom i interaktion med omgivningen, och på så vis förändras både 
personen och omgivningen till följd av att inkongruenser mellan episod 
och biografi upplöses och människan tillägnar sig nya erfarenheter och 
utökar sin handlingsrepertoar. 

Narrativ och berättelser 
Ett narrativt perspektiv synliggör berättelser som ett sätt att skapa 
mening av erfarenheter. Nedan beskrivs hur avhandlingens narrativa 
perspektiv tar sig uttryck i synen på lärande och människoblivande. Ett 
resonemang förs också om hur ett fokus på berättelser kan ta sig 
uttryck i genomförandet och analysen av forskningsintervjuer.  
 
Intresset för att studera människors skriftliga och muntliga berättelser 
har vuxit till en narrativ vändning inom samhällsvetenskaperna.  
Czarniawska (2004) betraktar intresset för berättelser som grundat i 
hermeneutiken. Även om det samtida intresset för studiet av berättel-
ser haft sin självklara bas inom litteraturvetenskap är perspektivet 
etablerat inom samhällsvetenskaperna sedan 1970-talet. Det är en 
snårig djungel att försöka reda ut de olika traditioner som vuxit fram 
inom fältet, då samma företeelse kan benämnas på olika sätt, och fors-
kare kan använda samma begrepp för olika företeelser (Alm 2005).  
 
Denzin (1989) talar om biografisk metod, vilket han menar är 
användningen och insamlingen av olika typer av livsdokument. Dessa 
dokument återfinns överallt där vi muntligen eller skriftligen berättar 
om vårt eget eller andras liv och erfarenheter. Denzin menar att dessa 
dokument baserar sig på berättelser (stories), vilket är fiktiva redo-
görelser av händelser. Att de är fiktiva innebär att de är konstruerade 
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dokument återfinns överallt där vi muntligen eller skriftligen berättar 
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meningsskapande funktion. Sarbin menar att berättande kan ses som 
en kognitiv förmåga, ett sätt att organisera episoder, handlingar och 
redogörelser för handlingar, skäl och orsaker (a.a.). 

Livet som levt, upplevt och berättat 
Det finns ett problematiskt förhållande mellan tid, berättelse och min-
ne, en berättelse om vad som har hänt bör inte läsas som en exakt åter-
givelse av händelsen (jfr s 48f och berättelser som fiktiva). Vi reviderar 
och redigerar det vi minns i förgången tid så att det passar med den 
berättelse vi berättar idag. På så sätt skapar berättelsen våra erfaren-
heter, samtidigt som de gör det möjligt att skapa mening och samman-
hang av det som har skett (Riessman 2008).  
 
Eftersom berättelser kräver en utgångspunkt (point of view) som hela 
tiden ändras med berättarens erfarenhet så förändras och varierar 
berättelser beroende på tid och rum (Riessman 2008; Denzin 1989). På 
så vis betraktas intervjusituationen som ett tillfälle där en gemensamt 
konstruerad berättelse skapas mellan intervjuare och intervjuperson. 
Även Ochs och Capps (2001) lägger stor vikt vid den sociala interak-
tionen, det gemensamma skapandet av berättelser. De fokuserar 
särskilt vardagligt berättande som sker gemensamt mellan flera 
personer, exempelvis inom en familj eller mellan vänner. Att berätta 
tillsammans med andra ger en ytterligare dimension till berättelser 
som socialt konstruerade handlingar.  
 
I avhandlingen betraktas berättelser som det sätt på vilket vi skapar 
mening av våra erfarenheter. Just eftersom berättelser förändras, vi 
reviderar och redigerar, minns händelser så de ”passar in”, är det 
viktigt att skilja mellan livet som levt, upplevt och berättat. Det levda 
livet är vad som verkligen händer, det upplevda livet består av bilder, 
känslor, önskningar, tankar som bara den personen känner till. Det 
berättade livet är en berättelse som är påverkad av kulturella mönster 
för berättande, av publiken och av den sociala kontexten. Även om 
dessa olika ”versioner” inte är helt överensstämmande (Denzin 1989) 
och inte kan sägas bära en objektiv sanning, så är det ändå personliga 
erfarenheter som har ett värde som exempel på hur det kan vara 
snarare än hur det är.   
 
Pérez Prieto (2006) hänvisar till livet som levt, upplevt och berättat, 
men han poängterar att även om berättelserna inte kan ses som enkla 
representationer av verkligheten så vill han inte heller helt hålla med 
om att berättelserna är främst fiktiva. Berättelserna präglas i stor 
utsträckning av det liv berättaren levde och refererar till, men det 
betyder inte att det är några definitiva bilder, utan versioner som färgas 
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sig själva, sina erfarenheter och omgivning. Eller som Evans (2013) 
uttrycker det:  
 

Narratives of learning /…/ are emergent, evolving accounts 
of motives, motivations, of choices, renunciations, blockages 
and liberation, even. They are stories of the self, and they 
chart the difficult process of the reflexive construction of a 
(potentially) more secure, cohesive self. (Evans 2013:18) 

 
Berättelser kan alltså vara ett värdefullt sätt att studera processer av 
meningsskapande. Då avhandlingen har just detta som sitt fokus 
uppfattas ett narrativt perspektiv som särskilt fruktbart. Det är dock 
viktigt att påpeka att det är studiens syfte att studera innehållet i 
berättelserna, alltså människors erfarenheter, snarare än själva 
berättelsernas form eller funktion.  

Berättelser finns överallt 
En viktig utgångspunkt i denna avhandling är att berättelser är natur-
liga för människan, en ”kulturell grundform” som Johansson (2005) 
uttrycker det. Genom sina berättelser formar människan bilden av sig 
själv. Här finns en spänning mellan ambitionen att konstruera en 
övergripande berättelse som knyter samman händelser och skapar 
mening, samt en önskan att fånga detaljer och komplexiteter i 
erfarenheterna (Ochs & Capps 2001). 
 
Berättelser pågår hela tiden, inom individen och mellan individer. 
Lieblich, Tuval-Mashiach, och Zilber (1998) hänvisar till ett flertal per-
soner när de skriver att  

 
Personal narratives, in both facet of contents and form, are 
people’s identities /.../ Stories imitate life and present an 
inner reality to the outside world; at the same time, however, 
they shape and construct the narrator’s personality and 
reality. The story is ones identity, a story created, told, 
revised and retold throughout life. We know or discover 
ourselves, and reveal ourselves to others, by the stories we 
tell. (Lieblich m. fl. 1998:7)  

 
Att studera berättelser och hur berättelser skapas och omskapas kan 
alltså ses som ett sätt att studera hur människor skapar och omskapar 
sig själva. Genom att berätta våra personliga berättelser, för oss själva 
och andra, kan vi skapa mening utifrån vad som händer i våra liv 
(Goodson & Sikes 2001). Johansson (2005) hänvisar till Sarbins (1986) 
tankar om den narrativa principen när hon diskuterar berättelsens 
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Det är snarare ett inträde i en redan befolkat [sic!] lokal, en 
anslutning till den gemenskap som delar just den intrigens 
förklarande kraft. (Wiklund 2007:30) 

 
Intrigerna finns alltså redan i det språkliga och sociala sammanhang 
som omger oss, de är färdiga att användas. Ett exempel från arbets-
livets kontext kan vara intrigen ”hårt arbete lönar sig”. En berättelse 
som bärs av denna intrig kan exempelvis kretsa kring hur man arbetar 
hårt och lägger mycket stor vikt vid att göra ett bra och gediget arbete. 
Tack vare detta hårda arbete får personen erkännande för sin kunskap 
och kompetens, av arbetsgivare, medarbetare och kunder.   

 
Genom att placera händelser i berättelsen i ordning eller centrerat 
kring vissa särskilt viktiga händelser skapas intrigen.  Med forsknings-
frågorna för ögonen har analytikern som uppgift att utifrån berättelsen 
göra dess intrig synlig (Polkinghorne 1995). Utmaningen för forskaren 
ligger i att skapa en intrig som passar och ger rättvisa till intervju-
personens berättelse, men som samtidigt tillför ett nytt perspektiv och 
innebär att det blir möjligt att se berättelsen i ett nytt ljus (a.a.). Genom 
att fokusera på berättelsernas intriger kan alltså en ny, mer principiell 
berättelse skapas utifrån olika individer.  
 
I analysarbetet har jag alltså utifrån forskningsfrågorna fokuserat 
berättelsernas intriger och synliggjort dem med hjälp av intervju-
personernas berättelser om sina erfarenheter och upplevelser. Enskilda 
individers berättelser får stå som exempel, men genom att se på berät-
telsens intrig kan vi se principiella drag och gemensamma nämnare i 
berättelser där omständigheterna vid en första anblick ter sig mycket 
olika. Betoningen på berättelsernas intriger bidrar till en dimension av 
studiens empiriska resultat som synliggör meningsskapande som 
processer över tid, där det inte räcker att fråga sig vad människor gör, 
utan också hur deras argument för handlingarna ser ut och hur dessa 
val blir relevanta.   

Berättelser i forskningsintervjuer 
Utifrån tankarna om berättelsen som en social konstruktion blir det i 
intervjusituationen viktigt att se att intervjuaren och den intervjuade 
tillsammans skapar den berättelse som fastnar på bandspelaren eller i 
anteckningsblocket. Exempelvis Karlsson (2006) använder detta som 
ett argument för att aktivt delta i ett samtal med intervjupersonen 
under intervjun, vilket inte alla forskare som använder narrativ metod 
gör. Att forskaren intar en mer passiv hållning i samtalet behöver dock 
inte innebära att man inte ser berättelser som socialt konstruerade, då 
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av sitt sammanhang. Pérez Prietos (2006) hållning är den som anam-
mas i denna studie, vilket innebär att berättelserna inte uppfattas som 
definitiva och ”huggna i sten”, men inte heller helt fiktiva. Istället tar de 
sin utgångspunkt i människors liv och är därmed en representation av 
det.  
 
Goodson och Sikes (2001) framhåller följande tre utgångspunkter som 
mer eller mindre gemensamma för forskare som använder sig av nar-
rativ metod:   

 
•  Det finns inga vattentäta skott mellan våra olika roller i livet, vilket 

innebär exempelvis att personen vi är på arbetet och den vi är 
hemma är inte totalt skilda, händelser på ena arenan/livsområdet 
påverkar den andra.  

•  Det finns ett interaktivt förhållande mellan individers liv, deras 
upplevelser och erfarenheter och historiska och sociala kontexter 
och händelser.  

•  Narrativ metod visar på hur individer förhandlar sina identiteter 
och därmed erfar, skapar och gör regler och roller meningsfulla i 
olika sociala sammanhang.  (Goodson & Sikes 2001) 

 
Som jag läser dessa tre punkter ser jag att det finns en ömsesidig påver-
kan mellan människor, mellan sociala kontexter och mellan olika 
arenor i livet. Berättelsen finns inom oss och vi använder den för att 
formulera bilden av oss själva, inför oss själva och andra. Vi legitimerar 
våra val, resonerar och förklarar vårt eget och andras handlande och i 
denna process är det som kallas intrigen central. 

Intrigen som meningsbärande linje  
Varje berättelse behöver en intrig som kopplar samman händelser och 
ger dem innebörd. Intrigen för berättelsen framåt och framhåller vissa 
händelser framför andra som väsentliga och bidragande till berättel-
sens utveckling och utfall (Polkinghorne 1988). Utan en intrig blir det 
vi säger eller skriver inte någon berättelse utan en uppräkning av 
separata händelser (a.a.), och därmed kan man säga att konstruktionen 
av intriger är ett sätt att skapa mening av händelser. Som menings-
bärande linje bildar intrigen sammanhang och ger berättelsen riktning.  
 
Intrigen är på sätt och vis förklarande, den är den röda tråd som i 
berättelsens efterhandskonstruktion binder samman händelser och 
förhåller dem till varandra och till motiv och mål. Intrigen ”ägs” inte av 
någon enskild person, utan  
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situation som liknar intervjupersonernas, finns berättelser som liknar 
de som genererats här.  

 
Intervjuerna uppfattas alltså generera berättelser, vars värde är att visa 
på nyanser och variationer i de intervjuades erfarenheter. Intentionen 
är att ge människor förtroende och makt att själv formulera sig på ett 
unikt och individuellt sätt. Det handlar ”när det kommer till kritan” om 
respekt och ödmjukhet för de intressanta och relevanta svar som kan 
framkomma när man låter människor själva formulera sin berättelse. 
Med referens till Ricoeur skriver Bruner (2004) att det inte verkar 
finnas något annat sätt att beskriva ”levd tid” än genom berättelser. Då 
tidsdimensionen är viktig i förståelsen av arbetslivet – perioder av 
arbete och icke arbete – blir det för mig tydligt att i en intervju som är 
öppen och som uppmuntrar till berättande är förutsättningarna för att 
få ta del av människors erfarenheter av arbetslivet och karriärer goda 
(jfr Cohen 2001, Murgia & Poggio 2011). 
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det är mer än bara intervjuarens deltagande under intervjun som 
formar den.  
 
En vanlig kritik mot narrativ metod är att det handlar om enstaka, 
atypiska berättelser som inte kan sägas stå för något mer än sig själva. 
Plummer (2001) menar att dessa kritiska röster siktar fel. Fakta, 
förklaring eller generaliseringar är inte målet, utan insikt, förståelse 
och igenkännande. Här finns naturligtvis en glidande skala: på den ena 
flanken är generalisering inte intressant över huvud taget. Berättelsen 
är unik och nödvändig att berätta, målet är att visa en unik erfarenhet, 
för vad det säger om just den. Där är det fullt möjligt att dra lärdom av 
ett enstaka exempel, men det är inte nödvändigt att representera fler än 
just den personens erfarenhet. Slutsatser är dock uteslutna på denna 
sida, även om det alltid går att spekulera i vidare implikationer.   
 
Bertaux (1981) tydliggör i citatet nedan sin hållning; han menar att det 
inte alls är meningen att vi med berättelser över huvud taget ska bevisa 
något, det är inte det som är uppgiften.  

 
Empirical sociology has been overloaded and sterilized by 
the burden of proof. Let us simply drop it. /…/ Our task is to 
understand the movement of societies – but not to ‘explain’ it 
(for this we would need social laws) – and to describe it in 
depth, using theoretical concepts if needed. (Bertaux 1981:41)  

 
Forskare på andra flanken kan förhålla enstaka berättelser till en större 
grupp för att se likheter och diskutera hur typisk den individuella 
berättelsen är. Jag uppfattar Mishlers (1999) hållning i citatet nedan 
som ett exempel på detta. 

 
From that perspective, we can reasonably expect to find 
some version of these differences and their associated 
impacts on identity development among other women and 
men members of the group to which our respondents belong. 
(Mishler 1999:149)  

 
Författaren framhåller alltså att det utifrån ett mindre antal intervju-
personer går att visa på teoretiska implikationer samt göra vissa 
empiriska generaliseringar, om än inte i statistisk mening. Även några 
få intervjupersoner kan ses som representanter för en något större 
grupp än bara sig själva. I avhandlingen antar jag Mishlers perspektiv, 
det är rimligt att anta att det bland personer som befinner sig i en 
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Augusti – december 2009: Genomförande av intervjuomgång 1:  
•  Intervjuer med tolv personer. 

 
Januari – augusti 2011: Genomförande av intervjuomgång 2: 

•  Intervjuer med elva personer. 

Pilotstudie  
Den som härleder ordet pilot märker att det på engelska kan betyda 
lots, alltså en vägvisare eller vägledare. Pilotstudiens uppgift kan vara 
av olika slag: antingen söker man pröva om studiens metod är 
funktionell och passande enligt vad som avses, syftet kan då vara till 
exempel att se hur frågorna fungerar eller hur lång tid genomförandet 
tar. En annan uppgift för pilotstudien kan vara innehållslig, att forska-
ren behöver kunskap om fältet, ett sätt att närma sig ett område. Det är 
med ett sådant explorativt syfte denna pilotstudie genomförts och det 
är så dess resultat bör betraktas. På så sätt betraktas resultaten från 
pilotstudien som vägledande bakgrundsinformation och en del av 
processen mot studiens slutliga intresse och frågor. Därför redovisas 
resultaten från pilotstudien separat från huvudstudien.  

 
Den tvådelade pilotstudien genomfördes under våren 2009. Syftet var 
att få en översiktsbild av situationen på Notec och ökad förståelse för 
hur arbetstagarnas uppfattade sin egen situation utifrån de uppsägnin-
gar som genomförts. De två delarna av pilotstudien utgjordes av dels 
intervjuer och dels en enkätstudie.  

Urval, tillträde och genomförande 
Det aktuella företaget, Notec, valdes ut eftersom man där lagt relativt 
stora varsel som blivit uppmärksammade i medier under hösten 2008. 
Inför genomförandet av pilotstudien etablerades kontakt genom den 
fackliga organisationen, vars representanter var positivt inställda till 
studien. Via fackets representanter presenterades jag även för företags-
ledningen vid den aktuella anläggningen, och de uttryckte också sitt 
intresse för studien.  
 
Jag tog kontakt med tre personer som bedömdes ha goda kunskaper 
och erfarenheter av den specifika gruppen och uppsägningsprocessen. 
De väntades också ha mer generella kunskaper om reaktioner hos upp-
sagda och om arbetsmarknaden både nationellt och lokalt. De tre 
”nyckelpersonerna” var: ett fackligt ombud på arbetsplatsen, en hand-
läggare från arbetsförmedlingen på orten och projektledaren för det 
omställningsprojekt som arbetade med de uppsagda.  
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4. FORSKNINGSPROCESSEN  

I detta kapitel redogörs för genereringen av studiens empiriska mate-
rial. Som framgick i kapitel 3 utgörs avhandlingens metodologiska 
grund av ett narrativt perspektiv på intervjuer. Det innebär kortfattat 
att intervjuerna har en narrativ prägel, alltså att fokus ligger på 
intervjupersonens berättelse om sina erfarenheter. I detta fjärde kapitel 
beskrivs på vilket sätt avhandlingens narrativa fokus färgar intervju-
situationen och analysarbetet. Tillvägagångssättet för pilotstudien och 
huvudstudien beskrivs, och pilotstudiens resultat redovisas också 
här.29 I kapitlet förs löpande diskussion angående metodens styrkor 
och svagheter. De överväganden som gjorts i syfte att stärka studiens 
trovärdighet och giltighet redovisas. Kapitlet avslutas med en 
presentation av de tolv personer som intervjuats i huvudstudien. 

Hållpunkter 
Den empiri som ligger till grund för avhandlingen har genererats i två 
studier: en pilotstudie och en huvudstudie, den senare bestående av två 
intervjuomgångar. Båda studierna har som fokus de uppsägningar som 
genomfördes vid Notec under hösten 2008. 
 
Mars – juni 2009: Genomförande av pilotstudie: 

•  Intervjuer med tre nyckelpersoner. 
•  Enkät till uppsagda och kvarvarande.  157 enkätsvar inkom, varav 68 

från personer som var reguljärt uppsagda, 20 från personer som valt 
avgångsvederlag och 69 från personer som arbetade kvar på Notec. 

 
 

29 Efter att ha prövat andra upplägg har jag valt att redovisa pilotstudiens resultat i detta 
kapitel. Det innebär att pilotstudien och huvudstudien i detta kapitel har ungefär lika stort 
utrymme, trots att det är huvudstudien som spelar den centrala rollen i avhandlingen. 
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kunskaper om gruppen var sammanlagt stor och grundade sig i deras 
olika yrkesroller. Vid denna tidpunkt hade inte gruppen kvarvarande 
ännu inkluderats i studiens syfte. Frågorna som ställdes handlade dels 
om hur gruppen uppsagda såg ut när det kommer till antal och 
fördelning vad gäller till exempel ålder, kön och utbildningsnivå. Dels 
handlade frågorna om de uppsagdas situation, under uppsägnings-
tiden: Arbetade de eller hade de blivit arbetsbefriade? Hur såg var-
dagen på arbetsplatsen ut? Hur reagerade de på situationen? 
 
Pilotstudiens explorativa utgångspunkt banade väg för möjligheten att 
vara öppen i frågor och förhållningssätt. De tre intervjupersonerna 
visade sig ha stora kunskaper och erfarenheter, både av den specifika 
gruppen uppsagda, men också av uppsagda och uppsägningar i allmän-
het. Det kan verka lite att basera pilotstudiens första del på endast tre 
intervjuer, det finns ju alltid möjlighet att finna fler nyckelpersoner 
med kunskaper om gruppen. Valet föll dock på att stanna vid tre 
intervjuer eftersom det visade sig att även om intervjupersonerna hade 
olika roller i förhållande till de uppsagda, var mängden ny information 
som tillkom vid tredje intervjun mycket liten, vilket tolkades som att 
frågorna fått sina svar. För att använda sig av terminologin inom 
grundad teori kan man säga att kategorierna verkade vara mättade. 

De uppsagda och de kvarvarande  
Inledningsvis var syftet med enkätstudien att få en bakgrundsbild av de 
uppsagda som grupp. Men utifrån svaren från intervjuerna valde jag att 
redan i pilotstudiens andra del utvidga intresset till att även omfatta de 
som arbetade kvar på arbetsplatsen efter uppsägningarna. Enkätfrågor-
na hade förutom bakgrundsfrågor tre teman: orientering (frågor som 
har att göra med om de söker andra arbeten, vad de skulle göra om de 
förlorade arbetet, etc.) flexibilitet (frågor som har att göra med vilka 
andra arbeten man kan tänka sig, om man är intresserad av att studera, 
hur långt pendlingsavstånd man kan tänka sig till arbetet, etc.) och 
upplevelse av kontroll (frågor som har att göra med självförtroende att 
kunna byta arbetsplats eller studera, arbetsosäkerhet, etc.).  
 
Enkätsvaren behandlades på så sätt att de sammanställdes i form av 
anteckningar utifrån olika frågorna och teman. Då syftet var explorativt 
och tanken var att skissa en bakgrundsbild för ökad förståelse betraktas 
de kunskaper jag utifrån enkäten fick om gruppen som just en målning 
med grova penseldrag, inte någon exakt återgivning. Genomförandet av 
enkäterna blev ganska hastig process, då det var bråttom att hinna nå 
de uppsagda innan de lämnade företaget. Det blev några mindre fel i 
enkäterna som troligen hade kunnat undvikas om det funnits utrymme 
att spendera mer tid på utformningen.  

59 

Under våren 2009 deltog jag också vid fyra sammankomster där a-
kassan informerade de uppsagda inför den stundande arbetslösheten. 
Dessa tillfällen bidrog till min förståelse för de frågor och tankar som 
de uppsagda brottades med när arbetslösheten närmade sig på ett på-
tagligt vis. Det var vid dessa tillfällen som enkäten delades ut till de 
uppsagda. Enkäten30 bestod av frågor på teman som arbetsosäkerhet, 
intresse för studier, arbetssökande, etc. Vid dessa möten deltog alltså 
endast uppsagda som var anslutna till a-kassan. Därefter delades enkä-
ten ut till kvarvarande arbetstagare vid en sammankomst som 
arbetsgivaren och facket anordnade just för detta ändamål, på arbets-
platsen. Enkäten skickades också ut per post till de personer som valt 
att acceptera Notecs erbjudande om avgångsvederlag. Listan på dessa 
personer tillhandahölls av omställningsprojektet.  
 
Totalt inkom 157 enkätsvar, varav 68 enkäter besvarades av uppsagda 
vid de tre informationsmötena. Enkäterna till de 40 personer som 
accepterat erbjudandet om avgångsvederlag skickades ut per post i maj 
månad, efter en påminnelse hade i slutet av juni 20 svar inkommit. I 
juni ordnades sammankomsten för de kvarvarande på arbetsplatsen 
och 69 enkäter besvarades vid detta tillfälle. 
 
Vad gäller urvalet av respondenter i pilotstudien gjorde jag alltså ett 
urval vad gäller företag, nyckelpersoner och respondenter till enkäten 
utifrån var och hos vilka jag uppfattade mig ha möjlighet att få rika svar 
på mina frågor, ett så kallat ändamålsenligt urval, purposive selection 
(Polkinghorne 2005). Då poängen med kvalitativ forskning är att nå en 
djupare förståelse av en erfarenhet, är det viktigt att vända sig till per-
soner som har just den erfarenhet som man ämnar studera, och är 
villiga att berätta om den (Polkinghorne 2005; Marshall 1996). I efter-
hand kan jag konstatera att urvalsstrategin här fyllde sin funktion och 
jag kom i kontakt med ett företag som nyligen genomfört uppsägnin-
gar. Jag nådde också personer som på olika sätt arbetade med de 
uppsagda och kvarvarande på företaget (nyckelpersonerna), och jag 
fick även kontakt med uppsagda och kvarvarande på företaget som 
kunde och ville delge sin erfarenhet av uppsägningarna. 

Nyckelpersonerna 
Syftet med den första delen av pilotstudien var att genom intervjuer 
med några nyckelpersoner få en bakgrundsbild av hur varslen och 
uppsägningarna gått till på Notec. Nyckelpersonernas erfarenheter och 

30 Se bilaga 1. I huvudsak var fick de fyra grupperna (uppsagda som valt avgångsvederlag, 
reguljärt uppsagda, kvarvarande som studerat och kvarvarande som ej studerat) samma enkät 
att besvara, även om vissa frågor hade anpassats efter respektive grupp.  
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30 Se bilaga 1. I huvudsak var fick de fyra grupperna (uppsagda som valt avgångsvederlag, 
reguljärt uppsagda, kvarvarande som studerat och kvarvarande som ej studerat) samma enkät 
att besvara, även om vissa frågor hade anpassats efter respektive grupp.  
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Bland de reguljärt uppsagda som svarat på enkäten kunde drygt hälften 
tänka sig att studera för att kvalificera sig till ett arbete inom sin egen 
bransch eller till ett annat yrke. Bland de som valde avgångsvederlaget 
var intresset för studier lågt. Ekonomin anges som den största anled-
ningen hos de uppsagda som inte var intresserade av studier. Nyckel-
personerna menar att dels var man inte beredd att ta den sänkning i 
inkomst det innebär att gå från a-kassa till studiemedel. Dels indikerar 
en av nyckelpersonerna att den allmänna inställningen hos gruppen är 
att man inte är intresserad av att investera i en utbildning (genom att ta 
studielån), utan ofta ser man det som att det är upp till staten eller 
arbetsgivaren att ordna utbildning och kompetensutveckling.   

 
Nyckelpersonerna gjorde mig också uppmärksam på att även de 
kvarvarande på arbetsplatsen i hög grad påverkades av uppsägningar-
na. Vissa av dem hade fått nya arbetsuppgifter och arbetsgrupper, en 
del fick nya arbetstider. Nyckelpersonerna berättar att kunde se olika 
typer av chockreaktioner och stadier av kris hos en del av de uppsagda. 
De flesta verkar dock ha varit införstådda med situationen, att de 
tillhörde den drabbade gruppen, även om några var mer upprörda och 
hade svårt att ta till sig beskedet. I enkäten anger både uppsagda och 
kvarvarande att individen har ett mycket stort ansvar för att själv 
komma i arbete efter uppsägningarna. Kontakter uppges som det mest 
effektiva sättet att få ett nytt arbete. 
 
Sammanfattningsvis innebar resultatet från pilotstudien en bredare 
förståelse för uppsägningarna vid Notec och den situation de uppsagda 
befinner sig i. Dessutom innebar pilotstudien att intresset väcktes för 
att inkludera de som arbetade kvar på Notec i pilotstudiens andra del, 
och även i huvudstudien, för att få en bild av vad uppsägningarna inne-
bar för de kvarvarande.  

Huvudstudie 

Urval och genomförande 
I pilotstudiens enkät uppmanades den som var intresserad av att även 
delta i en intervju att ange namn och telefonnummer eller e-postadress. 
15 personer anmälde intresse för att delta i en sådan intervju. Tre 
personer avböjde när kontakt togs, sammanlagt intervjuades alltså tolv 
personer vid första intervjuomgången hösten-vintern 2009. Elva av 
dessa intervjuades ytterligare en gång våren-sommaren 2011. Den 
person som endast intervjuades en gång uteblev från två bokade 
intervjuer inför intervjuomgång två och var svår att få tag på via 
telefon. Detta uppfattades som ett ointresse för vidare deltagande.  
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Pilotstudiens huvudsakliga resultat 
Som nämnts var pilotstudiens syfte att få en bakgrundsbild och ökad 
kunskap om de uppsagda och kvarvarande vid Notec, och om hur de 
uppfattade sin situation. Nedan presenteras alltså de huvudsakliga 
resultat från pilotstudien som jag bedömt varit de relevanta utifrån 
avhandlingens syfte.  
 
Utifrån de intervjuer och enkäter som genomförts kan man konstatera 
att gruppen uppsagda var relativt homogen vad gäller kön, ålder och 
utbildningsnivå. De som blev uppsagda var företrädesvis unga män 
som varit anställda vid företaget i maximalt 3,5 år31. De flesta har 
gymnasieutbildning som sin högsta genomförda utbildning, vissa har 
inte slutfört gymnasiet och det finns också de som har någon form av 
eftergymnasial utbildning. Innan uppsägningarna var det ungefär 
hälften av arbetstagarna som bodde i det lilla samhället Kåvalla där 
Notec har sin fabrik. Merparten av de som anställts på senare tid har 
dock pendlat till Kåvalla från andra orter, vilket gör att andelen 
uppsagda från orten är något mindre än genomsnittet på företaget. 
Nyckelpersonerna betonar att trots detta drabbar uppsägningarna 
orten mycket hårt.  
 
Vidare framkom att arbetsgivaren erbjöd de uppsagda ett avgångs-
vederlag på 100 000 kronor till den som slutade genast. 40 personer 
antog erbjudandet, och deras anställning upphörde omgående. Antalet 
som antog erbjudandet var långt fler än vad facket förväntade sig, och 
man resonerar om att detta kan bero på att personerna var motiverade 
och hade kontakter, kanske var de redan på väg bort från arbetsplatsen. 
En annan nyckelperson menar att det snarare handlar om att det var 
ett impulsivt beslut att anta erbjudandet om avgångsvederlag, då man 
hade kort tid på sig att bestämma sig. Många uppfattade 100 000 
kronor som en stor summa pengar, och alla var kanske inte införstådda 
med att regler om karens innebar att de inte skulle få a-kassa på en 
gång efter uppsägningen. De uppsagda som inte valde avgångs-
vederlaget blev arbetsbefriade i vissa perioder och deras anställningar 
upphörde efter sex månaders uppsägningstid. Några av de uppsagda 
påbörjade utbildning under uppsägningstiden, då detta blev möjligt i 
och med ett avtal med arbetsgivaren. Arbetsgivaren gav även de 
kvarvarande möjligheten att studera under arbetstid. Kurserna var på 
deltid och man kunde välja mellan kurser på högskolenivå och kurser 
arrangerade av KOMVUX. 
 

31 Det finns dock personer som inledningsvis varit anställda av ett bemanningsföretag, och 
därmed blev uppsagda även om de i praktiken arbetat längre än 3,5 år på företaget. 
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till de övriga tre temana. 32 Dessa teman hade alltså temporala aspekter 
och även om syftet inte var att skapa en kronologisk berättelse så 
betraktas ändå tid som en central aspekt i hur vi formar berättelsen om 
våra erfarenheter (Riessman 2008; Pérez Prieto 2006).  
 
Intervjuerna ägde till största delen rum på offentliga platser på den 
aktuella orten, på mitt förslag. På intervjupersonernas initiativ ägde 
dock en intervju rum hemma hos den intervjuade, och två personer 
intervjuades båda gångerna på arbetsplatsen. 

Inspelning och transkribering 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberingen gjordes kort efter 
intervjun. Vid transkriberingen föll en intervju från intervjuomgång 1 
till stora delar av bort på grund av för dålig ljudkvalitet på inspelnin-
gen.  
 
Transkriberingen är gjord på ett sätt som ligger så nära det sagda som 
möjligt, men med en lutning mot skriftspråk för att göra transkriberin-
garna lättlästa. Jag gjorde också ibland ändringar i ordföljd som kan 
komma sig av att intervjupersonen söker efter orden eller inte har 
svenska som sitt modersmål, även detta för att öka läsvänligheten. Av 
samma anledning har jag valt att bortse från några uttryck som före-
kom väldigt många gånger hos enstaka intervjupersoner. Dessa uttryck 
uppfattas som oreflekterade ord som inte har någon innehållslig 
innebörd, exempelvis: ”jag menar” eller ”om man säger”. Längre pauser 
är markerade i transkriberingen (utskrivet som …) liksom där menin-
gen blir avbruten (utskrivet som -). Vid något tillfälle har jag valt att 
helt låta bli att skriva ut avsnitt som berör något som inte betraktas 
som relevant, exempelvis midsommarfirandet förra sommaren33. Dessa 
avsnitt är dock markerade i transkriberingen även om de inte är 
utskrivna, som exempelvis [talar om midsommarfirandet 13.40-17.55].  
 
Det finns förstås alltid en risk med att ta ett steg bort från det sagda 
ordet i transkriberingen av materialet, men eftersom intervjuerna 
främst skulle analyseras utifrån sitt innehåll och inte sin språkliga form 
valdes ändå ett sådant transkriberingssätt (Bjurulf 2008; Johansson 
2005). 

32 Se bilaga 3. 
33 Detta sätt att bortse från avsnitt i intervjun ska tillämpas med försiktighet då det kan vara 
svårt att avgöra exakt vad som är relevant och inte.  
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Vad gäller urvalet av intervjupersoner i huvudstudien skedde det alltså 
i form av vad som kan kallas självurval, self selection (Polkinghorne 
2005). Intervjupersonerna valde själva att anmäla intresse för detta i 
den enkät som genomfördes i pilotstudien. Att inte ha kontroll över 
vilka som anmäler sig för intervju behöver inte vara något problem, då 
alla berättelser utifrån en narrativ utgångspunkt är relevanta att 
berätta, och sammansättningen av intervjupersoner påverkar inte 
berättelsernas värde (a.a.). Däremot är det viktigt att reflektera över om 
gruppens sammansättning påverkat studiens resultat. Av de tolv 
intervjupersonerna var elva män och en kvinna. Denna fördelning 
mellan könen hos de som anmält intresse för att delta i studien repre-
senterar ungefär den könsfördelning som fanns bland de kollektiv-
anställda på företaget vid tiden för uppsägningarna. Det innebär dock 
att i den mån det finns skillnader mellan mäns och kvinnors berättelser 
om övergångar i arbetslivet är det huvudsakligen mäns berättelser som 
kommer till uttryck i denna studie.  
 
Att de intervjuade själva fick anmäla intresse för att delta väcker frågor 
om vilka som valde att avstå. Anledningarna till att människor är 
ovilliga att delta i intervjuer kan vara många. Man kanske inte har tid, 
man kanske inte är intresserad av studiens frågor eller av att bli 
intervjuad. Det kan vara så att de intresserade, engagerade och talföra 
väljer att delta i en intervjustudie, medan människor med något sämre 
självförtroende, eller personer som mår dåligt av att bli påminda om 
uppsägningarna väljer att avstå från deltagande. 

 
På samma sätt innebär valet av företag att i den mån det finns skillna-
der mellan de berättelser som personer inom olika branscher berättar 
om arbetslivets övergångar, så handlar denna studie om industri-
arbetares berättelser, och berättelser från personer i andra branscher 
hade troligvis gett annorlunda berättelser. 
 
Huvudstudiens utgörs alltså av en intervjustudie baserad på samman-
lagt 23 intervjuer med personer som blivit uppsagda från eller arbetade 
kvar på Notec efter uppsägningarna 2008. Intervjuerna var av öppen 
karaktär, och hade karaktären av ett öppet samtal. Som intervjuare låg 
mitt fokus på att låta intervjupersonerna – utifrån vissa teman 
relaterade till studiens syfte – berätta om sina erfarenheter. De teman 
som intervjuerna kretsade kring var: varslen och uppsägningarna, 
tiden efter uppsägningana, och plan/framtidsbild. Ett ytterligare tema 
som vi kan kalla tidigare erfarenheter, var något som gjordes relevant i 
olika grad av olika intervjupersoner och då gjordes det oftast i relation 
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olika kategorier och varje kategori presenteras i kapitel 6 med hjälp av 
relativt omfattande berättelser från varje person.  

 
Det fanns dock ett viktigt resultat angående de individuella förhål-
lningssätten som jag inte kunde få att framträda på ett rättvisande sätt 
utifrån strukturen i kapitel 6. I arbetet med intrigerna blev det tydligt 
att flera av de intervjuade över tid rör sig mellan olika strategier för att 
förhålla sig till uppsägningarna. Den narrativa strukturen i kapitel 6 
fyllde sin funktion där, men det är lätt att de individuella berättelserna 
blir en berättelse bunden i tid, där en händelse följer på en annan. På så 
vis riskerar intrigerna – om de får stå för sig själva – att ge bilden av 
människors förhållningssätt som kausala eller ”raka” färdsträckor mot 
ett tydligt mål. Min bild, efter att ha lyssnat till de intervjuades 
berättelser, är att deras förhållningssätt snarare tog formen av ett 
virrvarr av stigar där var och en skapar sina egna vägar genom terrän-
gen, med ständiga val omprövningar. Utifrån Jarvis modell av lärande 
som problemlösning och strävan efter mening, blev det tydligt att dessa 
förhållningssätt kan betraktas som ett resultat av hur den aktuella 
erfarenheten förhålls mot tidigare erfarenheter och framtida mål.  
 
För att synliggöra dessa processer av lärande, förändring och utveck-
ling gestaltas i kapitel 7 hur de intervjuade rör sig mellan olika strate-
gier för att hantera situationen. Dessa gestaltningar görs genom en 
kategorisering som på sätt och vis går ”på tvärs” över de intriger som 
presenterats i kapitel 6. De processer som framkommer när man 
studerar hur människor rör sig mellan olika strategier för att ta sig 
fram i arbetslivet kallas här handlingsvägar. De handlingsvägar som 
blivit synliga i de intervjuades berättelser om arbetslivet presenteras i 
kapitel 7. 

Berättelsens delar och helhet 
Processen att göra ett urval av den mängd citat som genererats i de 23 
intervjuerna har varit en noggrann avvägning där varje citat har valts 
för sitt sätt att belysa en poäng. I valet mellan flera citat har det varit 
viktigt att etablera en spridning i materialet och låta alla intervju-
personer ”komma till tals”. 
 
Inom narrativ metod finns en etablerad kritik mot att tematisera och 
sortera empiriskt material så att det bryts ner i delar. Mishler (1999) 
menar till exempel att tanken att tematisera och sortera ett empiriskt 
material är en tanke med kvantitativa drag. Genom att standardisera 
svaren beter man sig som att varje svar är isolerat från det tidigare, 
eller från sammanhanget av den pågående intervjun som dialog. Även 
Riessman (2008) skriver att det inte är intressant att isolera frågorna 
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Analys och framställning av resultat 

Då intervjun ses som en konstruktion mellan intervjuare och intervju-
person (Riessman 2008) ser jag det som att tolkningen och analysen av 
materialet påbörjas redan i intervjun, och den fortsätter under trans-
kriberingen (Kvale 1997; Johansson 2005). Arbetet med intervjuerna 
påbörjades relativt tidigt i avhandlingsarbetet, eftersom det var viktigt 
att närma sig de berörda medan situationen var aktuell. Det har 
medfört att forskningsprocessen varit induktiv till sin karaktär, då 
studiens teoretiska ramverk i flera avseenden utvecklats parallellt med 
analysen (Kvale 1997). Eftersom intervjuerna var av relativt öppen 
karaktär, där intervjupersonen ombads berätta utifrån olika teman har 
analysen pendlat mellan att ta utgångspunkt i individens ”hela” 
berättelse, och att fokusera på delar, teman som återkommer hos olika 
intervjupersoner. Genom denna pendling mellan delar och helhet växte 
så småningom en komplex bild av materialet fram där olika utgångs-
punkter gav täta och fylliga beskrivningar (Bryman 2011; Larsson 
2005).  
 
Efter transkriberingen lästes utskrifterna, både i sin helhet och utifrån 
särskilda aspekter, som enstaka personers berättelser eller särskilda 
teman. Utifrån att analysen börjat redan i intervjusituationen innebar 
analysens första explicita steg att i intervjumaterialet söka efter de 
intervjuades berättelser om varslen och uppsägningarna vid det egna 
företaget. Här handlade analysarbetet alltså om det som Polkinghorne 
(1995) kallar analysis of narrative. Här handlar det om att analys-
arbetet rör sig från intervjupersonernas individuella berättelser till dess 
element, alltså de teman som återfinns i berättelserna. I analysen lades 
särskild vikt vid hur de egna erfarenheterna förhölls till berättelsen om 
arbetslivet ”i allmänhet”, det vill säga den beskrivning de intervjuade 
ger av arbeteslivets karaktär och villkor, i Sverige i början av 2000-
talet. Detta för att besvara studiens första fråga. De teman som 
intervjupersonerna berättar om presenteras i kapitel 5. 
 
Analysens andra steg utgjordes av vad Polkinghorne (1995) kallar nar-
rative analysis. En sådan analys handlar om att gå från de individuella 
berättelsernas element till att formulera andra berättelse, med nya 
dimensioner. I ett sådant analysarbete är det forskarens uppgift att 
utveckla eller upptäcka den intrig som utgör länken eller navet som de 
olika delarna kan enas kring Polkinghorne 1988; 1995) 34. Med hjälp av 
intrigen som analysverktyg synliggjordes de intervjuades förhållnings-
sätt i samband med uppsägningarna. Intrigerna kategoriserades i fyra 

34 Läs mer om intriger i kapitel 3. 
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34 Läs mer om intriger i kapitel 3. 
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sincerety och ethical) 35. Det handlar huvudsakligen om att forskaren 
ska visa att den agerat ärligt och i god tro, inte låtit värderingar eller 
perspektiv påverka utförandet av eller slutsatserna från en under-
sökning. I föreliggande studie redovisas forskningsprocessens steg för 
att granskaren ska kunna göra en bedömning av studiens pålitlighet. 
Ambitionen har också varit att redovisa resultatet på ett sådant sätt att 
dess förankring i empirin ska bli tydlig. 
 
För att visa på studiens tillförlitlighet har det i framställningen av 
avhandlingens resultat varit mitt mål att visa empiriska och teoretiska 
exempel som är tillräckliga, rikliga, lämpliga och komplexa, för att 
svara till Tracys (2010) kriterier för rich rigour och crecibility. Jag ser 
det som att dessa kan mötas med hjälp av det som brukar kallas fylliga 
redogörelser, thick descriptions, (jfr Bryman 2011; Larsson 2005). 
Avhandlingens resultat presenteras i tre kapitel i avhandlingen, där 
varje kapitel fokuserar olika aspekter av samma empiriska material. 
Detta gör redogörelserna av de intervjuades erfarenheter fylliga och 
detaljrika. Att principiella fundament återkommer i berättelserna gör 
att de uppfattas som relevanta, dessutom bidrar olika varianter inom 
varje bild till komplexitet i resultatet (Larsson 2005). Att vissa teman 
återkommer i de olika framställningarna av materialet gör alltså att jag 
uppfattar dessa aspekter som relevanta resultat. 
 
Tillförlitlighet handlar även om att forskningen utförts enligt gällande 
regler och att man återrapporterar resultaten till de som intervjuats för 
att forskaren ska vara säker på att inga missförstånd har skett. I före-
liggande studie har en viss återrapportering skett till intervjuperso-
nerna i och med att två intervjuer genomfördes (utom i ett fall). Vid 
detta tillfälle gjordes en kort summering av första intervjun och 
intervjupersonen hade möjlighet att göra korrigeringar i de fall jag 
hade missuppfattat något. Bedömning av resultatens tillförlitlighet görs 
också i samband med att resultaten diskuteras utifrån tidigare forsk-
ning. 
 
Vidare ämnar avhandlingens första och sista kapitel synliggöra det 
Tracy (2010) kallar ämnets relevans (worthy topic), koherens mellan 
syfte och resultat (meaningful coherence) samt visa hur avhandlingens 
resultat är ett bidrag till forskningsfältet (significant contribution). 
Genom hela avhandlingen har det varit mitt mål att med hjälp av ett så 

35 De etiska överväganden som gjorts i arbetet med studien ges särskilt utrymme i 
nästföljande avsnitt. 
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från varandra och koppla samman varje fråga med sitt svar utan att se 
hur de olika svar intervjupersonen ger kopplas samman över hela (eller 
delar av) intervjun till en sammansatt berättelse.  
 
Utifrån avhandlingens intresse menar jag att det finns skäl att både se 
till de hela, individuella berättelserna, och till de teman som kan bli 
synligt då man bryter upp berättelser i delar, och ställer flera berättel-
ser intill varandra. Jag anser att jag genom att tematisera berättelserna 
har fått syn på viktiga aspekter av materialet som inte nödvändigtvis 
hade blivit tydliga om de individuella berättelserna analyserats var och 
en för sig, i sin helhet. Det handlar särskilt om hur personerna rör sig 
mellan olika sätt att hantera situationen över tid, hur de konstruerar 
sina handlingsvägar. Jag anser att detta resultat inte hade blivit lika 
tydligt i en framställning av resultatet som enbart individuella berättel-
ser, som lätt blir statiskt och inte låter bilden av processerna komma till 
sin rätt. På så vis kompletterar de tre resultatkapitlen varandra, och de 
bildar tillsammans en dynamisk helhet.  

 
Ytterligare en aspekt av berättelser som delar eller helhet är avhand-
lingens longitudinella intresse, där personer intervjuas två gånger med 
ca 1,5 års mellanrum. Detta är ett val som gjorts för att tillgodose de 
processuella aspekterna av avhandlingens syfte, de delar som handlar 
om intresset för människors agerande över tid. I presentationen av det 
empiriska resultatet görs dock – om det inte är helt tvunget för 
förståelsen av materialet – ingen uppdelning eller markering mellan 
vad de intervjuade sagt vid de respektive intervjutillfällena. Detta val 
gjordes efter noggrant övervägande, då det bedömdes som att mer 
kronologiskt framställda berättelser riskerade att ge en bild av 
berättelserna som mer statiska och ”bundna” till en viss tidpunkt. 
Genom att lösgöra berättelserna från sin inbördes ordning blev det 
också möjligt att göra en mer läsarvänlig framställning utan diverse 
upprepningar. Allt eftersom har det också blivit tydligt hur utsagorna 
från samma person är aspekter av en och samma berättelse.  

Trovärdighet och giltighet 
I arbetet med att skapa användbara verktyg för bedömning av kvalitet i 
kvalitativa studier presenterar Tracy (2010) de kriterier som utgör 
grunden för detta avsnitt. Ambitionen i avhandlingen är att genom 
detaljerade beskrivningar av studiens tillvägagångssätt visa på transpa-
rens och etisk medvetenhet i forskningsprocessen (se Tracys kriterier 
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I samband med första intervjutillfället upprepades informationen 
muntligen. Efteråt blev de tillfrågade om jag fick återkomma för en 
uppföljande intervju och samtliga intervjupersoner svarade ja. Vid 
andra intervjuomgången upprepades informationen muntligen, och 
samma information överlämnades även skriftligen tillsammans med 
kontaktuppgifter till mig och min huvudhandledare36. 

Värdering av risk och nytta 

Det är viktigt att värdera den risk som intervjupersonerna tar i 
förhållande till den nytta som studien beräknas tillföra (Guchteneire 
2006; Vetenskapsrådet 2011). Intervjuerna kan på grund av sin inrikt-
ning upplevas som närgångna för intervjupersonen, då intervjun tydligt 
fokuserar en period som kan ha varit svår eller omvälvande. Tidigare 
forskning visar att de som förlorat arbetet kan må dåligt på grund av 
detta, och även om intervjuerna genomfördes ett år efter uppsägningar-
na kan det väcka känslor att prata om det. De som inte blev uppsagda 
kan också ha upplevt tiden för uppsägningarna som kaotisk och svår. 
Man kan tänka sig att de omorganisationer som följde efter uppsägnin-
garna kan ha medfört att individer upplevde sig obekväma, och kanske 
minskat självförtroende, om man hamnade i en ny arbetsgrupp eller 
fick nya arbetsuppgifter.  
 
Intervjuerna behandlar även individernas tidigare arbetsliv. De flesta 
uppfattar det troligvis inte som något problem att berätta om detta, 
men det kan tänkas att man kan uppleva en sådan berättelse som när-
gången ifall man varit utan arbete eller varit förhindrad på olika sätt. 
De åtgärder som vidtagits för att undvika att intervjupersonen upplever 
frågorna som för närgångna har främst att göra med att se till att 
intervjupersonen från början är trygg i att man kan avböja att svara på 
frågor eller avbryta sin medverkan när som helst.  
 
Intervjupersonerna kan ha nytta av studien på så sätt att de i första 
skedet kan uppfatta det positivt att bli lyssnad till och få möjlighet att 
berätta sin berättelse. Detta bedöms även vara av godo på längre sikt, 
att ta del av den färdiga studien och läsa sin berättelse tillsammans 
med andras. Avhandlingens resultat kan även förväntas utgöra ett 
tillskott vad gäller kunskapsutvecklingen på området. Detta gäller dels 
uppsagdas och kvarvarandes erfarenheter av uppsägningar, och dels 
vad gäller arbetstagares förhållningssätt i det förändrade arbetslivet. 
Detta är två områden där det finns ett behov av empiriskt grundad 
forskning, vilket gör att studien bedöms som relevant.  

36 Se bilaga 2. 
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enkelt språk som möjligt, samt god struktur, framställa texten på ett 
sätt som är läsvänligt (resonance) (jfr Tracy 2010). 
 
Avslutningsvis kan det också vara på sin plats att ta upp den inom nar-
rativ metod livligt debatterade frågan om överförbarhet. Vissa menar 
att det inte över huvud taget är relevant att diskutera huruvida de 
empiriska resultaten skulle kunna stå för någon annan än de som 
intervjuats (Bertaux 1981). Min position är snarare att det är rimligt att 
tänka att de berättelser som en individ berättar åtminstone delvis 
skulle kunna gälla även för andra människor ur den grupp som 
personen i fråga representerar (Mishler 1999; Bryman 2011), det som 
Larsson (2010) kallar kontextlikhet. Här blir det alltså aldrig fråga om 
generalisering i statistisk mening, utan snarare handlar resultatens 
överförbarhet om att visa exempel som rimligtvis kan tänkas gälla även 
för andra personer som befinner sig i en situation som liknar den för de 
uppsagda och kvarvarande i denna studie. 

Etiska överväganden 
Kvaliteten på ett vetenskapligt arbete bedöms bland annat efter hur 
etiska frågor hanterats i studien. Forskningsetik handlar i stor utsträck-
ning om hur personer som deltar i studier ska behandlas och vilka 
rättigheter de har (Vetenskapsrådet 2011). Studien har inhämtat 
godkännande från Etikprövningsnämnden i Linköping (dnr 2010/298-
31). Nedan redovisas de överväganden och vägval som gjorts inför och 
efter insamlingen av empiri, i syfte att bemötande av intervjupersoner 
och hantering av det empiriska materialet skulle ske på ett etiskt 
välgrundat sätt. 

Information och samtycke 

Ett grundläggande krav inom forskningsetik handlar om att den som 
deltar i vetenskapliga studier ska informeras om studiens syfte, att 
deltagandet ska vara frivilligt, och att personen därmed kan avbryta sin 
medverkan när som helst (Guchteneire 2006; Vetenskapsrådet 2011). 
 
Inför den enkät som ingick i pilotstudien redovisades muntligen stu-
diens syfte, att deltagarnas uppgifter kommer att avidentifieras och att 
medverkan är frivillig. I enkäten fick intresserade anmäla intresse för 
en första intervju, som genomfördes under hösten 2009. I samband 
med att intervjupersonerna uppgav sig som intresserade att delta i 
intervjuer bedömdes de samtycka till medverkan. Några personer valde 
att avstå från medverkan vid första kontakten, och en person kom inte 
till bokat möte samt en person gick trots upprepade försök inte att nå 
per telefon inför andra intervjun. Detta uppfattades som att personerna 
inte längre ville delta och ingen ytterligare kontakt togs. 
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Översikt intervjupersoner   
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6 månader Utbildad säljare och 
arbete inom industri. 

Sambo som saknar 
arbete, två barn i 
förskoleålder. 

Uppsagd 

���������������
������

5,5 år  Notec är enda 
arbetsgivaren. 

Sambo som har 
arbete, inga barn. 

Kvarvarande 

������������
������

3 år Arbete inom industri och 
IT. 

Gift, partner har 
arbete, barn i tonåren. 

Uppsagd 

���������������
������

2,5 år Arbete inom industri och 
lager. 

Sambo, tre barn i 
skolålder från ett 
tidigare förhållande. 

Uppsagd 

���������
������

1 år Notec är enda 
arbetsgivaren. 

Bor hos föräldrarna, 
inga barn. 

Uppsagd 

������������
������

5 år Notec är enda 
arbetsgivaren, utbildad 
lastbilschaufför. 

Inledningsvis 
ensamstående. Senare 
sambo som saknar 
arbete. Inga barn. 

Kvarvarande 

�����������������
������

3 år Arbete och utbildning 
inom svets. 

Gift, partner utan 
arbete, tre barn i skol-
ålder. 

Uppsagd 

��������������
������

5 år  Arbete inom industri. Sambo utan arbete, 
två tonårsbarn och två 
barn i förskoleålder. 

Kvarvarande 

���������������
������

15 år Utbildad inom industri.  
Arbetat som säljare och 
verkstadschef i hem-
landet.  

Gift, partner har 
arbete, vuxna barn. 

Kvarvarande 

���������������
������

5 år37 Erfarenhet inom adminis-
tration och som chaufför. 

Sambo som har 
arbete. 

Uppsagd 

�������������
������

25 år Arbeten i olika branscher. 
Utbildad tryckare. 

Gift, partner har 
arbete, vuxna barn. 

Kvarvarande 

�������������������
������

3,5 år 26 år på ett företag inom 
industrin, därefter olika 
korta anställningar. 

Gift, partner har 
arbete, vuxna barn. 

Uppsagd 

 

 

37 Först tre år anställd av bemanningsföretag, därefter två år som anställd av företaget. 
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Hantering av data för att undvika identifiering 

Det är viktigt att hantera det empiriska materialet på ett sätt som 
minimerar risken att de medverkande identifieras (Guchteneire 2006; 
Vetenskapsrådet 2011). Personuppgifter, arbetsplatsens namn och 
andra uppgifter som riskerar att avslöja intervjupersonernas identitet 
är i studien fingerade. Ingen utöver jag själv har tagit del av ljudfilerna. 
Data sparas och gallras i enlighet med universitetets regler. 
 
Uppgifter som riskerar att avslöja intervjupersonens identitet har ute-
lämnats eller förändrats i största möjliga mån. Dessutom har konkreta 
förhållanden såsom namn, ålder, familjeförhållanden, yrke har föränd-
rats och bytts ut, så länge de inte påverkar övergripande resonemang. 
Det är väsentligt att uppgifter förändras med noggrannhet och varsam-
het, så att principiella mönster ändå kan beskrivas. Det är dock viktigt 
att vara medveten om att då intervjuresultatet redovisas på individnivå 
finns det alltid en risk att den som känner intervjupersonen mycket väl 
kan identifiera denna.   

 
Det finns alltså en spänning mellan att å ena sidan väldigt närsynt stu-
dera ett mindre antal individer och deras berättelser om personliga 
erfarenheter, och å andra sidan att avidentifiera personerna både 
gentemot utomstående läsare, men också gentemot övriga intervju-
personer. Ett antagande som ligger till grund för användningen av 
metoden är att berättelserna är tätt sammankopplade med personerna 
och identiteten. Det ställer ytterligare krav på att avidentifieringen sker 
på ett sätt som ger intervjupersonerna trygghet, men utan att för den 
delen ge avkall på de principiella resonemangen i analysen. Med detta 
sagt är det nu dags för en kort presentation och översikt av de personer 
som deltagit i intervjuerna. 
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Översikt intervjupersoner   
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Berättelser om en förändrad vardag 

Varningsklockorna börjar ringa 
För många av de anställda vid Notec var varslen och uppsägningarna 
mer eller mindre väntade. Flera intervjupersoner beskriver att man sett 
hur börserna vänt nedåt i världen och man väntade sig att krisen även 
skulle drabba företaget. Även om intervjupersonerna inte var helt 
oförberedda, blev det ändå en aning chockartat för många när 
situationen med varsel och uppsägningar blev verklighet på det egna 
företaget.  

 
[Under] sommaren där så kraschade ju börserna, och sen 
kom ju Lehman Brothers och det här, och då insåg man ju att 
nu är det ju nåt stort på gång. Men det är ju ändå, man är 
ändå aldrig beredd, det blir ju som en riktig käftsmäll, det 
tar ju bara tvärstopp. Det var som att springa in i en vägg, 
helt plötsligt försvann alltihop (Jakob) 

 
Jakob använder starka uttryck och hans berättelse vittnar om att han 
till viss del var förberedd på varslet, men inte på dess omfattning, eller 
att den skulle få konsekvenser för honom själv. Det är en sak att 
betrakta krisen på håll, men en helt annan sak att själv vara den som 
blir uppsagd. 
 
Först lade företagsledningen ett mindre varsel på 50 personer, där i 
huvudsak visstidsanställda och inhyrd personal sades upp. Ingen av de 
intervjuade blev uppsagda i detta skedet. Någon uppfattade dessa 
första uppsägningar som ett illavarslande tecken. 

På en så stor fabrik så varslar man inte bara 50 stycken /…/ 
Utan att, i regel brukar det komma en efterreaktion, vilket 
det gjorde. (Åke) 

 
Här förhåller Åke på ett tydligt sätt den aktuella situationen på Notec 
till sin erfarenhet av arbetslivet. I detta första skede var det dock ingen 
av de intervjuade som upplevde någon större oro eller osäkerhet för det 
egna jobbet. Ett par månader senare lades ytterligare ett varsel, denna 
gång på drygt 150 personer, och det är detta som intervjupersonerna i 
huvudsak refererar till som ”varslet”.  
 

Sen kom ju det stora varslet då ju. Då börjar man ju fundera 
’fan klarar jag mig?’ och då hade jag ju, det var ju det här 
med huset och tillbygget och allting som vi hade planerat där 
då, och flytten och allting. (Mikael) 
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5. BERÄTTELSER OM ARBETSLIVET 

Utifrån en tematisering av de intervjuades berättelser om varsel- och 
uppsägningsprocessen tar detta första empiriska kapitel sig an 
avhandlingens första fråga: Vad berättar uppsagda och kvarvarande 
om uppsägningarna vid det egna företaget? Det handlar alltså om de 
intervjuades erfarenheter av uppsägningarna på Notec38, hur de 
uppfattade tiden kring uppsägningarna och hur de förhåller denna 
erfarenhet till bilden av den ekonomiska krisen och arbetslivet i stort. 
Vad berättar de om dagens arbetsliv och vilka erfarenheter aktualiseras 
hos dem själva i och med uppsägningarna och den ekonomiska krisen? 
 
Kapitlet är uppdelat i tre teman, under vilka olika berättelser 
presenteras. De tre temana är:  
 
Berättelser om en förändrad vardag. I detta avsnitt är erfarenheterna 
från perioden kring uppsägningarna i centrum. Här tas utgångspunk-
ten i intervjupersonernas berättelser om uppsägningsprocessen och 
vad uppsägningarna kom att innebära för deras vardag. 
 
Berättelser om det ansvarstagande företaget. Avsnittet kretsar kring 
de intervjuades berättelser om arbetsgivarens agerande och ansvar 
under uppsägningsprocessen. Här synliggörs hur intervjupersonerna 
uppfattar företagets och marknadens roll i den ekonomiska krisen och 
hur de förhåller sig till den. 
 
Berättelser om individens beredskap. Med utgångpunkt i intervju-
personernas berättelser om det egna ansvaret som centralt i arbetslivet 
handlar detta avsnitt om hur de intervjuade på olika sätt skapar 
beredskap för arbetslivets osäkerhet. 

38 Den koncern som anläggningen tillhör kallas i presentationen för Notec, det lilla samhället 
där anläggningen ligger kallas Kåvalla och centralorten några mil därifrån kallas Östad. 
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Varningsklockorna börjar ringa 
För många av de anställda vid Notec var varslen och uppsägningarna 
mer eller mindre väntade. Flera intervjupersoner beskriver att man sett 
hur börserna vänt nedåt i världen och man väntade sig att krisen även 
skulle drabba företaget. Även om intervjupersonerna inte var helt 
oförberedda, blev det ändå en aning chockartat för många när 
situationen med varsel och uppsägningar blev verklighet på det egna 
företaget.  

 
[Under] sommaren där så kraschade ju börserna, och sen 
kom ju Lehman Brothers och det här, och då insåg man ju att 
nu är det ju nåt stort på gång. Men det är ju ändå, man är 
ändå aldrig beredd, det blir ju som en riktig käftsmäll, det 
tar ju bara tvärstopp. Det var som att springa in i en vägg, 
helt plötsligt försvann alltihop (Jakob) 

 
Jakob använder starka uttryck och hans berättelse vittnar om att han 
till viss del var förberedd på varslet, men inte på dess omfattning, eller 
att den skulle få konsekvenser för honom själv. Det är en sak att 
betrakta krisen på håll, men en helt annan sak att själv vara den som 
blir uppsagd. 
 
Först lade företagsledningen ett mindre varsel på 50 personer, där i 
huvudsak visstidsanställda och inhyrd personal sades upp. Ingen av de 
intervjuade blev uppsagda i detta skedet. Någon uppfattade dessa 
första uppsägningar som ett illavarslande tecken. 

På en så stor fabrik så varslar man inte bara 50 stycken /…/ 
Utan att, i regel brukar det komma en efterreaktion, vilket 
det gjorde. (Åke) 

 
Här förhåller Åke på ett tydligt sätt den aktuella situationen på Notec 
till sin erfarenhet av arbetslivet. I detta första skede var det dock ingen 
av de intervjuade som upplevde någon större oro eller osäkerhet för det 
egna jobbet. Ett par månader senare lades ytterligare ett varsel, denna 
gång på drygt 150 personer, och det är detta som intervjupersonerna i 
huvudsak refererar till som ”varslet”.  
 

Sen kom ju det stora varslet då ju. Då börjar man ju fundera 
’fan klarar jag mig?’ och då hade jag ju, det var ju det här 
med huset och tillbygget och allting som vi hade planerat där 
då, och flytten och allting. (Mikael) 
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5. BERÄTTELSER OM ARBETSLIVET 

Utifrån en tematisering av de intervjuades berättelser om varsel- och 
uppsägningsprocessen tar detta första empiriska kapitel sig an 
avhandlingens första fråga: Vad berättar uppsagda och kvarvarande 
om uppsägningarna vid det egna företaget? Det handlar alltså om de 
intervjuades erfarenheter av uppsägningarna på Notec38, hur de 
uppfattade tiden kring uppsägningarna och hur de förhåller denna 
erfarenhet till bilden av den ekonomiska krisen och arbetslivet i stort. 
Vad berättar de om dagens arbetsliv och vilka erfarenheter aktualiseras 
hos dem själva i och med uppsägningarna och den ekonomiska krisen? 
 
Kapitlet är uppdelat i tre teman, under vilka olika berättelser 
presenteras. De tre temana är:  
 
Berättelser om en förändrad vardag. I detta avsnitt är erfarenheterna 
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uppfattar företagets och marknadens roll i den ekonomiska krisen och 
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personernas berättelser om det egna ansvaret som centralt i arbetslivet 
handlar detta avsnitt om hur de intervjuade på olika sätt skapar 
beredskap för arbetslivets osäkerhet. 

38 Den koncern som anläggningen tillhör kallas i presentationen för Notec, det lilla samhället 
där anläggningen ligger kallas Kåvalla och centralorten några mil därifrån kallas Östad. 
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del av de kvarvarande inte hade tillräckligt med arbetsuppgifter för att 
fylla sin arbetsdag.  

 
Man är kanske effektiv max två timmar, ja tre timmar då på 
en arbetsdag. Mot vad det var innan när man knappt hann 
med. Man hann knappt äta. (Mikael) 

 
Här förhåller Mikael den nuvarande situationen till sin tidigare erfa-
renhet på ett tydligt sätt. För Mikael är det viktigt att ha sysselsättning, 
han är en social person som kan prata med alla och gärna håller sig i 
händelsernas centrum.  
 
Den sysslolöshet som präglade tillvaron för många av de kvarvarande 
efter uppsägningarna upplevdes av många som mycket frustrerande, 
man ”gick på varandra” och hade tid att ”tjafsa”. Det ordnades visser-
ligen en del kortare kurser men de flesta var meningslösa, säger John. 
Han menar att det mest var en konstruktion för att tjänstemännen 
skulle ha något att göra. John har kvar sitt arbete och menar att de 
uppsagda på sätt och vis hade det lite bättre jämfört med de som fick 
behålla jobbet. 

 
Dom [fick] det egentligen bättre än vi som blev kvar, för dom 
hade ju inget jobb för oss att göra men vi skulle ändå vara på 
arbetet. Så vi satt ju, åtta timmar och tittade rakt in i väggen 
mer eller mindre. Det var nästan knäckande att sitta och glo 
så. (John) 

 
Som kvarvarande befann sig John i en situation där han visserligen 
hade jobbet kvar, men inga arbetsuppgifter. Ett slags dödläge där han 
inte kunde göra något annat än att sitta av tiden på jobbet och vänta på 
åt vilket håll det skulle gå för Notec. Samtidigt såg det väldigt mörkt ut 
på arbetsmarknaden, vilket gjorde att det inte var något självklart 
alternativ att försöka hitta ett annat – tryggare – jobb. För Johns del 
resulterar det till viss del i en känsla av vanmakt. Han beskriver att det 
är särskilt jobbigt eftersom han är en person som behöver hålla igång 
för att må bra, han avskyr att ”bara sitta”.  
 
Sysslolösheten i kombination med den osäkerhet som kom att prägla 
tiden efter uppsägningarna innebar att stämningen kunde bli irriterad 
med oro, ryktesspridning och mindre personkonflikter som följd. 
Mikael som arbetar kvar beskriver att han uppfattar att han tappat en 
del av sin egen kapacitet under nedgången. Till stor del handlar alltså 
arbetsdagen om att ”sitta av tiden”, och när de får arbetsuppgifter att 
göra handlar det oftast om olika typer av förbättringsarbete, ett arbete 
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Mikael anknyter varselprocessen starkt till de förändringar som under 
denna tid skedde i hans privatliv. Han är en av de som inte blev 
uppsagd, men arbetsosäkerheten är högst närvarande i hans berättelse, 
även när vi träffas för den andra intervjun, ca 2,5 år efteråt. Den stora 
anledningen till att Mikael upplever osäkerhet kan vara att han bär ett 
stort ekonomiskt ansvar som ensam familjeförsörjare. Arbetsosäkerhe-
ten som följde med varslen förhålls i hans berättelse tydligt till vad det 
skulle innebära ekonomiskt för honom och hans familj om han blev 
uppsagd.  
 
Munir arbetade kvar efter uppsägningarna, och han var för egen del 
inte orolig för att förlora sitt arbete under varslen hösten 2008. I föl-
jande citat beskriver han hur det höga arbetstempot innan uppsäg-
ningarna inte lämnade utrymme för tankar på att man skulle förlora 
jobbet. Men under nedgången väcktes med sysslolösheten en viss 
osäkerhet.   
 

När vi hade mycket att göra hann jag inte tänka hur det går 
på jobbet, hur det går för mig, för man tänkte hela tiden att 
man är säker. Man sitter på sin plats. /…/ Men efter detta 
tänker man hela tiden: ’Det kan hände mig också. Vad ska 
jag göra sen?’ Och sen tänker jag: ’Nej fan, jag har jobbat 
här i 15 år så jag sitter säkert.’ Och sen tänker jag igen: ’det 
är inte säkert, det kan hända mig också’. (Munir) 

 
Den minskade arbetsbelastningen gjorde också att han blev medveten 
om sina prestationer på jobbet på ett nytt sätt och små frön av osäker-
het finns i hans berättelse. Detta eftersom han fick tid att reflektera 
kring det som skedde på företaget och hur det drabbade en del av hans 
arbetskamrater mycket hårt. 

En ny vardag  
För de flesta blev tiden efter uppsägningarna mindre hektisk och inte 
lika rutinbunden som tidigare, uppsägningarna gjorde många medvet-
na om att arbetslivet kan förändras snabbt. En del uppsagda fick gå 
hem med lön innan uppsägningstiden var slut eftersom det inte fanns 
tillräckligt med arbetstuppgifter. De som valde företagets erbjudande 
om avgångsvederlag fick gå hem genast.  
 
Både för uppsagda och kvarvarande handlade tiden efter uppsägnin-
garna i huvudsak om att skapa nya rutiner i vardagen, för de som var 
kvar minskade arbetsbelastningen kraftigt. När de uppsagda lämnat 
Notec var alltså antalet arbetstagare fortfarande övertaliga i 
förhållande till den mycket låga produktionen. Detta innebar att en stor 
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Jag är en fruktansvärt drivande människa, och därför har 
jag inte haft några problem med att vara arbetslös för att 
jag var mycket ute, jag var mycket ute vid min stuga hela 
tiden, och höll på och jobbade, och liksom var igång. Och det 
är det som hjälper bara egentligen, för att annars är det lätt 
att bli försoffad, och så sitter man där. /…/ Jag är inte sån, 
jag tar det med en klackspark, för jag har gått igenom så 
mycket, och sett så mycket i mitt liv, genom livet. (Åke) 

 
Åke beskriver att han och hans fru lever ganska enkelt, de har inget 
större socialt liv och åker inte på dyra semestrar. På så vis hade han 
ekonomisk möjlighet att renovera huset under tiden han var arbetslös. 
Med sin tydliga betoning på hur viktigt det är att ha något att aktivera 
sig med, visar både uppsagda och kvarvarande på att det är två skilda 
saker att vara arbetslös och att vara sysslolös.  

Det finns de som har det sämre 
En berättelse som återkommer och som spelar stor roll i processen att 
skapa mening kring situationen är den som handlar om att det finns de 
som har det värre än jag själv.  
 

Jag tyckte inte det var så hårt, men för många andra var 
det... en annan vändning i livet. (Johannes) 

 
Oavsett om man blivit uppsagd eller arbetar kvar uppfattar många att 
tillvaron kunde varit mycket svårare än den är. Intervjupersonerna 
målar upp en bild av uppsagda arbetskamrater som har det mycket 
svårare än de själva. I förhållande till uppsagda som har flera barn att 
försörja och där kanske båda i ett förhållande har blivit uppsagda; 
familjer med nybyggda hus, billån och dyra levnadsvanor, framstår 
deras egen situation som mindre svår. 
 
För några är skuldkänslorna över att vara en av dem som fick behålla 
jobbet stora. John menar att det fanns de som behövde hans jobb mer 
än han själv, de med familj att försörja och lån att betala. Dessutom är 
det ingen hemlighet bland arbetskamraterna att John är utbildad 
lastbilschaufför och att han helst av allt vill jobba med det.  

 
När varslen kom, och man såg hur vissa personer gick ner sig så 
in i helvete just av att dom fick reda på att dom fick gå. Det var 
jävligt jobbigt. Och sen, man vet, man kan inte göra nånting 
själv. Man kan inte säga ’Ta mitt jobb istället, så går jag.’ För jag 
menar, du måste själv äta också. (John) 

 

77 

som Mikael menar är helt bortkastat om det ändå slutar med att Notec 
läggs ner eller flyttar utomlands.   

 
Det enda vi har hållt på med det är förbättringsarbete, vi har 
städat och plockat, visst det är jättebra, en vacker dag så 
vänder det ju igen. Eller, gör det det? Lägger dom ner före-
taget? (Mikael) 
 

Hans resonemang pekar på att känslan av osäkerhet inte vill försvinna, 
trots att uppsägningarna är genomförda och han vet att han fått behålla 
jobbet. Hotet om att flytta verksamheten utomlands är högst närvaran-
de i Mikaels berättelse.  
 
Mikael har inte varit arbetslös några längre perioder i sitt yrkesliv, 
medan flera av de uppsagda i studien har tidigare erfarenhet av att bli 
uppsagd eller att förlora arbetet när ett företag lägger ner. För några 
har det hänt flera gånger, vilket kan ge en känsla av att vara 
otursförföljd, vilket Josh berättar om. 

 
För jag har jobbat också i hemlandet, jag jobbade på ett stort 
företag som producerade läsk, så jag fixade lastbilarna, svet-
sade dom. Det var ett mycket bra företag, och så bara vars-
lar dom mig – ’bom!’ Jag funderar alltid på det, alltid om jag 
kommer på ett företag... Så fort det börjar bli mycket fint, så 
går det – ’bom!’ /.../ Och då blir jag rädd också, tänk om jag 
får ett annat jobb igen som... [skrattar till] (Josh) 

 
Josh liknar sina tidigare erfarenheter av att ha blivit uppsagd vid en 
serie explosioner vilket ger en känsla av att situationen spricker, det 
brister när han har varit på ett företag en tid. Även Annika beskriver i 
sin berättelse upplevelsen att vara otursförföljd. 

 
Man är så: ’Vaddå, vad har man för energi med sig?’ Alltså, 
man börjar ju lite så. Men det kan man ju inte rå för. 
(Annika) 

 
Annika undrar precis som Josh vad hon gör för fel, vad det är för energi 
hon för med sig in i företagen hon kommer till. Hon inser att det inte 
kan vara hennes fel, men det är ändå något hon reflekterar över.  
 
Åke förlorade jobbet, men han har inga problem att sysselsätta sig. Han 
beskriver att det är viktigt att inte bli försoffad, utan att skapa sig 
rutiner även om man inte har något arbete.  
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Berättelser om det ansvarstagande företaget 

Arbetsgivaren gjorde vad den kunde 
Det knakade i fogarna på bankerna runt om i Europa och USA hösten 
2008. Att den ekonomiska kris som pågick runt om i världen även 
skulle komma att påverka Notec kom inte som någon blixt från klar 
himmel för de intervjuade. Som beskrivits var de i viss mån förberedda 
på krisen och på uppsägningarna, ekonomiska upp- och nedgångar 
beskrivs som naturliga och ofrånkomliga. Den bild intervjupersonerna 
ger av den ekonomiska krisen är överlag ganska otydlig och schablon-
mässig, helt i linje med den bild som framställdes i media vid denna 
tidpunkt (jfr kap 2). Det är tydligt att många av intervjupersonerna har 
gjort den allmänna berättelsen om krisen till sin egen.  
 

Företaget i sig kan ju inte göra nånting, det är ju världs-
marknaden, att inte lånen gick igenom, för dom ville ju 
gärna köpa varor, vad jag förstod, men dom fick inga lån. 
(Annika)  

 
Med utgångspunkt i resonemanget om konjunktursvängningar som en 
naturlig del av arbetslivet argumenterar intervjupersonerna för att 
företaget inte kunde gjort något annorlunda, eftersom orsakerna till 
uppsägningarna låg utanför Notecs kontroll.  
 

Jag brukar vara kritisk mot företaget om jag inte tycker dom 
sköter det på rätt sätt, men jag säger det att, denna gången 
säger jag faktiskt att dom hade inte mycket att, liksom att 
välja på. (Sven) 

 
Här återkommer förklaringen till uppsägningarna var att den globala 
efterfrågan hade sjunkit och att kunderna inte kunde få lån för att in-
vestera. När det gäller genomförandet av uppsägningarna ger intervju-
personerna en bild av att Notec gjorde rätt för sig. De följde turord-
ningslistorna och de undantag som gjordes fick man redovisat för sig. 
Det finns alltså en stor förståelse för företagets agerande bland både 
uppsagda och kvarvarande. Arbetsgivaren har skött uppsägningarna 
enligt spelreglerna och orsakerna till uppsägningarna ligger utanför 
deras kontroll.  

 
I berättelserna framställs alltså även arbetsgivaren som ett offer för den 
ekonomiska krisen, Notec betraktas som ett företag bland många som 
har problem i den ekonomiska krisen, ett företag bland många som 
tvingats till nedskärningar och uppsägningar. I enlighet med ett sådant 

79 

John poängterar att han som var singel vid uppsägningarna bara hade 
sig själv att tänka på. Han hade relativt enkelt kunnat byta till en billi-
gare lägenhet eller amortera mindre på sina lån, och på så sätt sänka 
sina levnadsomkostnader om han blivit arbetslös. På så vis menar han 
att det är mycket värre för dem med barn att försörja eller dyra huslån 
att betala.  
 
Erik har kvar sitt arbete. Han trivs på Notec och skulle tycka det var 
tråkigt om han blev uppsagd. Han är dock inte särskilt bekymrad över 
läget på arbetsmarknaden eller över sin personliga ekonomi. 

 
Man kan ju förstå att det blir ett lite mer orosmoment om 
man har barn och familj och dyrt hus och dyr, nyinköpt bil 
och så, det, det hade ju tagit hårt på en annan med säkert. 
(Erik) 

 
Hans sambo har arbete och tjänar ungefär lika mycket som honom och 
han har många fritidsintressen. På så vis förhåller Erik sin berättelse 
till bilden av vad som är ett gott liv; för honom är inte arbetet det 
viktigaste i livet, det skulle inte vara något problem om han skulle bli 
arbetslös en tid. Han ser sig själv som anställningsbar och kanske är det 
därför han inte uttrycker någon osäkerhet angående sitt arbete. Men 
han ser att det finns de som har det betydligt svårare ekonomiskt än 
han själv. De flesta kommer fram till att det kunde varit mycket värre 
för dem personligen, de klarar sig relativt bra i jämförelse med denna 
grupp av ”de andra som har det sämre”.  

 
Det fanns dom som var ensamstående, som hade billån, som 
precis hade gått och köpt en splitterny bil, dom som hade 
gått och köpt villa, hus. /…/ I och med att min sambo, jag 
kan dela på allt… Är man ensamstående då är man i riktigt 
tuffa lägen. Oerhört mycket mer utsatt. (Per) 

 
Att leva tillsammans med någon som kan täcka upp ekonomiskt när 
man blir arbetslös verkar alltså kunna bidra till minskad osäkerhet. 
Liksom flera andra ser även Per sin stora trygghet i att hans fru har haft 
fast jobb under den period han varit delvis arbetslös. Han talar om att 
perioden visserligen har varit tuff ekonomiskt, men på det stora hela 
har det mest handlat om att de har fått avstå vissa bekvämligheter, som 
att resa och äta god mat. Även han uttrycker att det finns de som har 
haft det mycket svårare under den ekonomiska krisen än han själv. 
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lite snyggare tycker jag. Ena veckan så liksom var det en 
uppgång, hörde man, ’Det är ingen fara’ och sen nästa kom 
det att dom skulle behöva varsla och grejer. (Johannes) 

 
Munir berättar om att han hösten 2008 började förstå att banker i 
Europa hade problem och att företag sade upp personal och minskade 
sin produktion. Men hos hans egen arbetsgivare låg produktionen fort-
farande högt, bara veckor innan varslen höjdes till och med produk-
tionstakten på företaget, och man anställde ny personal. Munir 
beskriver att det gav en viss trygghet, kanske till och med stolthet, han 
såg det som ett tecken på att hans företag stod stabilt trots stormen 
som rasade utanför, men det var en känsla som snart kom att ändras. 

Jag tänkte fan vad det går bra för vår fabrik, alla får spar-
ken och vi till och med vill ha folk som ska börja. Och sen en 
vecka efter kom den stora chefen och informerade alla att vi 
ska sparka folk. Då tänkte jag: ’Hur räknar man som chef?’ 
(Munir) 

 
Munirs berättelse får stå som exempel för den kritik som finns mot 
arbetsgivarens agerande. Tryggheten var falsk, och Munir ger bilden av 
en inkompetent eller oförsiktig ledning som anställer folk ena veckan 
och avskedar dem nästa. Att öka produktionen när det såg osäkert ut på 
världsmarknaden uppfattas här som ett dåligt beslut, droppen som fick 
bägaren att rinna över. Det gjorde också att omställningen blev ännu 
större när man över en natt skulle gå från mycket hög produktionstakt 
till att i stort sett inte producera något alls. För de som valde avgångs-
vederlaget blev det ett beslut som behövde fattas inom loppet av några 
dagar. 
 

Vi fick erbjudandet, sen efter fem dar var det ju liksom: ’take 
it or leave it’. (Jason) 

 
Mindre än två år efter varslen producerade Notec åter på topp, med 
ungefär samma antal anställda som innan uppsägningarna 2008. Om-
ställningen gick relativt snabbt, personalen stod redo i startgroparna 
eftersom man varit övertalig under nedgången. Dessutom återanställ-
des en del av de som blivit uppsagda 2008.  I samband med uppgången 
skulle alltså nya eller nygamla medarbetare introduceras i nya arbets-
grupper och väcka gamla kunskaper till liv, eller lära sig helt nya 
arbetsuppgifter. Under nedgången hade en hel del förbättringsarbete 
genomförts, vilket gjorde att vissa moment och rutiner kan ha ändrats 
och maskiner bytts ut. Det var alltså en något förändrad arbetsplats 
som mötte de som kom tillbaka. 

81 

resonemang blir även de intervjuade ett fåtal i mängden bland alla 
tusentals personer vars arbetsplatser gjort uppsägningar. Denna upp-
fattning – att man bara är en bland många drabbade – kanske kan göra 
att den som förlorat sitt arbete inte uppfattar situationen lika stigmati-
serande som om det varit en enskild uppsägning.  

 
Så länge Notec uppfyller de lagar och regler som finns är det alltså inte 
deras ansvar att se till att den enskilde har arbete. Här resonerar Jakob, 
som blev uppsagd, om företagets agerande.  

Det hjälper inte att skrika och lipa, det blir inte bättre för det, 
tvärtom. Utan nej, herregud... det hade väl varit skillnad om 
dom hade burit sig klantigt åt och dessutom varit, du vet, 
frångått turlistor och sånt. Då hade det säkert tagit mer hus i 
helvete. Men nu skötte dom allt enligt, det var några undan-
tag men det fick vi ju redovisat för oss och varför och så 
vidare, och det var liksom ingenting att tjafsa om. (Jakob) 

 
På samma ämne har även Erik, som har kvar sitt arbete, en ganska 
saklig syn på uppsägningarna. 

Det är ju aldrig roligt. Men å andra sidan så kan man ju till-
räckligt mycket för att veta att det kan inte gå och drälla 300 
pers för mycket på ett företag, för då går det under och då 
får ingen jobb. (Erik) 

 
Bilden av en ”förutsägbar oförutsägbarhet” i arbetslivet är tydlig, inter-
vjupersonerna beskriver att arbetslivet är i ständig rörelse, och just 
denna oförutsägbarhet är något man måste räkna med. Här finns bil-
den av en ansvarstagande, autonom och kompetent arbetstagare som 
har en beredskap för arbetslivets osäkerhet och som inte har några 
problem att ställa om och eventuellt byta arbete.   

Osäkerheten som ett nödvändigt ont  
Även om förståelsen för arbetsgivarens agerande i varsel- och uppsäg-
ningssituationen är stor finns det enstaka röster som framhåller kritik. 
De menar att det var ett dåligt beslut att öka produktionen under 
hösten 2008, när den ekonomiska krisen rasade runtom i världen. Det 
kan tolkas som att de menar att den höga produktionen gjorde att 
krisen blev än värre när den väl slog till mot Notec, att fallet blev än 
hårdare än det hade behövt bli om man istället avvaktat. 
 

Dom gör ju såna prognoser hur marknaden ska se ut /…/ 
man känner att dom borde ändå haft koll, inte plockat in så 
jäkla mycket folk utan... och likadant att man kunde gjort det 
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Det blir ju jävligt mycket folk som pumpas in nu på en gång, 
man vet inte om det håller i tio år eller tio månader eller om 
det håller i en månad liksom, man får väl se. (Erik) 

 
Erik är en av dem som efterlyser mer eftertänksamhet vad gäller 
produktionsbesluten, att låta organisationen sätta sig och folk komma 
till rätta hade enligt honom varit bättre än att som nu hålla maximal 
produktion utan att ta hänsyn till att stora delar av personalstyrkan är 
ny. Per ger en liknande bild, han uttrycker också en viss skepsis 
angående den höga produktionstakten. 

 
Det är väl positivt men i dagsläget så klarar vi inte av det, 
eller dom. Dom hinner inte med att bygga helt enkelt i den 
omfattning dom har tänkt eller tror. Det tar tid att lära upp 
folk. Dessutom har dom valt att byta modell samtidigt som 
man ska lära upp och man ska takta upp, en helt ny modell. 
Det är ju det som har varit problemet, modellbytet, det för ju 
med sig mycket. /…/ Ny utrustning nya tekniker. [otydligt] 
Dom håller på att experimentera, dom bygger om linen för 
att få det så effektivt som möjligt, ytterligare en faktor som 
gör att det inte går så fort som man hade velat. Vi tappar ju 
produktionstakt, vi rullar på övertid för att kompensera, för 
att komma i kapp då. (Per) 

 
Per ger uttryck för en frustration över att han och hans arbetskamrater 
förväntas producera maximalt samtidigt som man lär upp nya kollegor 
och håller på att ställa om produktionen för en ny modell. Han beskri-
ver hur han uppfattar det som att ledningen inte tar hänsyn till att det 
tar tid att lära upp nya medarbetare och att ställa om sig enlig de 
förändringar det innebär med nya moment och nya maskiner. Han ger i 
citatet uttryck för en viss maktlöshet över situationen, när han säger att 
ledningen ”experimenterar” med produktionen. Slutligen poängterar 
han att det är ”vi”, alltså arbetarna på verkstadsgolvet, som får kom-
pensera genom att arbeta övertid när de höga produktionstalen inte 
kan nås inom ramarna för den ordinarie arbetstiden. 

Berättelser om individens beredskap 
Nedan beskrivs de intervjuades berättelser om vikten av olika typer av 
beredskap i arbetslivet. De teman som utgör berättelsernas nav är till-
gänglighet, kompetens och erfarenhet, samt ekonomisk trygghet. Inom 
ramen för varje tema presenteras exempel på hur beredskapen tar sig 
uttryck. 
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Samtidigt som man alltså anställde många arbetstagare som i högre 
eller lägre grad hade behov av upplärning och introduktion, introduce-
rade Notec en ny modell i produktionen. Arbetsbelastningen blir på 
kort tid åter mycket hög, och de anställda får kompensera genom att 
arbeta övertid för att hinna med. Några personer vänder sig mot hur 
företaget antingen bromsar in hårt eller gasar för fullt, och framhåller 
att det kanske hade varit mer lämpligt med ett mellanläge för att låta 
arbetstagarna finna rutiner och ”landa”.  
 
Mikael är en av dem som arbetat kvar under nedgången. Han berättar 
att han är tacksam över att efterfrågan på Notecs produkter har ökat 
och han tycker om att ha mycket att göra på jobbet, men trots att tider-
na nu är goda finns osäkerheten kvar. Han tänker mycket över vad som 
skulle kunna hända om Notec inte kan möta efterfrågan och producera 
tillräckligt utan hamnar efter. 

 
Alla sköter ju sina arbetsplatser, sen att det kan vara en 
skiftnyckel eller en sopborste eller vad som helst som inte 
hamnar på sin rätta plats på kvällen, det får man väl ta. Så 
nu tycker jag, nu måste man få fart på det här, för det är inte 
bra när man har så mycket kunder, som inte kan få sina 
varor, då blir det ju det att då går dom över till en annan 
konkurrent istället. (Mikael) 
 

Här visar Mikael att han uppfattar att energin ibland läggs på fel saker, 
som att se att alla verktyg hänger på rätt plats. Det är visserligen 
viktigt, men det viktigaste är att hålla en hög produktionstakt så att inte 
kunderna sviker och vänder sig till en konkurrent. Mikaels uttalande 
visar att osäkerheten och otryggheten angående den egna anställningen 
fortfarande finns kvar lång tid efter uppsägningarna. Det ger också 
exempel på hur arbetstagarna upplever ansvar för att företaget inte åter 
ska hamna i problem.  

 
Notec återhämtade sig snabbare än många av de intervjuade väntat sig, 
men Mikael är inte ensam om att uppleva att osäkerheten blivit 
påtaglig i och med uppsägningarna. Flera ger uttryck för funderingar 
över varför konjunkturen och marknaden svänger så snabbt och om det 
verkligen går att vara trygg nu, även om det ser ut att vara goda tider. 
För många blir de snabba svängningarna en bekräftelse på att arbets-
livet präglas av ständig osäkerhet. Erik arbetade kvar under hela ned-
gången och i hans berättelse är det tydligt att svängningarna är ofrån-
komliga, han beskriver en känsla av osäkerhet inför hur länge det 
dröjer till nästa nedgång. 
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Jag är inte orolig för att bli arbetslös, man får se det som, 
vad är det dom brukar säga, man får se det som en 
möjlighet, inte som ett hinder. Och även om jag skulle gå 
arbetslös så skulle jag klara det också. Jag har billigt hus och 
en fru som jobbar, [vi får] dra in lite på fläskfilén eller oxfilén 
eller vad det är för nåt. (Sven) 
 

Sven beskriver hur han endast någon enstaka period varit arbetslös, 
och att det då varit av egen fri vilja när hans barn var små. Han har 
alltså alltid kunnat ta sig fram mellan arbeten och inte behövt sitta 
sysslolös. Denna berättelse om att det alltid går att ta sig fram och hitta 
nya arbeten berättas också av andra.   

 
Även Jakob framhåller sin egen kompetens och han visar tydligt i sin 
berättelse hur han litar på att han kommer att få ett nytt arbete i sinom 
tid. Han beskriver sin arbetslivserfarenhet som relativt oproblematiskt, 
han har fått prova på olika typer av jobb och huvudsakligen drivits av 
lust, det är viktigt för honom att ha ett intressant och kreativt arbete. 
Visserligen har det funnits perioder av arbetslöshet, men i sin berättel-
se framhåller han sig själv som en attraktiv arbetstagare. Han ger 
exempel där han själv tröttnat och sagt upp sig, eller där arbetsgivare 
sökt upp honom med spännande erbjudanden om arbete.  
 
Tidigare erfarenheter av att ha varit arbetslös kan också bidra till att 
man inte är riktigt lika orolig över att bli arbetslös. Åke är 55 år och han 
berättar att han har blivit uppsagd flera gånger tidigare: 

 
Jag har ju haft, ett säkert jobb, trodde jag, [skrattar till] i 26 
år. Sen las det ner. Sen var jag ju inte liksom, jag hade ju inte 
liksom problem att skaffa jobb, jag har aldrig haft problem 
att skaffa jobb. (Åke) 

 
Det finns alltså två sidor av att ha blivit uppsagd och/eller varit 
arbetslös tidigare. Man har visserligen förlorat jobbet, men man har 
också uppenbarligen lyckats få nya jobb efter arbetslösheten. Annika 
framhåller en liknande poäng, där det på sätt och vis beskrivs som en 
kompetens att kunna få nya jobb, något man lär sig av erfarenhet. Hon 
har varit igenom arbetslöshet ett flertal gånger och är luttrad, därför 
blev hon inte särskilt orolig när hon förlorade arbetet på Notec.  
 

Man vet ju ändå att det är ju övergående, det löser ju sig. 
(Annika) 
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Beredskap i form av att vara tillgänglig 
Jakob beskriver att han inte blev särskilt förvånad när arbetsgivaren 
lade varsel nummer två. Trots detta var det svårt att acceptera att han 
verkligen hade förlorat jobbet och inom kort skulle sluta på Notec. Han 
beskriver att hoppet om att han skulle få behålla jobbet levde kvar till 
dess han fick gå hem. Jakob beskriver en beredskap, där han på sätt 
och vis väntar på att Notec ska höra av sig, även om han förstår att det 
inte kommer att bli så ännu på ett tag. Hoppet om att Notec skulle 
ringa för att kalla in dem igen fanns kvar hos flera av de uppsagda, även 
en tid efter att de avslutat sina anställningar. Josh ser Notec som en 
god arbetsgivare och han hoppas att de snart ska höra av sig med ett 
jobberbjudande. 

 
Jag hoppas det. Vi ber till Gud hela tiden för att det ska gå 
upp igen. När det går upp, och dom ringer, då kommer jag. 
(Josh) 

 
Det finns inte någon som helst tvekan hos Josh, skulle företaget behöva 
honom så är han beredd att komma genast. Det handlar alltså om en 
stark önskan att komma tillbaka till just Notec, som man uppfattar som 
en trygg och stabil arbetsgivare. När Per blev uppsagd såg han möjlig-
heten att tillfälligt ta ett annat arbete i väntan på att konjunkturen 
skulle vända, men han hade hela tiden som mål att komma tillbaka till 
Notec.  
 

Jag hade inte räknat med att vara tillbaks, inte kanske 
förrän slutet på detta året. Det blev att man räknade lågt. 
(Per) 

 
I Pers beskrivning av situationen under uppsägningarna blir det tydligt 
att målet under hela tiden är att komma tillbaka till Notec, vilket han 
också gör så småningom. Liksom hos Jakob ovan finns en beredskap 
att när som helst ansluta om företaget behöver ens arbetskraft.  

Beredskap i form av kompetens och erfarenhet 
Bland de intervjuade finns också personer, både uppsagda och kvar-
varande, som tydligt markerar att de inte är särskilt oroliga över sin 
arbetssituation. Sven värderar den egna kompetensen som värdefull 
och han har erfarenheter från olika branscher. Han beskriver sig själv 
som hårt arbetande och han uppskattar sina chanser att få ett nytt 
arbete som goda, även om det kanske kommer att dröja ett tag tills 
arbetsmarknaden repat sig. 
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Med en partner som arbetar heltid och utflugna barn är det inte den 
försämrade ekonomi som Munir betraktar som det stora problemet om 
han skulle bli arbetslös, för honom är det istället sysslolösheten som 
skulle vara det stora problemet, att inte ha något arbete att gå till utan 
”bara sitta hemma”. Detta att vara sysslolös är en återkommande tråd i 
berättelserna om uppsägningarna; att bli arbetslös behöver inte vara 
något stort problem, då är det värre att bli sysslolös och sakna 
meningsfulla uppgifter. 

Konkluderande resonemang 
Intervjupersonernas berättelser har i detta kapitel tematiserats utifrån 
de beskrivningar som görs av arbetslivet och uppsägningarna. I sam-
manställningen blir en röd tråd synlig i materialet, nämligen den som å 
ena sidan handlar om att osäkerheten i arbetslivet har blivit normali-
serad, och å andra sidan arbetstagarnas sätt att skapa beredskap för att 
hantera denna osäkerhet.   

Arbetslivets ofrånkomliga osäkerhet 
I berättelserna framhålls att den ekonomiska krisen och de efterföljan-
de reaktionerna på arbetsmarknaden är ett exempel på att arbetslivet 
är osäkert. Krisen beskrivs som enormt omfattande och den skördar 
offer över hela världen. Offren är dels företag som går i konkurs eller 
tvingas till nedskärningar och uppsägningar, dels de anställda som 
förlorar sitt arbete. Berättelsen om den ekonomiska krisen har mycket 
gemensamt med den berättelse om den ekonomiska krisen som me-
dierna förmedlade vid denna tidpunkt. Därmed uppfattas inte Notecs 
situation som unik och de som uppsagda är inte heller ensamma i sin 
situation, utan många delar deras erfarenhet.  
 
Berättelsen om arbetslivet som förändrat och oförutsägbart är en 
vedertagen berättelse (Allvin m.fl. 2011), och det kan inte betraktas 
som särskilt uppseendeväckande att de intervjuade anammat den och 
gjort den till sin egen. Flera personer argumenterar för att ”det är såhär 
arbetslivet ser ut”, och man har förlikat sig med att det inte går att 
komma runt den ökade osäkerheten i arbetslivet. Istället har man 
accepterat osäkerheten som något man måste leva med. Därmed måste 
man också förhålla sig till att villkoren i arbetslivet kan förändras när 
som helst. Många befinner sig därför i återkommande perioder av 
förändring som behöver hanteras, ett slags återkommande eller ibland i 
stort sett permanent inkongruens (disjuncture, Jarvis 2010). Därmed 
behövs ständiga strategier för individen att hantera avbrott och osäker-
het i arbetslivet, olika typer av beredskap. Att det kommer att finnas 
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Hon vet att hon är bra på att hitta nya arbeten och hennes kompetens 
och erfarenhet är värdefull, det kommer att ordna sig för henne denna 
gången också. 

Beredskap i form av ekonomisk trygghet 
Per blev uppsagd och han beskriver hur hans ekonomi påverkats under 
arbetslösheten. 

 
Att kunna planera, man har inte haft semester på ett par år 
nu, bara det. Och sambo och sånt, dom blir ju också lidande 
man kan inte åka nån längre vart och fick dra ner på allting. 
/…/ Man hade skulder, man hade en levnadsstandard och 
fick anpassa efter den nya ekonomin då, gå på a-kassa, 
stämpla upp till heltid. Det är inte allt som kan anpassas, det 
är abonnemang… vi var tvungna att skära ner, de delar man 
kunde, så att säga. (Per) 

 
Förutom den minskade sammanlagda inkomsten i hushållet finns det 
också de om framhåller att det kan vara jobbigt att behöva man leva på 
sin partners lön: 

 
Det är tur att man har haft en sambo som har tjänat väldigt 
bra. [skrattar] /…/ Men sen å andra sidan känns det ju 
jobbigt också liksom att leva på henne då. (Jason) 

 
Av naturliga skäl påverkades ekonomin negativt för de uppsagda, med 
en ersättning från a-kassan39 som kanske inte alls motsvarar 80 % av 
inkomsten, utan snarare närmare 50 %, då taket för a-kassan är lägre 
än den lön de hade. Berättelsen om försämrad ekonomi är central även 
för flera av dem som arbetar kvar. Exempelvis innebar den minskade 
produktionen att skift lades ner och sammansättningen av arbets-
grupperna förändrades. För den enskilde kunde det innebära att den 
som arbetat helgskift under flera år istället fick börja arbeta dagtid, 
vilket i sin tur kunde medföra drastiskt sänkt lön då lönen är lägre på 
dagskiftet än på nattskiftet.  
 
Det finns också de som tvärtemot beskriver att arbetslösheten eller en 
eventuell arbetslöshet inte skulle innebära någon allvarlig ekonomisk 
påfrestning.  

 
Vi klarar oss, ekonomin. Men jag hatar att vara hemma. 
(Munir) 

39 Alla uppsagda intervjupersoner var medlemmar i a-kassan. 
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Flera av de uppsagda beskriver hur de ”hänger på låset” och hoppas att 
Notec snart ska höra av sig till dem, och många av dem skulle inte tveka 
att avsluta sina tillfälliga arbeten eller studier om det skulle bli så. I en 
situation då arbetslösheten är hög är det inte konstigt att man ser till 
den senaste arbetsgivaren när man ser över möjligheterna till ett nytt 
arbete. Särskilt då det är så uttalat att uppsägningarna skett endast på 
grund av den dåliga efterfrågan på produkten och inte var grundade 
hos den enskilde personen. Logiskt sett borde det då komma en punkt 
då efterfrågan åter vänder uppåt och den gamla arbetsgivaren åter 
behöver arbetskraft. Det hör säkert också till saken att Notec åtmins-
tone historiskt sett uppfattats som ett välordnat och stabilt företag, och 
därmed en attraktiv arbetsplats för många. 

 
En annan sida av berättelsen om arbetstagarens beredskap är den som 
handlar om att använda flexibiliteten till sin egen fördel. Här finns be-
rättelser om hur det oförutsägbara arbetslivet även ställer krav på 
snabb omställningsförmåga för arbetsgivare. Detta kan göra arbetsta-
garen medveten om sin kompetens och sitt värde på arbetsmarknaden. 
I det empiriska materialet finns flera exempel där intervjupersonerna 
ställer krav på sin arbetsgivare, eller där det uppfattas som självklart att 
säga upp sig om man inte trivs på en arbetsplats. Den flexibilitet som 
arbetstagarna förväntas äga för att kunna navigera i det oförutsägbara 
arbetslivet verkar alltså kunna användas på ett sätt som ökar den egna 
autonomin (jfr Pucell, Hogarth & Simm 1999). 
 
I materialet kan man också se hur viktigt det kan vara att ha andra 
meningsfulla livsområden vid sidan av arbetet om man blir arbetslös. I 
arbetslösheten sysselsätter sig några inom det livsområde som utgörs 
av arbete, genom att vara arbetssökande eller arbeta deltid. Andra går 
in i studier som ett alternativt livsområde, vilket ofta också är tätt 
kopplat till arbetslivet på så vis att det handlar om meritering och att 
uppnå ökad anställningsbarhet. Ytterligare andra finner sin sysselsätt-
ning inom andra livsområden som kan innebära att man på sätt och vis 
vänder arbetslivet ryggen för att istället ägna sig åt något annat som 
uppfattas som viktigt och meningsfullt.  
 
I intervjuerna finns det de som exempelvis tar hand om familjen eller 
renoverar sommarstugan. Här vill jag dra en parallell till Ezzys (1993) 
teori om statuspassage och alternativa identiteter. Ezzy framhåller att 
den som har en alternativ identitet vid sidan av den som arbetstagare 
mår mindre dåligt av att förlora arbetet. Detta är något som jag finner 
bekräftat i de resultat som presenteras i kapitel 5: för dem med 
alternativa livsområden, där man kan åtminstone för en tid kan lägga 
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perioder under arbetslivet då man helt eller delvis saknar arbete verkar 
för många ofrånkomligt och näst intill självklart.  
 
De intervjuade har alltså gjort bilden av den ekonomiska krisen till sin 
egen40 och visar stor förståelse för arbetsgivarens agerande. Garsten 
och Jacobsson (2004) samt Streeck (1998) framhåller att internationell 
konkurrenskraft har blivit ett gemensamt mål för arbetsgivare och 
arbetstagare, varför man inte på samma sätt som tidigare kan ses som 
självklara motparter när det kommer till uppsägningar. Intervju-
personerna blev naturligtvis mer oroliga när deras egen anställning var 
i farozonen och de själva riskerade att bli uppsagda, men denna för-
stående attityd gentemot företagets agerande återfinns i både uppsagda 
och kvarvarandes berättelser. 
 
En berättelse som inte har någon särskilt framträdande roll i intervju-
materialet, är den som handlar om upplevelser av skuld eller stigmati-
sering hos den som blivit uppsagd. Denna typ av reaktioner skrivs 
annars fram som vanliga i forskning om uppsagdas reaktioner (jfr 
Andersson 2006). Under de tre sista månaderna 2008 blev nästan 
60 000 personer varslade om uppsägning i Sverige (Arbetsförmedlin-
gen), vilket ger belägg för den bild som de intervjuade ger i sina 
berättelser av att man inte är ensam om att vara drabbad. Möjligen 
bidrar denna bild till att mildra de negativa erfarenheterna av 
uppsägningarna hos enskilda personer, då man vet att man inte är 
ensam. Det blir också tydligt att uppsägningarna grundar sig i problem 
på den globala marknaden och det är inget som den enskilde arbetsta-
garen har gjort fel.  

Arbetstagarens beredskap 
När det kommer till att människor accepterat att arbetslivet är oförut-
sägbart, innebär det också att man accepterat att arbetstagaren bör 
vara flexibel och förberedd för att kunna möta förändrade villkor och 
krav i arbetslivet (jfr Karlsson 2009). I detta kapitel kan man se hur 
berättelsen om den anställningsbare arbetstagaren som formuleras 
inom diskursen om livslångt lärande (jfr Berglund 2007; 2008) på flera 
sätt har anammats av den enskilde arbetstagaren. Var och en uppfattas 
ha ansvaret för sitt arbetsliv och därför är det viktigt att skaffa sig en 
beredskap för de olika scenarion som kan uppstå (jfr Lent 2013). På så 
sätt handlar de intervjuades beredskap till stor del om att göra 
överväganden för att kunna fatta det beslut som väntas bli mest för-
delaktigt på sikt.  

40 Angående hur medier deltar i kategoriseringen av aktiviteter/människor och händelser, se 
Levin (2006). 
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6. INTRIGER 

Intriger är de meningsbärande linjer som formar och bär berättelser, 
ett ”organiserande tema” (Polkinghorne 1988:18) som för berättelsen 
framåt. Beroende på vilka frågor man ställer kan samma berättelse få 
olika intrig, på så vis är de intriger som presenteras nedan en konstruk-
tion där intervjupersonernas berättelser betraktas i ljuset av avhandlin-
gens syfte och frågor.41 Med intrigen som analysverktyg blir olika 
förhållningssätt synliga i det empiriska materialet. De fyra intriger som 
beskrivs och exemplifieras nedan är formulerade utifrån de erfaren-
heter intervjupersonerna har av arbetslivet och hur dessa erfarenheter 
bidrar till att skapa mening i den situation som uppstod i och med 
uppsägningarna på företaget.  
 
Intrigerna benämns:  
Arbetslivet är hårt – jag måste härda ut  
Arbetslivet är hårt – jag samlar på meriter  
Arbetslivet är osäkert – jag använder tiden till annat  
Arbetslivet är osäkert – men jag är inte drabbad  

Arbetslivet är hårt – jag måste härda ut  
En intrig som återkommer i de intervjuades berättelser om uppsäg-
ningarna på Notec är den som jag kallar Arbetslivet är hårt – jag 
måste härda ut. Dessa berättelser präglas av att uppsägningarna upp-
fattas som ett mycket problematiskt avbrott i arbetslivet, men man har 
ändå tillförsikt och ser avbrottet som en tillfällig svacka, saker och ting 
kommer att återgå till det normala så småningom. I båda de berättelser 
som ges som exempel nedan trivs intervjupersonen mycket bra på 
Notec. De har svårt att tänka sig att arbeta på en annan arbetsplats och 
avvaktar istället att situationen ska vända för arbetsgivaren. När 

41 Mer om intriger finns att läsa i kapitel 3 och mer om analysarbetet finns i kapitel 4.  

91 

                                                           

sitt fokus, finns det viktiga och meningsfulla sysselsättningar även vid 
sidan om arbetet. 
 
När marknaden börjar vända uppåt igen och Notec ökar produktionen 
drar många av de intervjuade en lättnadens suck. Inom vad som besk-
rivs som en mycket kort tidsperiod producerar man åter på topp och 
flera av de intervjuade ger då uttryck för en viss kritik gentemot före-
taget vad gäller den snabba omställningen till full produktion Man 
framhåller att det kan vara mycket slitsamt för de anställda att arbets-
belastningen skiftar så markant och på kort tid (jfr Bordia m.fl. 2004). 
Bilden som ges är att de anställda kan uppfatta sig som brickor i ett 
spel där marknaden sätter reglerna. 
 
De intervjuades berättelser om uppsägningarna visar att det efter 
uppsägningarna har skett en viss förskjutning i ansvarskänslan, i rörel-
se mot de anställda. Detta yttrar sig exempelvis genom att de intervjua-
de upplever en större arbetsosäkerhet och att flera vill hålla sig uppda-
terade angående företagets försäljning för att veta vad som är på gång 
och kunna förutse kommande svängningar. Det som kanske tidigare 
huvudsakligen var företagsledningens huvudbry – att överväga om 
produktionen ligger på en lämplig nivå – har spridits och tar mycket 
energi även hos den enskilde arbetstagaren.  
 
De två berättelserna om osäkerhet och beredskap är tätt samman-
kopplade och kan betraktas som två sidor av samma mynt. Intervju-
personernas berättelser visar att det inte finns någon självklar trygghet 
i arbetslivet utan det är upp till var och en att vara beredd på 
förändringar och att ordna sitt arbetsliv på bästa möjliga sätt.  
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kommer att flytta från Göteborg för att bo med honom, och de kommer 
att bilda en ny familj tillsammans med sina respektive barn. Mikaels 
inkomst från anställningen på Notec kommer efter att de flyttat ihop 
att försörja dem allihop. Mikael har satsat mycket för att få det att 
fungera och han beskriver att ”det skulle inte gå” att få ihop det 
ekonomiskt om han förlorade jobbet. På fritiden renoverar han sitt hus 
för att hela den nya familjen ska få plats, och han har tagit lån för att 
finansiera renoveringen. Även om ekonomin är anledningen till att 
arbetslöshet är ett otänkbart alternativ för Mikael har han inte gjort 
någon reservplan ifall det ändå skulle bli så. 
 

Jag har liksom inte tänkt mig tanken liksom än att ’fan jag 
måste göra nån backup här liksom, jag måste göra mig av 
med vissa saker’ /…/ Tanken finns ju att man skulle behöva 
det, men jag orkar inte engagera mig just nu.  

 
Mikael beskriver en slags förlamning, han orkar inte söka sig vidare till 
ett annat arbete, och han orkar inte heller gå igenom hur ekonomin 
faktiskt skulle påverkas om han blev arbetslös.  
 
Han hanterar istället oron för ytterligare uppsägningar genom att hålla 
sig uppdaterad angående hur det går för Notec, hur orderläget ser ut 
för tillfället. I vardagen, på fabriksgolvet, fokuserar han på att hålla sig 
uppdaterad bland arbetskamraterna och på att göra ett så bra jobb som 
möjligt. Vid första intervjun, ungefär ett år efter uppsägningarna, kom-
mer det fortfarande bara in enstaka beställningar till företaget. I och 
med ett avtal mellan fack och arbetsgivare kommer inga uppsägningar 
att göras innan april, men Mikael tror att det kommer ytterligare varsel 
då, och då är han i riskzonen för att bli uppsagd. 

Det ligger nånstans och maler i bakhuvudet här liksom, det 
här med att vad som händer efter april. /…/ Jag känner mig 
inte trygg, och jag ligger nog... nånstans där bland dom här 
50-100 [som står näst på turordningslistorna]. 

 
Mikael är fullt sysselsatt med familjen och privatlivet, även om han är 
orolig söker han inga andra jobb. Han har lastbilskörkort, och berättar 
att i transportbranschen finns det fortfarande hösten 2009 en svag 
efterfrågan på chaufförer. Men eftersom han är så rotad i sin hemtrakt 
och nu när hans flickvän med familj på väg att flytta till honom ser han 
det inte som ett alternativ att flytta, något han tror skulle krävas om 
man ska kunna få jobb på den för tillfället kärva arbetsmarknaden.  
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vändningen sker vill de vara tillgängliga att snabbt kunna ”hoppa på 
tåget” igen. Eftersom avbrottet uppfattas som en tillfällig svacka, blir 
det rimligt att avvakta i väntan på att saker och ting ska återgå till det 
normala. Just tidsaspekten är central, intervjupersonernas agerande 
baseras på att konjunkturen och Notecs produktion kommer att gå upp 
igen inom överskådlig framtid, och målet är att hålla ut till dess.  

Mikael  
Mikael är 39 år och hade kvar sitt arbete efter uppsägningarna på 
Notec hösten 2008. Han jobbar som arbetsledare och har gjort det 
under de drygt fem år som han varit på företaget. Han bor på landet 
utanför Kåvalla, varannan vecka bor även hans två tonårsbarn hos 
honom. När det första varslet lades blev Mikael sig inte särskilt orolig 
för att förlora jobbet eftersom varslet gällde visstidsanställda. 
Dessutom hade det talats mycket om försämrad efterfrågan och ökad 
arbetslöshet i Sverige och Europa, vilket gjorde att han var förberedd 
på att det kunde komma att bli uppsägningar även vid Notec. 

 
Men så har man hört så mycket liksom på arbetsmarknaden, 
att det var på väg neråt, jag menar det kommer ju här hos 
oss också. 

 
Mikael beskriver sig som något av en centrumfigur, som har lätt att 
möta människor och som tack vare sina arbetsuppgifter och sin roll 
som fackligt engagerad känner människor över hela företaget. Han 
beskriver att det var väldigt tråkigt att förlora så många arbetskamrater 
i samband med uppsägningarna. När det kommer till arbetets eko-
nomiska funktion är den i högsta grad närvarande i Mikaels berättelse, 
han beskriver att han behöver jobbet för att kunna försörja sig och sin 
familj.  
 
När andra varslet lades, någon månad efter det första, blev han mer 
orolig och han framhåller i första hand de negativa ekonomiska 
konsekvenser det skulle få för honom och hans familj om han skulle bli 
uppsagd.  

 
Nej, jag märker ju det liksom som det är i dag att, det går 
runt alltså, men man får inte köpa för mycket extragrejer det 
går inte. Då skiter det sig med en gång. 
 

Mikael beskriver en situation där han med sin månadslön från Notec, 
redan idag har en ekonomi som inte tål några större utsvävningar eller 
oförutsedda utgifter. Vid första intervjun, ett år efter uppsägningarna, 
planerar han att bli sambo med sin flickvän. Hon och hennes dotter 
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hade arbetat på Notecs lager i fem år när han blev uppsagd.  I Pers 
berättelse präglas beskedet om uppsägning av frustration och ned-
stämdhet.  

 
Vad ska man säga… det är ju förtvivlan… Det var ju själve 
fan, på ren svenska.  

 
Han upplevde uppsägningarna som en otrevlig upprepning, något han 
hade erfarenhet av sedan tidigare. På flera sätt präglas Pers berättelse 
av ett slags trötthet gentemot arbetsmarknaden. Han trodde att arbetet 
på Notec innebar en trygg framtid men så blev det inte. När han blev 
uppsagd övervägde sina alternativ och uppfattade ett tillfälligt jobb 
som den bästa lösningen. Att studera såg han inte som något alternativ. 

 
Med tanke på min ålder då så, 50 plus, nej det skulle vara 
nån kortare utbildning, men alltså det är inte lätt att hitta 
/…/ jag tänkte ’nej jag hittar nåt, att övervintra och hoppas 
på att det vänder’. 

 
Per har tidigare erfarenhet som chaufför och inom administration. 
Efter några månaders arbetslöshet fick han under senvåren 2009 ett 
vikariat som taxichaufför. Eftersom han har tidigare erfarenhet var 
själva arbetsuppgifterna inget nytt. Vikariatet varade året ut, men det 
blev aldrig en heltidstjänst utan han fick komplettera med a-kassa. Han 
trivdes aldrig, utan jämför arbetsgivaren med den på Notec. 

 
Det är ett irritationsmoment när man märker att folk inte 
riktigt vet vad dom sysslar med. Det är också en sak som gör 
att det kändes skönt att komma tillbaks, till ett företag som 
man känner att dom vet vad dom pysslar med, ett mer 
professionellt företag rent personalmässigt. 

 
Kring årsskiftet började hans deltids-stämplingsdagar ta slut. Genom 
ett arrangemang med den dåvarande arbetsgivaren blev han först 
uppsagd och arbetslös i några månader för att därefter bli återanställd 
på samma företag. Uppsägningen gjorde att han kunde få a-kassa på 
heltid och när han började jobba igen hade arbetstiderna utökats och 
var mer regelbundna, vilket gjorde att han klarade sig på lönen och inte 
behövde komplettera med a-kassa. 

 
Per återkommer flera gånger till att arbetet som taxichaufför är ett sätt 
för honom att klara sin försörjning under arbetslösheten. Det är en 
tillfällig lösning i väntan på att arbetsmarknaden ska bli bättre, eller 
rättare sagt: i väntan på att produktionen på Notec ska komma igång 

95 

Tanken finns väl lite lite, men det är så väldigt lite. /…/ Jag 
träffade henne och hon älskar det här stället där jag bor, och 
liksom, det är naturnära och allting. /…/ Och nu har jag ju 
då liksom: ’ja okej, nu kör vi. Nu bygger jag till huset så vi 
får plats’ och vi har ju satt oss där nu för att vi vill bo här.  
 

I och med flytten säger flickvännen upp sig från en fast tjänst. Mikael 
berättar om hur tankarna gick när hon bestämde sig för att trots det 
flytta till honom.  
 

Sen kontra då mot det som hon vill ha här uppe, med huset 
och mej och barnen och naturen och allting då. Så överväger 
ju det tycker hon.  

  
Vid andra intervjutillfället strax innan sommaren 2011 har Mikaels 
familj utökats; flickvännen och hennes dotter har flyttat in, dessutom 
bor hans två barn från ett tidigare förhållande nu hos honom på heltid. 
Mikael och hans sambo har blivit föräldrar till en liten pojke och hon är 
föräldraledig. Familjen består nu alltså av sex personer. Trots att 
marknaden nu har vänt för Notec och man nu har lika mycket att göra 
som innan nedvången uttrycker Mikael fortfarande en viss osäkerhet 
även vid andra intervjutillfället. Han argumenterar fram och tillbaka 
angående företagets framtid. 

 
Det är inte i min vildaste fantasi att man flyttar företaget. 
Men visst, orosmomentet finns ju för nu pratar dom om att 
dom ska starta en produktion, ja, nånstans i USA. /…/ Så 
man hör ju, dom skickar ju flashbacks hela tiden [till det som 
hände vid det stora varslet] att: ’ska det verkligen?’ ’nej det 
kan det inte!’  

 
Mikael ger alltså även i andra intervjun, ett par år efter uppsägningar-
na, uttryck för en oro för att Notec ska göra ytterligare uppsägningar. 
Tankarna kretsar främst kring hur han skulle kunna behålla sin 
levnadsstandard om han förlorade jobbet och han använder mycket tid 
åt att fundera över olika scenarion som skulle innebära uppsägningar, 
exempelvis att företaget skulle flytta utomlands eller lägga ner 
verksamheten. Det viktigt för honom är att Notec lyckas hålla sin höga 
produktionstakt och möta den höga efterfrågan, annars riskerar man 
att kunderna går någon annanstans, med nya uppsägningar som följd. 

Per  
Per ger i sin berättelse ett annat exempel på hur denna intrig kan ta sig 
uttryck. Han är 55 år, lever med sin fru som arbetar inom vården. Han 
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och självklar plats i deras berättelser, målet för dem båda är en stabil 
och trygg arbetssituation där. 

Arbetslivet är hårt – jag samlar på meriter 
En intrig som är tydlig i de intervjuades berättelser om uppsägningarna 
är den som kallas Arbetslivset är hårt – jag samlar på meriter.  Denna 
intrig präglas av upplevelsen att det är särskilt viktigt att inte låta upp-
sägningarna bli ett för stort avbrott. Intrigen gestaltas av berättelser 
från tre personer som alla blivit uppsagda. Här beskrivs arbetslivet som 
ett ständigt kämpande, där man aldrig kan slappna av för då är det risk 
att man åker ut eller blir omsprungen. Med utgångspunkt i det resone-
manget blir det viktigt att inte slösa tid och energi utan att använda 
arbetslösheten på ett så konstruktivt sätt som möjligt – att se till att 
bygga på sin CV för att ha bättre chans att få ett tryggt arbete. Det 
handlar alltså om att hålla sig i sysselsättning samt vara flexibel och 
tillgänglig för de möjligheter till anställning eller sysselsättning som 
kan dyka upp. 
 
Här finns likheter med den första intrigen Arbetslivet är hårt – jag 
måste härda ut, i det att uppsägningarna uppfattas som mycket 
problematiska och att arbetslivet beskrivs som en kamp. Men till 
skillnad mot den första intrigen visar här berättelserna en orientering 
bort från Notec. I berättelserna finns inte heller någon tydlig bild av att 
den ekonomiska krisen skulle gå över inom överskådlig framtid.  

Josh42  
Josh bor i centrala Östad tillsammans med fru och tre barn. Han är 45 
år och blev uppsagd från Notec hösten 2008. För Josh är det väldigt 
viktigt att ha ett arbete, han är den som försörjer familjen och nu fun-
derar han på att läsa en yrkesutbildning för att bredda sin kompetens.  
 
Josh kom till Sverige från ett utomeuropeiskt land i slutet av 1980-
talet. I hemlandet arbetade han som svetsare och efter att ha studerat 
svenska på SFI fick han en påbyggnadsutbildning inom svets. På så vis 
fick han jobb som svetsare på en mekanisk verkstad i Östad. Där 
arbetade han i fem år, men när det företaget lade ner verksamheten 
blev han arbetslös. Han passade på att vara föräldraledig med sin son 
som föddes vid denna tidpunkt, och därefter gick han ytterligare några 
kurser via Lernia som gav ytterligare svetslicenser, och det var också 
via dem han fick jobbet på Notec 2005. 

42 Joshs berättelse är baserad på en intervju, övriga intervjupersoner intervjuades två gånger. 
För mer om detta se kapitel 4. 
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igen efter lågkonjunkturen. När det svänger räknar han med att de åter 
kommer att behöva hans arbetskraft. Han söker en del annat arbete 
under arbetslösheten men är noga med att bara söka jobb som han är 
intresserad av och där han är kvalificerad. Han ser också till att göra 
regelbundna besök på Notec, ett strategiskt val för att behålla de per-
sonliga kontakterna och visa sitt intresse av att komma tillbaka. 
Ansträngningarna lönar sig och sommaren 2010 ringde Notec för att 
höra om han ville komma tillbaka. Han beskriver det som ett enkelt val. 

 
Ja precis, då sa jag upp mig från det jobbet då. /…/ Då hade 
jag en visstidsanställning på Notec året ut, för säkerhets-, 
dom vågade inte fastanställa allt för många. Sen från förste 
januari 2011, i år då, är jag tillsvidareanställd igen. Back in 
business. 

 
I detta citat visar Per att han i och med att han är återanställd på Notec 
är ”back in business”, saker och ting har återgått till normalt. När han i 
efterhand berättar om sin strategi att satsa på en tillfällig lösning för att 
övervintra, hålla näsan över vattenytan i väntan på att den ekonomiska 
situationen skulle vända, framhåller han att det var ett lyckat drag. 
  

Den strategin visade sig med facit i hand att den höll. Så att, 
vändningen kom väl i alla fall i mina ögon fortare än vad jag 
beräknat.  

 
I Pers berättelse är det alltså tydligt att han hela tiden räknade med att 
återkomma till Notec så småningom, vilket han också gjorde.  

Sammanfattning 
De berättelser som bärs av intrigen att Arbetslivet är hårt – jag måste 
härda ut förmedlar bilden av arbetslivet som en kamp – att det är en 
ständig utmaning att behålla ett arbete. Mikael och Per befinner sig i 
två ganska olika situationer efter uppsägningarna. Mikael arbetar kvar 
på Notec, han är familjeförsörjaren och i startgroparna för att bilda en 
ny familj. Per har blivit uppsagd från sin tjänst, hans familjesituation 
skiljer sig mycket från Mikaels, då hans fru har arbete och inkomst, och 
de har inte heller försörjningsansvar för några hemmavarande barn. 
 
Trots dessa ytliga skillnader i Mikaels och Pers situation har deras be-
rättelser om uppsägningarna och tiden efter uppsägningarna likartade 
på det vis att de tydligt framhåller den ekonomiska krisen som något 
tillfälligt, en svacka som kommer att vända uppåt igen inom 
överskådlig framtid. Därför blir det naturligt att avvakta, sitta stilla i 
båten och hoppas att det snart blir bättre tider. Notec har en central 
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och självklar plats i deras berättelser, målet för dem båda är en stabil 
och trygg arbetssituation där. 
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han kan vara trygg. Även Josh är småbarnsförälder och han uttrycker 
tydligt att det är han som bär hela försörjningsansvaret, så det är 
mycket viktigt att ha en inkomst. Han beskriver att han lägger mycket 
energi på att tänka på hur han ska få ett nytt jobb, var någonstans och 
med vilka arbetsuppgifter. Han vill skaffa sig ytterligare en yrkes-
utbildning och resonerar om var det finns jobb och vilken utbildning 
som ger honom bredast kompetens och därmed störst möjligheter på 
arbetsmarknaden. Han vill gå en utbildning till maskinoperatör, ett 
yrke som han uppfattar som brett och med en relativt god arbets-
marknad. Josh vill helst arbeta, han hoppas att Notec snart ska höra av 
sig till honom igen. Men istället för att bara sitta och vänta uppfattar 
han att ytterligare utbildning är ett bra sätt att använda tiden; med mer 
utbildning i bagaget skulle han bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 
 
Josh beskriver att det är väldigt jobbigt att börja ett nytt arbete, att lära 
sig hur saker och ting fungerar. Han är rädd att han och familjen måste 
flytta om han hittar ett jobb i en annan stad.  
 

Man är van vid platsen och vill kanske inte flytta. /…/ Man 
går på ny arbetsplats och nytt område igen, börja allting på 
nytt. Som här i Östad det är nästan som i hemlandet för mig. 
Om jag går förbi dom känner mig, jag är som i hemlandet, 
dom, alla känner mig.  

 
Att tvingas bryta upp och på nytt etablera sig i en ny stad blir ytterligare 
ett orosmoment för Josh och han betonar att det tar lång tid att 
etablera sig på en ny ort, men i Östad känner han sig hemma.  

Åke 
Åke är 53 år, bor i Östad tillsammans med sin fru och de har två 
utflyttade barn. Åke blev uppsagd från Notec efter att ha arbetat i 
monteringen i 3,5 år. I likhet med flera andra intervjupersoner har Åke 
blivit uppsagd förut, vilket också avspeglas i hans reaktion när han 
hörde talas om det första varslet: 
 

Nej, inte nu igen! Var ska det stoppa? 
 
Åkes yrkesliv består av en period på över 25 år som inköpare på ett 
industriföretag i Östad men han blev uppsagd i början av 2000-talet 
när det företaget lade de ner verksamheten. Därefter fick han jobb i 
samma bransch men det varade bara i knappt ett år innan det man 
flyttade produktionen utomlands. Åke ger i sin berättelse en bild av att 
det är svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och att det blir svårare 
för varje gång, åldern och hälsan gör det allt svårare att få ett nytt jobb 
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Vid första varslet visste Josh att han inte tillhörde de uppsagda. Men 
han tänkte mycket på de unga som blev uppsagda. Han tyckte synd om 
dem som nyss fått jobb och som nu måste sluta. 

 
Jag börjar tänka på dom som kanske har slutat skolan, detta 
är deras första arbete i livet, och sen dom börjar att känna 
sig glada, och så tappar det bara så.  

 
När det sedan kort efter kom ett andra varsel, där 250 personer var i 
riskzonen att förlora sina arbeten får turordningslistorna en central roll 
i Joshs berättelse eftersom han inledningsvis befann sig mitt på listan 
och det var länge oklart om han skulle bli uppsagd eller inte. 
 

Så jag säger ja, vad som ska hända nu? Och så sa dom 
[facket] till mig att vi ska inte säga att du är ute, du är där i 
mitten. En fot här och en fot där. Så är det. 50/50. 
 

Josh beskriver en osäker period där han balanserar på mittlinjen, ena 
dagen tillhör han gruppen uppsagda, andra ska han få vara kvar. Efter 
förhandlingar tillhörde han inte gruppen uppsagda utan skulle få 
behålla sitt arbete. Men så kom arbetsgivaren med erbjudande om 
avgångsvederlag, vilket gjorde att några föll bort och han hamnade åter 
på listan över uppsagda. Men han tröstar sig med att när det väl vänder 
så står han först på listan, då blir han genast kontaktad av Notec. 
 
Josh ger i sin berättelse flera exempel på erfarenheter av att ha blivit 
uppsagd, han ger som flera andra i studien uttryck för en känsla av att 
vara otursförföljd. Josh beskriver sina tidigare erfarenheter av att ha 
blivit uppsagd som explosioner vilket ger en känsla av att situationen 
spricker, det exploderar när han har varit på ett företag en tid.  

 
Jag kommer ihåg när jag var på Mekaniska verkstaden, 
dom sista som kom in var dom första ut. /…/ Sen kom andra 
smällen... du vet, även om du har jobbat där i 40 år du måste 
ut. /…/Jag kommer till Sverige, det spelar ingen roll hur 
mycket duktig du är på arbetet, men om du kommer sist in 
är du först ut. /…/ På Mekaniska verkstaden blev det sist in 
först ut, och sen vi kommer till Notec och det är samma. Och 
det kommer alltid att bli så!  Det är bara som du är som en 
fotboll, där, där, där och där [pekar på en osynlig fotboll som 
sparkas fram och tillbaka].  

 
I sin berättelse ger Josh uttryck för en stor maktlöshet och frustration 
över att han inte kan etablera sig på arbetsmarknaden, få ett arbete där 
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Jag blev så in i helvete kränkt, så jag blev så förbannad, så 
jag small hela handflatan i hennes skrivbord och sa det ’Är 
du helt jävla dum i huvudet, vad har du jobbat med i ditt liv 
mer än att sitta bakom ett skrivbord, har du fått kött på 
benen nån gång, varit ute i industri eller nånting sånt?’ 

 
Det löste sig med försörjningen under studietiden. Han fick möjlighet 
att studera med a-kassa och berättar att han slutfört utbildningen med 
mycket bra betyg i både praktiska och teoretiska ämnen. 

 
Så du vet, då fattar man att man inte är dum i huvudet. Då 
har man lite innanför bikupan ändå. Och, det var inte 
problem att få praktikplats eller nånting sånt heller då va. 

 
Studierna har alltså inneburit ett ökat självförtroende för Åke. Han 
märker att han kan studera och får bekräftat att han är bra på att ta 
människor. Strax innan studierna är klara ringer hans gamla chef från 
Notec och erbjuder honom hans gamla arbete tillbaka. Även om Åke 
ville gå vidare till en annan bransch så hade han inget jobb där som 
väntade. Den trygghet det innebär att ha ett jobb vägde över och han 
accepterar erbjudandet. Efter återanställningen jobbade han kvällsskift 
vilket innebar några extra tusenlappar i lön varje månad jämfört med 
tidigare när han jobbat tvåskift.  

 
Jag var ju en av dom som fick komma tillbaka. För det var ju 
många andra som har sökt ut hit och som jag jobbade ihop 
med, men inte fick komma dit, av olika anledningar. /…/ Jag 
blev så glad så det går inte att beskriva i ord. För att liksom, 
jag har hållt mig igång, jag har skapat mig ytterligare, vad 
man säger... förutsättningar för att kunna jobba med annat. 

 
Det är en stor tillfredsställelse för Åke att bli utvald att få komma 
tillbaka. Dessutom med nya erfarenheter och en ny utbildning i 
bagaget, vilket gör honom bättre rustad inför eventuella framtida 
uppsägningar på Notec. 

Jason  
Jason är 40 år och lever på landet utanför Östad med sin sambo, han 
har två barn som bor med sin mamma. Jason jobbade som svetsare på 
Notec i drygt två år innan han blev uppsagd i samband med 
nedskärningarna hösten 2008. Vid tiden för varslen och uppsägningar-
na genomgick Jason en jobbig period med separation från sin sambo. 
Han hade därför annat att tänka på och var inte särskilt orolig när de 
första varslen lades. När han blev uppsagd antog han arbetsgivarens 
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Detta är tredje gången som jag blir varslad sedan 2004. Och 
det börjar kännas lite jobbigt psykiskt med. Det blir ju ett 
samspel mellan ålder och gångerna som man har blivit 
varslad. 

 
Åke poängterar dock att erfarenheten av att ha blivit uppsagd även kan 
vara positiv, han vet hur man hanterar myndighetskontakter och har 
strategier för hur man nätverkar och tar sig in på arbetsplatser. Efter 
uppsägningen 2008 påbörjade Åke en utbildning till murare, men han 
avbryter och börjar istället en utbildning inom vården, eftersom han 
ville byta bransch och jobba med människor. Åke beskriver sig som en 
väldigt social person som är uppmuntrande och stöttande.  
 
Myndighetskontakterna präglar Åkes berättelse om sitt yrkesliv. Han 
har upplevt att de kan ha svårt att samverka, något han märkte när han 
bröt en sjukskrivning för att ställa sig till arbetsmarknadens förfogan-
de. I berättelsen om olika kontakter med arbetsgivare och myndigheter 
kan Åke tala för sig och inte rädd för att ställa krav, vilket han i sin 
berättelse ger flera exempel på. 

 
Om du vill liksom komma med nånting, komma nånstans 
här i världen så går det inte att sitta och vara tyst och liksom 
vänta på att, nej, då måste du göra dig hörd va. 

 
Hans berättelse om perioden efter uppsägningen från Notec präglas av 
hur han på olika sätt kämpar mot myndigheterna för att få möjlighet 
att studera. Han ser studier som sin största chans att få ett nytt 
intressant arbete. Åke har erfarenhet av det system av byråkrati som 
omgärdar arbetslösheten, och han beskriver att det handlar om att 
träffa rätt personer i myndighetskontakterna, personer man kan 
resonera med. 

 
Så när jag kom hem då ringer jag CSN och får veta att dom 
har felinformerat mig helt och hållet, jag var ju ett par år för 
gammal. Men det var ingen fara med det, för det redde ju 
upp sig va, du blir kallad på intervju för denna kursen. Och 
då öppnar jag hjärtat när jag var där nere. Jag var tvungen 
ju, vad hade jag att förlora? 

 
Åke är inte rädd för att i myndighetskontakter konfrontera de personer 
som han tycker inte sköter sitt uppdrag, som när han uppfattade att 
han blev dåligt bemött av sin handläggare på Arbetsförmedlingen: 
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Jag blev så in i helvete kränkt, så jag blev så förbannad, så 
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Jason  
Jason är 40 år och lever på landet utanför Östad med sin sambo, han 
har två barn som bor med sin mamma. Jason jobbade som svetsare på 
Notec i drygt två år innan han blev uppsagd i samband med 
nedskärningarna hösten 2008. Vid tiden för varslen och uppsägningar-
na genomgick Jason en jobbig period med separation från sin sambo. 
Han hade därför annat att tänka på och var inte särskilt orolig när de 
första varslen lades. När han blev uppsagd antog han arbetsgivarens 

101 

 
Detta är tredje gången som jag blir varslad sedan 2004. Och 
det börjar kännas lite jobbigt psykiskt med. Det blir ju ett 
samspel mellan ålder och gångerna som man har blivit 
varslad. 

 
Åke poängterar dock att erfarenheten av att ha blivit uppsagd även kan 
vara positiv, han vet hur man hanterar myndighetskontakter och har 
strategier för hur man nätverkar och tar sig in på arbetsplatser. Efter 
uppsägningen 2008 påbörjade Åke en utbildning till murare, men han 
avbryter och börjar istället en utbildning inom vården, eftersom han 
ville byta bransch och jobba med människor. Åke beskriver sig som en 
väldigt social person som är uppmuntrande och stöttande.  
 
Myndighetskontakterna präglar Åkes berättelse om sitt yrkesliv. Han 
har upplevt att de kan ha svårt att samverka, något han märkte när han 
bröt en sjukskrivning för att ställa sig till arbetsmarknadens förfogan-
de. I berättelsen om olika kontakter med arbetsgivare och myndigheter 
kan Åke tala för sig och inte rädd för att ställa krav, vilket han i sin 
berättelse ger flera exempel på. 

 
Om du vill liksom komma med nånting, komma nånstans 
här i världen så går det inte att sitta och vara tyst och liksom 
vänta på att, nej, då måste du göra dig hörd va. 

 
Hans berättelse om perioden efter uppsägningen från Notec präglas av 
hur han på olika sätt kämpar mot myndigheterna för att få möjlighet 
att studera. Han ser studier som sin största chans att få ett nytt 
intressant arbete. Åke har erfarenhet av det system av byråkrati som 
omgärdar arbetslösheten, och han beskriver att det handlar om att 
träffa rätt personer i myndighetskontakterna, personer man kan 
resonera med. 

 
Så när jag kom hem då ringer jag CSN och får veta att dom 
har felinformerat mig helt och hållet, jag var ju ett par år för 
gammal. Men det var ingen fara med det, för det redde ju 
upp sig va, du blir kallad på intervju för denna kursen. Och 
då öppnar jag hjärtat när jag var där nere. Jag var tvungen 
ju, vad hade jag att förlora? 

 
Åke är inte rädd för att i myndighetskontakter konfrontera de personer 
som han tycker inte sköter sitt uppdrag, som när han uppfattade att 
han blev dåligt bemött av sin handläggare på Arbetsförmedlingen: 

 

100 

889488_Marie Gunnarsson_inl.indd   109 2014-10-16   09:20



talet. Då var det svårt att få ett jobb och under flera år hankade han sig 
fram på olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. I samband med att han 
träffade barnens mamma och flyttade till ett litet samhälle utanför 
Östad, fick han jobb som svetsare. Han är självlärd svetsare, och har 
inga papper på sina kunskaper, men efter några år sa han upp sig och 
startade eget med en släkting. Kring millennieskiftet började han jobba 
på en fabrik i Östad, där han stannade tills de lade ned verksamheten 
2006.  Vid den tidpunkten berättar han att det inte var några problem 
att få ett nytt jobb, han gick från det ena jobbet till det andra över 
helgen. 

 
Ja jag slutade på fredagen på fabriken och började på mån-
dagen på Notec. /…/ Sen blev det som det blev. Blev varslad 
på fabriken först, sen varslad från Notec. Man har haft lite 
otur. Likadant 92 då när lågkonjunkturen kom då, då hade 
man precis slutat skolan, då fick ju alla gå då också. Man har 
ju provat det tre gånger, så… 

 
Att bli uppsagd är alltså ingen ny erfarenhet för Jason, han beskriver 
det som att han har haft otur, att det är svårt för honom att få ett riktigt 
fäste på arbetsmarknaden.  
 
Jasons dåvarande sambo stöttade honom i att ”ta tag i sitt liv”, och 
våren 2010 sökte han och kom in på en KY-utbildning till snickare. I 
följande citat berättar han hur det kom sig att han började där: 

 
Så tänkte jag det att ’Nej nu jävlar ska jag ta tag i mitt liv 
och göra nånting jag vill göra’. Så då sökte jag in till 
Storskolan och till snickarutbildningen där. Så jag är färdig 
snickare nu, med alla intyg och behörigheter och... /…/ Så 
det har jag åstadkommit och det är jag jävligt stolt över mig 
själv. Som sagt, skolbänken har jag ju sagt att den ska jag ju 
aldrig mer sitta i, men ja... 

 
Att bli snickare fanns som en tanke hos Jason redan vid första 
intervjun, hans pappa arbetade som snickare. Vid det tillfället tyckte 
han att det kändes avlägset att påbörja och bekosta utbildningen själv, 
genom att ta studiemedel under utbildningen, men han beskriver att 
hans förra sambo hade stor förtjänst i att han ”tog tag i sitt liv”. Efter 
utbildningen har han inget säkert jobb, men en hel del kontakter, så 
han räknar med att det kommer att ordna sig inom kort. I Jasons 
berättelse är det en sak som är säker: han kommer inte att gå tillbaka 
till Notec. 
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erbjudande om avgångsvederlag, något han berättar att han ångrade 
efteråt eftersom den största delen av pengarna gick till skatt. Han hade 
börjat söka jobb tidigt och när han fick erbjudandet om avgångsveder-
laget hade han en timanställning som städare.  
 

Det var ju att jag hade timanställning på Städbolaget, tänkte 
liksom ’men det löser sig’, men det blev ju inte så mycket som 
jag hade hoppats på ändå. Det var ju precis innan jul där, 
det var ju hur mycket som helst att göra. Så då tänkte jag 
’men då kör jag det’ liksom.  

 
Jason trivdes bra på Städbolaget och kunde tänka sig en framtid där. 
Men efter jul blev det allt färre jobb till honom och han såg sig tvungen 
att söka sig vidare. På grund av avgångsvederlaget var han inte heller 
berättigad till a-kassa genast, utan man beräknade att hans ersättning 
skulle räcka en viss tid, vilket den i praktiken inte gjorde.  
 
Vid första intervjutillfället, hösten 2009 har Jason inget jobb, men det 
verkar inte göra så mycket, han beskriver några olika alternativ han ser 
för sin sysselsättning och försörjning. Exempelvis har han familj 
utomlands och funderar över möjligheten att jobba där. Han berättar 
att han funderat över att ta jobb på en oljeplattform, han har även varit 
i kontakt med Arbetsförmedlingen om att få hjälp med att ta truckkort. 

 
Och sen har jag ju, ja just det, det har jag ju inte tänkt på 
heller, jag har ju två jobb. Om jag bara får mitt truckkort 
från Arbetsförmedlingen. 

 
Jason berättar att han blivit lovad jobb på ett företag, om han bara kan 
ordna ett truckkort. Men Arbetsförmedlingen har dragit ut på tiden och 
det är oklart hur det kommer att bli med den saken. Under tiden har 
han andra saker att sysselsätta sig med hemma på gården. 

 
Som sagt jag har inte aktivt sökt nu, det har ju gjort med-
vetet då eftersom jag ändå har haft en hel del att göra där 
hemma, har renoverat stallet och donat. 

 
Han har alltså mycket att göra hemma, och inledningsvis trivs han bra 
med att gå hemma och arbeta med praktiska göromål på gården.  
 
I Jasons berättelse om sitt arbetsliv finns perioder av både arbete och 
arbetslöshet. Han beskriver att han har bred erfarenhet från olika 
branscher och har arbetat länge på de ställen han varit på. Jason gick ut 
gymnasiet i samband med den ekonomiska krisen i början av 1990-
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som kompetenta och hårt arbetande, men av olika skäl har de lite 
svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden, och de är på sätt 
och vis otursförföljda då de blivit uppsagda upprepade gånger. 
Berättelserna visar att även om man kan tänka sig en framtid på Notec 
– man kanske till och med hoppas på det – så går man in i utbildning 
för att bredda sin kompetens mot andra branscher. Detta eftersom det 
uppfattas som slöseri med tid att inte göra något alls när man kan 
förbättra sina möjligheter till arbete. På så vis utökar man också sin 
beredskap för framtida uppsägningar. Man kan också tänka sig att 
normerna angående vad som anses vara acceptabelt beteende för den 
som är utan arbete är starka, vilket också kan spela en roll när intervju-
personerna framhåller att de måste hålla sig igång, att det inte är något 
alternativ att bara sitta och vänta på bättre tider.  

Arbetslivet är osäkert – jag använder tiden till annat   
I berättelserna om uppsägningarna på Notec återkommer en intrig som 
på flera sätt liknar intrigen Arbetslivet är hårt – jag måste härda ut. 
Här har dock berättelserna har en mer accepterande ton gentemot 
arbetslivets osäkerhet. Denna intrig benämns Arbetslivet är osäkert – 
jag använder tiden till annat. Här återkommer temat att den globala 
krisen är tillfällig och arbetsmarknaden kommer att vända inom en 
överskådlig framtid. Men där den andra intrigen handlade om att 
”härda ut”, handlar denna snarare om att ”använda” det oplanerade av-
brottet på ett sätt som de uppfattar gynnar dem som personer. I berät-
telserna handlar det om att man använder denna paus i arbetslivet, till 
saker man inte uppfattar att man hinner med ”i normala fall”, när 
arbetslivet är i full gång. Det kan handla om att ha mer fritid, vila sin 
kropp eller satsa på familjelivet. De berättelser som här står som 
exempel för intrigen är alltså inte heller särskilt hårt knutna till Notec, 
utan här är det istället det personliga välmåendet som är i fokus. 

 
Det finns också vissa likheter med intrigen Arbetslivet är hårt – jag 
samlar på meriter i det att man vänder sig bort från företaget, men där 
handlade det om en lösning där tidshorisonten var ganska oklar. I den 
intrig som presenteras nedan är detta att vända sig bort från företaget 
en tillfällig lösning, eftersom krisen uppfattas som tillfällig. 

Jakob 
Jakob är 40 år och blev uppsagd från Notec. Han arbetade i ungefär tre 
år på företagets produktionsavdelning. Han bor i de centrala delarna av 
Östad med fru som har fast arbete och två barn i tidiga tonåren. Vid 
första varslet blev Jakob inte särskilt orolig för sin egen skull, han 
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Jag är inte intresserad av att gå och ställa mig på verkstads-
golvet igen nu när jag har kämpat i nio månader för och bli 
snickare och så. 

 
Mycket annat i Jasons liv förändras under tiden han studerar. Förhål-
landet med sambon tar slut och han flyttar hem till föräldrarna under 
en period. Vid andra intervjun lever han i ett nytt förhållande, 
relationen till hans barn och deras mamma, som tidigare varit 
ansträngd, har blivit mer avslappnad och han beskriver att han på det 
hela taget mår mycket bra. 
 

Nu är det ett bra förhållande, funkar bra med barn och 
allting, och dom [barnen] träffar jag mycket mer och så, så 
allting går liksom... uppåt nu. Det känns skitbra med livet. 

 
Jason befinner sig alltså i övergången mellan utbildning och arbete, 
men att få arbete verkar inte bekymra honom. De stora stegen mot ett 
nytt yrke och ett liv där han trivs och mår bra har han redan tagit, och 
den nya utbildningen han bär med sig gör att arbetsmarknaden ser 
ljusare ut. 

Sammanfattning  
I denna intrig ser vi hur uppsägningarna uppfattas som en bekräftelse 
på att intervjupersonerna inte har tillräcklig kompetens, de är inte 
tillräckligt anställningsbara. Josh, Åke och Jason har båda blivit 
uppsagda från Notec, men de befinner sig på olika platser i livet. Josh 
bär hela försörjningsansvaret för familjen med tre små barn, Jason har 
en sambo med arbete, och han har barn men de bor inte hos honom. 
Åke och hans fru har vuxna barn som flyttat hemifrån, och dessutom 
har Åkes fru arbete, vilket gör att han inte bär hela försörjnings-
ansvaret. 

 
Trots beskrivningar av att de arbetar hårt, har erfarenhet från olika 
branscher och av kvalificerade arbetsuppgifter framstår uppsägningen 
som ett tydligt tecken och en bekräftelse på att de inte är tillräckligt 
attraktiva på arbetsmarknaden. Det kan vara därför alla tre uppfattar 
studier och ytterligare meriter som det bästa sättet att komma vidare 
mot ett tryggare arbetsliv. 

 
Uppsägningarna är i denna intrig också en välbekant upprepning. Det 
är inte första gången man blir uppsagd och kanske är det upprepningen 
som gör att uppsägningarna uppfattas som en ganska tydlig slutpunkt, 
vartefter ”allt” är möjligt. De verkar börja om på ruta ett, där de 
befunnit sig flera gånger tidigare. Intervjupersonerna framställer sig 
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som är utan arbete är starka, vilket också kan spela en roll när intervju-
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Arbetslivet är osäkert – jag använder tiden till annat   
I berättelserna om uppsägningarna på Notec återkommer en intrig som 
på flera sätt liknar intrigen Arbetslivet är hårt – jag måste härda ut. 
Här har dock berättelserna har en mer accepterande ton gentemot 
arbetslivets osäkerhet. Denna intrig benämns Arbetslivet är osäkert – 
jag använder tiden till annat. Här återkommer temat att den globala 
krisen är tillfällig och arbetsmarknaden kommer att vända inom en 
överskådlig framtid. Men där den andra intrigen handlade om att 
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exempel för intrigen är alltså inte heller särskilt hårt knutna till Notec, 
utan här är det istället det personliga välmåendet som är i fokus. 

 
Det finns också vissa likheter med intrigen Arbetslivet är hårt – jag 
samlar på meriter i det att man vänder sig bort från företaget, men där 
handlade det om en lösning där tidshorisonten var ganska oklar. I den 
intrig som presenteras nedan är detta att vända sig bort från företaget 
en tillfällig lösning, eftersom krisen uppfattas som tillfällig. 

Jakob 
Jakob är 40 år och blev uppsagd från Notec. Han arbetade i ungefär tre 
år på företagets produktionsavdelning. Han bor i de centrala delarna av 
Östad med fru som har fast arbete och två barn i tidiga tonåren. Vid 
första varslet blev Jakob inte särskilt orolig för sin egen skull, han 
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Jag är inte intresserad av att gå och ställa mig på verkstads-
golvet igen nu när jag har kämpat i nio månader för och bli 
snickare och så. 

 
Mycket annat i Jasons liv förändras under tiden han studerar. Förhål-
landet med sambon tar slut och han flyttar hem till föräldrarna under 
en period. Vid andra intervjun lever han i ett nytt förhållande, 
relationen till hans barn och deras mamma, som tidigare varit 
ansträngd, har blivit mer avslappnad och han beskriver att han på det 
hela taget mår mycket bra. 
 

Nu är det ett bra förhållande, funkar bra med barn och 
allting, och dom [barnen] träffar jag mycket mer och så, så 
allting går liksom... uppåt nu. Det känns skitbra med livet. 

 
Jason befinner sig alltså i övergången mellan utbildning och arbete, 
men att få arbete verkar inte bekymra honom. De stora stegen mot ett 
nytt yrke och ett liv där han trivs och mår bra har han redan tagit, och 
den nya utbildningen han bär med sig gör att arbetsmarknaden ser 
ljusare ut. 

Sammanfattning  
I denna intrig ser vi hur uppsägningarna uppfattas som en bekräftelse 
på att intervjupersonerna inte har tillräcklig kompetens, de är inte 
tillräckligt anställningsbara. Josh, Åke och Jason har båda blivit 
uppsagda från Notec, men de befinner sig på olika platser i livet. Josh 
bär hela försörjningsansvaret för familjen med tre små barn, Jason har 
en sambo med arbete, och han har barn men de bor inte hos honom. 
Åke och hans fru har vuxna barn som flyttat hemifrån, och dessutom 
har Åkes fru arbete, vilket gör att han inte bär hela försörjnings-
ansvaret. 

 
Trots beskrivningar av att de arbetar hårt, har erfarenhet från olika 
branscher och av kvalificerade arbetsuppgifter framstår uppsägningen 
som ett tydligt tecken och en bekräftelse på att de inte är tillräckligt 
attraktiva på arbetsmarknaden. Det kan vara därför alla tre uppfattar 
studier och ytterligare meriter som det bästa sättet att komma vidare 
mot ett tryggare arbetsliv. 

 
Uppsägningarna är i denna intrig också en välbekant upprepning. Det 
är inte första gången man blir uppsagd och kanske är det upprepningen 
som gör att uppsägningarna uppfattas som en ganska tydlig slutpunkt, 
vartefter ”allt” är möjligt. De verkar börja om på ruta ett, där de 
befunnit sig flera gånger tidigare. Intervjupersonerna framställer sig 
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istället för familjens välmående och sköter hemmet. Han beskriver att 
det inte går någon nöd på honom i den situation han nu befinner sig.  

 
Det skulle vara kul med ett jobb men jag menar jag, vi har 
ju… �…� Jag får ju upp ungarna, jag kliver ju upp på 
morgnarna med ungarna och får iväg dom till skolan, och 
har dom rutinerna, så jag är ju uppe tidigt. Sen går jag runt 
sjön varje morgon, runt Stora sjön. Och sen är det ju alltid 
nånting med bilen eller städa och det är tvätten och, jag 
sköter ju allt det där nu. 

 
I samband med att Jakob blev uppsagd sålde familjen snabbt sin villa 
och fick bra betalt för den. Jakob framhåller att ett snabbt agerande var 
avgörande, det gjorde att de lyckades sälja innan finanskrisen blev 
alltför svår. Det innebar också att även om ekonomin har påverkats 
negativt av att Jakob saknat arbete har det inte varit lika tufft för 
honom som för många andra. Han ger exempel på personer med stora 
lån och nybyggda hus i Kåvalla, familjer där båda föräldrarna förlorat 
sitt jobb på Notec och som har svårt att sälja sina hus mitt under 
finanskrisen.  
 
När det kommer till att söka arbete berättar Jakob att han har sökt en 
del jobb under tiden han varit arbetslös, men han uppfattade det som 
att jobben helt försvann från arbetsmarknaden under hösten 2008. 
Han berättar om sin strategi att skynda sig att söka jobb innan 
uppsägningstiden gått ut: 
 

Alternativet fanns ju att dels sätta igång och söka jobb fort 
som fan. Och försöka hitta ett annat innan, under anställ-, 
under uppsägningstiden så att säga. Därför att sen så när 
uppsägningstiden var slut så brakade ju 300 människor ut 
på arbetsmarknaden, och då blev det ju plötsligt lite mer 
konkurrens. Och det, let’s face it, det är ju inte alla som 
tänker så. Utan en del går ju bara och väntar. Så det var, så 
att det gjorde jag ju, jag sökte ju, började ju söka jobb direkt. 
Men det var ju, det bara, det var ju som en jävla virvel i ett 
badkar när man tömmer ut vattnet, jobben bara försvann. 

Med tiden utvidgade Jakob sitt sökområde till att omfatta jobb inom 
IT-sektorn, där han har erfarenhet sedan tidigare. Men inom IT blir 
kunskap snabbt föråldrad och han uppfattade inte att han hade de 
specialkunskaper som krävdes för att söka de jobb som fanns. 
Visserligen hade han erfarenhet av administration och arbetsledning 
men några sådana jobb fanns inte att söka. Vid tidpunkten för första 
intervjun har han börjat vidga sina sökningar till branscher där han 
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tyckte i första hand att det var tråkigt att förlora många bra arbets-
kamrater. Han förstod ganska snart att det skulle komma ytterligare ett 
varsel. Även om han inte var särskilt förvånad blev det ändå en slags 
chock när beskedet kom, han beskriver det som att springa rakt in i en 
vägg, allt bara tog tvärstopp. 
 
Jakob beskriver att det var svårt att ta in att det verkligen var så att han 
hade blivit uppsagd och inom kort skulle tvingas sluta. Han berättar att 
han inte valde avgångsvederlaget eftersom han ville vara kvar så länge 
som möjligt. Han hoppades att det skulle hinna vända för Notec så att 
han skulle få behålla jobbet ändå. Hoppet levde kvar till dess att han 
fick gå hem.  

 
Det är ju fortfarande så att man går som liksom och... 
litegrann som en tonårsförälskelse har gjort slut med en, och 
man går bara och väntar på att hon ska ändra sig [skrattar].  

 
Här beskriver Jakob hur hoppet att bli återanställd finns kvar vid första 
intervjun, ca ett år efter uppsägningarna. Jakob trivdes mycket bra med 
sitt arbete på Notec och i hans berättelse är det väldigt viktigt att ha ett 
jobb där han trivs. Under en period på Notec arbetade han skift, men 
det passade inte honom. 
 

Du kunde ju aldrig liksom gå ut, du hade ju inget socialt 
umgänge efter jobbet. Därför att antingen så skulle du kliva 
upp klockan fem på morgonen för att kunna börja jobba 
klockan sex, och då är det ju inte tal om att gå ut och ta en 
efter-jobbet-öl. Antingen det, eller så jobbade du kväll och då 
slutade du vid midnatt och då är allt stängt. /…/ Sen är det 
det att varma sommardagar, ge sig iväg till jobbet klockan 
halv tre...  det är jävlar inte roligt. Och på vintern, du vet, det 
är mörkt när man kliver upp och sen är det mörkt när man 
kommer hem, och det är oavsett när du jobbar. Nej så det, 
nej skift är nåt vansinnigt.  

 
Det är alltså skiftarbetets negativa konsekvenser för det sociala livet 
som Jakob framhåller som största nackdelen och anledningen till att 
han trivs bäst med att jobba regelbundna tider. Ett arbete som inverkar 
allt för mycket på privatlivet beskriver han som negativt.  
 
Under arbetslösheten har Jakob rutiner i vardagen som håller honom 
sysselsatt. Arbetslösheten har skapat ett utrymme för honom där han 
har möjlighet att ta hand om hem och familj på ett annat sätt än den 
traditionella rollen av ekonomisk familjeförsörjare. Nu sörjer han 
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Han berättar om sin strategi att skynda sig att söka jobb innan 
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uppsägningstiden var slut så brakade ju 300 människor ut 
på arbetsmarknaden, och då blev det ju plötsligt lite mer 
konkurrens. Och det, let’s face it, det är ju inte alla som 
tänker så. Utan en del går ju bara och väntar. Så det var, så 
att det gjorde jag ju, jag sökte ju, började ju söka jobb direkt. 
Men det var ju, det bara, det var ju som en jävla virvel i ett 
badkar när man tömmer ut vattnet, jobben bara försvann. 

Med tiden utvidgade Jakob sitt sökområde till att omfatta jobb inom 
IT-sektorn, där han har erfarenhet sedan tidigare. Men inom IT blir 
kunskap snabbt föråldrad och han uppfattade inte att han hade de 
specialkunskaper som krävdes för att söka de jobb som fanns. 
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men några sådana jobb fanns inte att söka. Vid tidpunkten för första 
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halv tre...  det är jävlar inte roligt. Och på vintern, du vet, det 
är mörkt när man kliver upp och sen är det mörkt när man 
kommer hem, och det är oavsett när du jobbar. Nej så det, 
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som Jakob framhåller som största nackdelen och anledningen till att 
han trivs bäst med att jobba regelbundna tider. Ett arbete som inverkar 
allt för mycket på privatlivet beskriver han som negativt.  
 
Under arbetslösheten har Jakob rutiner i vardagen som håller honom 
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plötsligt, från den ena dagen till den andra blir han erbjuden två 
arbeten. Jakob beskriver att han nu har ett intressant och kreativt jobb 
där han trivs mycket bra. 

Annika  
Annika är 38 år och bor vid första intervjun strax utanför Östad 
tillsammans med sambo och ett barn. Hon är en av de som blev 
uppsagda från Notec, och hon valde att anta erbjudandet om avgångs-
vederlag. Annika hade bara arbetat på Notec ett drygt halvår, hennes 
provanställning hade just omvandlats till en tillsvidareanställning, när 
hon fick beskedet om uppsägning. När hon ska beskriva sin första 
tanke då hon fick veta att hon var uppsagd kommer svaret spontant: 

 
Ja… typiskt! Igen! [skrattar] 

 
Det är alltså inte första gången Annika blir uppsagd. När hon beskriver 
sitt tidigare yrkesliv präglas berättelsen av tillfälliga anställningar, hon 
uppskattar att hon har haft ett tiotal olika jobb sedan hon slutade 
gymnasiet i början av 1990-talet. Men precis som Jakob framhåller hon 
sig som en kompetent arbetstagare med höga förväntningar på sin 
arbetsgivare, vilket gjort att hon också lämnat arbetsplatser där hon 
inte trivts, något som följande citat, där hon berättar om sitt tidigare 
yrkesliv, ger exempel på: 

 
Det var mest tillfälliga anställningar, mycket, gravvik och 
lite annat, och... sen gick det inte bra för dom då fick jag inte 
vara kvar där, och sådär, så det var lite fram och tillbaka. 
Nåt tröttnade man på och sökte andra jobb under tiden och 
sa ’nej, tack och hej’ liksom. 

 
År 2005 fick Annika arbete på ett stort lager utanför Östad. Detta är 
första gången som Annika tydligt i sin berättelse visar att hon har ett 
arbete där hon skulle vilja stanna en längre tid. Hon beskriver fördelar-
na med att arbeta på ett stort företag med roliga och varierade arbets-
uppgifter, bra lön och karriärmöjligheter. Under slutet av anställningen 
på lagret var Annika föräldraledig med familjens son, våren 2008 var 
det ”dags att börja söka jobb igen”, ett uttryck som signalerar att hon 
varit i situationen förut, hon är rutinerad i rollen som arbetssökande. 
Perioden av arbetslöshet blev inte lång, bara några månader senare fick 
hon arbete på Notec, via ett bemanningsföretag.  
 
När det stod klart att Annika skulle bli uppsagd från Notec valde hon 
att ta erbjudandet om avgångsvederlag. Hon berättar att det där på 
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inte jobbat tidigare men gärna vill jobba, som exempelvis inom handel, 
men inte heller där fann han särskilt många jobb att söka.  
 
Att studera skulle kunna vara intressant för Jakob, men han har svårt 
att avgöra vad han är intresserad av, och det blir inte att han tar tag i 
det. Han tjänar dessutom lite pengar på sin hobby som fotograf, där får 
han utlopp för en del av sin kreativitet och han håller ”hjärnan igång”.  
  

Det gäller bara att ta sig för. Men, jag, jag vet inte, jag 
fastnar i det här, mitt fotograferande, då känner jag att då 
håller jag hjärnan igång i alla fall. Så går jag runt sjön och 
springer på gymmet och sådär så jag håller igång kroppen 
också. 

 
Jakob framhåller alltså i sin berättelse att det inte är något stort 
problem att vara utan arbete. Hans ansträngningar för att finna ett nytt 
arbete är måttliga, vilket inte är så konstigt med tanke på den bild han 
ger av en arbetsmarknad som helt saknar relevanta arbeten för honom. 
Istället ger han i sin berättelse en bild av att han mår bra och lever ett 
gott liv, och vad gäller arbetsmarknaden hyser han inga tvivel om att 
kommer att vända.  
 

Det vänder ju. Visst gör det det, jag ser ljust på framtiden. 
Det är bara att vänta ut den helt enkelt. Och inte tagga av. 
Och jag har ingen brådska, det går ingen nöd på mig.  

 
När det kommer till Jakobs tidigare arbetslivserfarenhet beskriver han 
ett relativt oproblematiskt arbetsliv, han har fått prova på olika typer av 
jobb och huvudsakligen drivits av lust, för honom är det väldigt viktigt 
att ha ett intressant och meningsfullt arbete. Visserligen har det funnits 
perioder av arbetslöshet, men i sin berättelse framhåller han sig själv 
som en attraktiv arbetstagare med stor autonomi. Han ger exempel på 
situationer där han själv lämnat anställningar eftersom han tröttnat på 
jobbet, eller där han blivit uppsökt och utvald till spännande anställ-
ningar. 

 
Hösten 2010 fick Jakob ett fast jobb hos en annan arbetsgivare där han 
arbetar som svetsare. Han berättar att han efter 1,5 år som arbets-
sökande fick ett sommarjobb 2010 och lagom tills det var över ringde 
en barndomskamrat som undrade om han var intresserad av ett jobb 
som svetsare. Jakob beskriver alltså en kort process där han (återigen) 
blir erbjuden ett arbete han inte sökt, och tar det. Samma dag blir han 
kontaktad av Notec som även de undrar om han kan komma tillbaka 
och börja jobba igen. I Jakobs berättelse vänder det alltså mycket 
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plötsligt, från den ena dagen till den andra blir han erbjuden två 
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gymnasiet i början av 1990-talet. Men precis som Jakob framhåller hon 
sig som en kompetent arbetstagare med höga förväntningar på sin 
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inte trivts, något som följande citat, där hon berättar om sitt tidigare 
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Det var mest tillfälliga anställningar, mycket, gravvik och 
lite annat, och... sen gick det inte bra för dom då fick jag inte 
vara kvar där, och sådär, så det var lite fram och tillbaka. 
Nåt tröttnade man på och sökte andra jobb under tiden och 
sa ’nej, tack och hej’ liksom. 

 
År 2005 fick Annika arbete på ett stort lager utanför Östad. Detta är 
första gången som Annika tydligt i sin berättelse visar att hon har ett 
arbete där hon skulle vilja stanna en längre tid. Hon beskriver fördelar-
na med att arbeta på ett stort företag med roliga och varierade arbets-
uppgifter, bra lön och karriärmöjligheter. Under slutet av anställningen 
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det ”dags att börja söka jobb igen”, ett uttryck som signalerar att hon 
varit i situationen förut, hon är rutinerad i rollen som arbetssökande. 
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inte jobbat tidigare men gärna vill jobba, som exempelvis inom handel, 
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ungefär ett år efter uppsägningarna. Vid andra intervjutillfället, våren 
2011 berättar Annika att både hon och hennes man har varit 
sjukskrivna och opererats för olika krämpor. Sedan sonen föddes har 
de turats om att vara föräldralediga respektive arbetssökande. 
 

Är det så att det finns nån möjlighet att få nåt helgjobb så 
kan ju den ena ta det. Alltså så länge. Sen är det ju, får man 
ju ha det så, så länge i livet. Det är ju bara en övergång.  

 
Hösten 2010 fick Annika åter jobb på Notec, hon jobbar med ungefär 
samma arbetsuppgifter som tidigare, men i en arbetsgrupp som är 
nybildad.  I Annikas berättelse är det tydligt att tiden utan arbete har 
kretsat kring familjelivet.  
 

Sen gör ju barnen sitt, det har ju ändå känts meningsfullt att 
vara hemma. 

 
Med barnens bästa i fokus framhåller Annika att arbetslösheten ändå 
haft en positiv sida. Under senare delen av graviditeten var Annika inte 
särskilt aktivt arbetssökande, och den första tiden efter förlossningen 
var hon föräldraledig. Men efter en relativt kort process där hon knappt 
hinner börja söka arbete, läser hon våren 2010 i tidningen att Notec 
åter söker personal. Arbetssökandet förhålls i Annikas berättelse konti-
nuerligt till föräldraledigheten och familjen, det passade familjesitua-
tionen bra att börja arbeta efter sommaren, hon hade just slutat amma 
yngste sonen. 
 
En hörnsten i Annikas berättelse om uppsägningarna är att krisen är 
tillfällig, den kommer att gå över. Konjunkturen förväntas vända och 
även arbetsmarknaden. Det blir som ett mantra som präglar hennes 
berättelse, att arbetslösheten har blivit ett slags undantagstillstånd, hon 
har ”gått in i en bubbla”.  

 
Man skyddar sig själv för att det är ju ingen rolig situation 
man är i. Och min man blev arbetslös också samtidigt, vi 
gick ju hem samtidigt. Så det är ju ekonomin framför allt, 
har man känt. Sen har man väl fått mer tid med barnen, i 
och med att man har barn så har man ju annat att tänka på 
/.../ Sen vet jag ju, för jag har ju gått igenom det här stadiet 
innan, och det är ju inte roligt att vara där, söka jobb och 
vara arbetslös, det är ju skittråkigt, ingen vill ha en och man 
känner dålig självkänsla och allting. Så därför får man ju 
skydda sig. 
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hösten 2008 fortfarande såg lite ljust ut på arbetsmarknaden, och hon 
var sedan tidigare inskriven på arbetsförmedlingen. 

 
Jag tänkte: ’men det är ju lika bra’ – jag var inskriven på 
arbetsförmedlingen – och stå kvar och söka jobb när det 
dyker upp då annat. /.../ Så jag hade liksom nån ansökan ute 
och lite sådär, hade sökt nåt och varit på nån intervju och lite 
så.  

 
Annika såg alltså positivt på arbetsmarknaden under hösten 2008. Hon 
var arbetssökande och hade några ansökningar ute hos arbetsgivare 
eftersom hon haft en tidsbegränsad provanställning tills alldeles före 
uppsägningarna. På så vis hade hon inte ”hunnit sluta” vara arbets-
sökande och startade därför inte sin arbetslöshet på ruta ett. Dessutom 
hade hon ju omfattande erfarenhet av att söka (och få) arbete och 
bedömde sina chanser att få ett nytt jobb som goda. Men med den 
globala ekonomiska krisen försämrade arbetsmarknaden snabbt, även 
lokalt i och kring Östad. Annika berättar att när hon slutade arbetet 
hade luften helt gått ur arbetsmarknaden.  
 
När argumentet att snabbt få ett nytt jobb inte verkar hålla på grund av 
förändrad arbetsmarknad motiverar Annika sitt beslut med argument 
som baserar sig på hennes eget välmående. På så sätt blir beslutet att ta 
avgångsvederlaget meningsfullt trots att omständigheterna ändrats. 
Just välmående återkommer flera gånger i Annikas berättelse, och hon 
visar att hon inte accepterar att och må dåligt på en arbetsplats, då är 
det viktigt för henne att gå vidare. 
 

Man har ju mer energi om man inte är på ett företag som 
går dåligt och man hela tiden får den här negativa energin, 
så jag kände att jag ville ha bort den. Jag tror att jag mådde 
bättre psykiskt av att vara hemma. /.../Och ha och göra 
hemma det har vi ju haft, [skrattar] med en tvååring...  

 
Annika motiverar alltså också sitt beslut att ta avgångsvederlaget med 
att hon inte ville stanna kvar på ett företag där luften gått ur, bara för 
att sitta av tiden. Då tog hon hellre pengarna, lämnade Notec bakom sig 
och gick vidare. Hon konstaterar också att med barn i huset har hon 
och hennes sambo alltid att göra, vilket här tolkas som att även om hon 
blev arbetslös skulle hon inte vara sysslolös. För henne finns det 
meningsfulla saker att fylla tiden som arbetslös med. 
 
Även Annikas man blev uppsagd hösten 2008 och vid tidpunkten för 
den första intervjun väntar Annika familjens andra barn, som föds 
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då? Okej, min fru jobbar också, hon har ett bra jobb, hon är 
ekonomichef på ett företag i Grannstaden. 

 
Munir uppfattar alltså inte ekonomin som är det största problemet för 
om han skulle bli arbetslös, utan för honom skulle det vara svårare att 
vara sysslolös. Han beskriver att när han kom till Sverige i slutet av 
1980-talet var han väldigt uttråkad under tiden han väntade på uppe-
hållstillstånd.  

 
Det blev så att jag hade jättetråkigt när jag väntade på 
uppehållstillstånd och när jag fick det gick jag direkt till 
Arbetsförmedlingen och sa att jag ville jag jobb. Hon sa till 
mig att ’det är bättre att du studerar lite, lära dig svenska 
först. Sen kan du börja jobba’. ’Nej men jag vill ha jobb’, sa 
jag ’det är tråkigt att vara hemma hela tiden’. ’Okej’ sa hon, 
’när vi hittar nånting ringer vi dig’. Jag väntade en vecka, så 
hon ringde inte så jag gick själv runt i fabrikerna och 
frågade om dom ville ha hjälp. 

 
På så vis fick Munir jobb inom industrin, men så kom den ekonomiska 
krisen i början av 1990-talet och han blev uppsagd. Då började han på 
SFI, han gick där i några månader och fick därefter en utbildning till 
CNC-operatör via Arbetsförmedlingen. När han var klar fick han inget 
jobb direkt, istället påbörjade han en påbyggnadsutbildning och där en 
lärare undrade om han var intresserad av att börja jobba på Notec. På 
så vis började han jobba som svetsare på Notec i mitten av 1990-talet.  
 
Efter uppsägningarna fick de kvarvarande arbetstagarna möjlighet att 
studera på arbetstid. Olika kurser anordnades och Munir gick en kurs 
som ordnades i samarbete med ett universitet. För honom blev det en 
oväntat positiv upplevelse att studera på universitetsnivå och hans 
berättelse vittnar om ökat självförtroende när det kommer till studier. I 
och med en arbetsskada hade han tidigare känt sig väldigt osäker 
angående vad han skulle kunna jobba med om han förlorade jobbet på 
Notec. Som medelålders och invandrare hade han tänkt att han inte 
skulle klara av universitetsstudier.  

 
Men när jag gick den här kursen visade jag för mig själv att 
det gick, jag kan, jag är 50 år men jag kan fortfarande 
studera! Så, jag är inte rädd längre. Om jag blir arbetslös... 

 
Förutom studier gav också perioden efter uppsägningarna Munir en 
viss möjlighet till fysisk återhämtning, något han behövde eftersom han 
besvärades av en arbetsskada sedan flera år. Han tillhör inte den grupp 
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Återigen gör Annika en tydlig koppling mellan erfarenheten av att ha 
varit uppsagd tidigare och sättet hon hanterar den nya arbetslösheten 
på. Hon menar att en fördel med att ha haft så många anställningar är 
att hon har blivit mer kritisk och lärt sig säga ifrån. Det har gett henne 
ett självförtroende eftersom hon lärt sig att hon kan få ett nytt jobb 
gång på gång. Men här finns också en känsla av att vara otursförföljd, 
även om hon slår ifrån sig tanken ganska snabbt.  
 

Livet är osäkert hela, hela tiden. Man kan liksom aldrig 
slappna av på det viset. Sen får man ju inte gå och fundera 
över sånt heller, får man nåt annat så får man ju ta det så 
länge. Jag har ju lärt mig i alla fall att man kan få nya jobb. 
[skrattar]  

 
Annika är alltså luttrad och vet att det inte går att slappna av i 
arbetslivet, men menar att det inte går att fundera för mycket över det. 
Trots att både hon och hennes man är utan arbete låter de inte detta 
komma i vägen för deras privata planer; familjen utökas med ytter-
ligare en person och de flyttar från lägenheten till ett hus. Inledningsvis 
hyr de huset men planen är att köpa det när de får anställning och kan 
låna pengar från banken.  Även om det finns saker man inte riktigt rår 
över i arbetslivet, är det för Annika viktigt att inte låta osäkerheten i 
arbetslivet styra för mycket. 

Munir  
Munir arbetar kvar på Notec efter uppsägningarna. Han är 50 år och 
har arbetat på företaget i 15 år, i nuläget arbetar han som arbetsledare i 
produktionen. Han bor utanför Östad med sin fru, han har två vuxna 
döttrar som studerar på annan ort. 
 
I berättelsen om uppsägningarna på Notec var Munir aldrig orolig för 
sin egen anställning, eftersom han arbetat där i så många år. Han 
trodde inledningsvis inte att Notec skulle drabbas särskilt hårt av den 
globala krisen. Företaget fortsatte under hösten 2008 att producera 
tillsynes opåverkat av de svajande finansmarknaderna runt om i 
världen. Han uppfattade det som ett tecken på att Notec stod stabilt 
trots stormen som rasade utanför. Det visade sig vara en falsk trygghet, 
hans berättelse förmedlar en känsla av att ha blivit lurad när produk-
tionen strax därefter rasade till noll, med varsel och uppsägningar som 
följd. Munir var inte heller särskilt orolig vid andra varslet, även om 
tanken att det kunde bli hans tur nästa gång slog honom. 

 
Jag tänkte: ’Vad ska jag göra, om det blir jag?’ Nyligen köpte 
jag en ny bil, okej den kan jag sälja, igen bara. Men huset 
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döttrar som studerar på annan ort. 
 
I berättelsen om uppsägningarna på Notec var Munir aldrig orolig för 
sin egen anställning, eftersom han arbetat där i så många år. Han 
trodde inledningsvis inte att Notec skulle drabbas särskilt hårt av den 
globala krisen. Företaget fortsatte under hösten 2008 att producera 
tillsynes opåverkat av de svajande finansmarknaderna runt om i 
världen. Han uppfattade det som ett tecken på att Notec stod stabilt 
trots stormen som rasade utanför. Det visade sig vara en falsk trygghet, 
hans berättelse förmedlar en känsla av att ha blivit lurad när produk-
tionen strax därefter rasade till noll, med varsel och uppsägningar som 
följd. Munir var inte heller särskilt orolig vid andra varslet, även om 
tanken att det kunde bli hans tur nästa gång slog honom. 

 
Jag tänkte: ’Vad ska jag göra, om det blir jag?’ Nyligen köpte 
jag en ny bil, okej den kan jag sälja, igen bara. Men huset 
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normalt sett höga arbetstempot utan att det påverkar hans hälsa och 
livskvalitet negativt.  

 
Nedgången i produktion tillåter ett lugnare arbetstempo, vilket gör att 
Munir kan vila kroppen. Därför påverkas han inte i lika hög grad som 
tidigare av sin arbetsskada. På samma sätt väljer Jakob och Annika att 
inte fullt ut vara arbetssökande, då de uppfattar att möjligheterna att få 
ett nytt arbete är mycket små. Det finns inte många arbeten att söka 
och det är många sökanden om varje plats. De har varit arbetslösa 
tidigare och vet att det kommer att vända igen. Just denna tilltro till att 
arbetslivet kommer att vända uppåt igen gör att man uppfattar 
nedgången som en välbehövlig paus – ett utrymme att göra något 
annat än att arbeta. På så vis är dessa berättelser inte centrerade kring 
arbetslivet utan snarare mot andra livsområden, i huvudsak familjen, 
där de ser att de har en meningsfull roll att fylla. De kan därmed ”med 
gott samvete” ägna sin tid och energi åt områden där de mår bra och 
områden som de kanske uppfattar att de inte hinner med tillräckligt i 
vanliga fall, när arbetslivet ställer höga krav på dem.   

Arbetslivet är osäkert – men jag är inte drabbad  
I denna fjärde intrig präglas berättelserna av beskrivningar av att 
uppsägningarna knappast påverkat vardagen alls. Intrigen kallas 
Arbetslivet är osäkert – men jag är inte drabbad, här beskrivs 
arbetslivet som oförutsägbart och i ständig rörelse, men just eftersom 
det inte går att göra något åt kan man lika gärna bara hänga med. Just 
denna accepterande hållning gentemot arbetslivets osäkerhet påminner 
om den i intrigen Arbetslivet är osäkert – jag använder tiden till 
annat. I båda intrigerna kretsar berättelserna kring att det inte är 
någon mening att oroa sig för något man inte kan påverka, det vill säga 
arbetslivet. I denna intrig tar dock berättelserna ytterligare ett steg: 
flera framhåller att det inte är eller skulle vara något som helst problem 
att bli uppsagd. Även här beskrivs den ekonomiska krisen som tillfällig 
och konjunkturens svängningar betraktas snarast som något självklart 
och ofrånkomligt.  
 
Här återfinns några av de som inte sades upp, men vi ser även exempel 
på att man kan vara mindre påverkad trots att man blivit uppsagd. 

Johannes  
Johannes är 22 år och blev uppsagd från Notec, där han arbetat i 
ungefär ett år. Han bor hos sina föräldrar, på landsbygden utanför 
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kvarvarande som var helt sysslolös under nedgången, det fanns alltid 
jobb för honom, men under denna tid var tempot betydligt lugnare än 
tidigare. 

 
Arbetsmiljön har blivit bättre för att man hade tid att tänka 
och jobba med det. Man hade tid att göra många förbättrin-
gar som man kunde inte göra innan på grund av mycket 
jobb och lite tid, och mycket stress.  

 
Utifrån Munirs perspektiv innebar alltså uppsägningarna ett utrymme 
för reflektion och utveckling av det dagliga arbetet. Detta utrymme 
innebar också en viss fysisk vila efter en period med mycket högt 
produktionstryck just innan uppsägningarna. I efterhand berättar 
Munir att han nu uppfattar sig som mindre sårbar; om han skulle 
förlora sitt arbete så skulle han gärna studera. Sedan många år bär han 
på en dröm om att arbeta som tapetserare. 

 
Det klart det kan hända mig också. Men om det händer mig 
så vill jag, jag vill bli tapetserare. Om jag vågar. Nu kan jag 
göra det, nu har jag bra ekonomi, så jag kan plugga. Det 
skulle funka. 

 
Han ser en större möjlighet än tidigare att förverkliga sin dröm än han 
gjorde tidigare. Eftersom han upplever att arbetet i industrin sliter ut 
hans kropp önskar han sig ett mer kreativt och lustbetonat yrke. På så 
vis har uppsägningarna och nedgången på Notec ändå bidragit till att 
han fått ett stärkt självförtroende och ser sig som bättre rustad för 
framtiden. 

Sammanfattning 
I denna intrig ser vi hur de intervjupersonerna i sina berättelser låter 
avbrottet i arbetslivet bli ett tillfälle att helt eller delvis vända sig bort 
från arbetsmarknaden.  
 
De tre berättelser som här representerar intrigen att Arbetslivet är 
osäkert – jag använder tiden till annat har delvis olika inramning. 
Annikas och Jakobs berättelser är lika på flera sätt, de är båda upp-
sagda och ser sig själv som kompetenta och attraktiva på arbets-
marknaden. Munirs berättelse färgas av att han har arbetat länge på 
Notec och därför har han inte blivit uppsagd. Han känner sig trygg med 
att han knappast kommer att förlora jobbet i första taget, men upplever 
ändå en ambivalens gentemot arbetet och arbetsgivaren eftersom han 
har en arbetsskada som gör det svårt att hänga med fullt ut i det 
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hans kropp önskar han sig ett mer kreativt och lustbetonat yrke. På så 
vis har uppsägningarna och nedgången på Notec ändå bidragit till att 
han fått ett stärkt självförtroende och ser sig som bättre rustad för 
framtiden. 

Sammanfattning 
I denna intrig ser vi hur de intervjupersonerna i sina berättelser låter 
avbrottet i arbetslivet bli ett tillfälle att helt eller delvis vända sig bort 
från arbetsmarknaden.  
 
De tre berättelser som här representerar intrigen att Arbetslivet är 
osäkert – jag använder tiden till annat har delvis olika inramning. 
Annikas och Jakobs berättelser är lika på flera sätt, de är båda upp-
sagda och ser sig själv som kompetenta och attraktiva på arbets-
marknaden. Munirs berättelse färgas av att han har arbetat länge på 
Notec och därför har han inte blivit uppsagd. Han känner sig trygg med 
att han knappast kommer att förlora jobbet i första taget, men upplever 
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Morsan vill inte, hon vill att vi barn i vår familj, att vi ska 
röra på oss lite och komma på lite högre poster än vad dom 
själva gjorde. Så dom har sett till att vi har pluggat.  

 
Efter studenten pluggade han några terminer fristående kurser på 
universitetet, och på somrarna jobbade han på Notec. När han började 
bli skoltrött sökte han jobb där, och fick anställning våren 2008. 
Johannes fick jobb på en avdelning där han inte hade sommarjobbat 
tidigare och han trivdes bättre än han gjort tidigare.  
 

Sen tyckte jag ju gruppen var mycket bättre jag hamnade i 
med, och, man kom in mycket lättare, bland mycket trevliga-
re människor. Och sen, jag tyckte bara arbetet var mycket 
roligare, det var lite större grejer, inte bara småplock hela 
tiden. 

 
Det var en bättre grupp och roligare arbetsuppgifter än de han haft när 
han varit där som sommarjobbare. Ändå kände han att det inte riktigt 
var hans grej att vara industriarbetare, och efter bara ett kort tag 
bestämde han sig för att återgå till studierna. 

 
Jag var lite skoltrött också på att läsa, men, efter bara en 
månad på Notec så kände jag det att ’fan jag kommer nog att 
börja läsa nu till våren’. 

 
Som planerat påbörjade Johannes hösten 2009 ett humanistiskt 
program vid universitetet, men han beskriver att det var ganska 
otydligt vad man egentligen blev eller kunde arbeta med efteråt. Därför 
bytte han efter ett tag till ett mer praktiskt inriktat program. Han 
uppfattade det nya programmet som mer meningsfullt, eftersom 
karriärvägarna var tydligare. Han fortsatte sommarjobba på Notec och 
arbetade även deltid vid sidan av studierna under höstterminen, för att 
slippa ta studiemedel.  

John   
John är 24 år och ensamstående, bor i en lägenhet i Kåvalla. Han blev 
inte uppsagd utan arbetade kvar efter uppsägningarna hösten 2008. 
Det första varslet uppfattade han, liksom de flesta intervjupersoner, 
inte som något hot mot den egna anställningen. Men när han fick 
beskedet om det andra varslet trodde han att han var en av de som 
skulle få gå.  

 
Sen kom ju andra varslet, som dom la. Och då började man 
ju bli lite nervös att det skulle bli, att man själv fick gå. 
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Östad. När han blev informerad om att personal skulle sägas upp 
förstod han genast att han skulle bli uppsagd. 

 
Ja man tänkte ju direkt att, eftersom jag var rätt sent in så 
lär jag ju va bland dom första som får gå. Annars så, alltså 
från det jag började hade jag ändå inställningen att jag ska 
sluta till sommaren ändå, jag skulle sagt upp mig ändå. 

 
Johannes hade sedan tidigare bestämt att han skulle börja studera, och 
såg därför inte uppsägningen som ett stort problem eller avbrott. Den 
enda skillnaden var att han fick sluta på Notec några månader tidigare 
än han hade planerat. Han uppfattade det som att stämningen blev 
dämpad efter varslen, det dröjde innan man fick definitivt besked på 
om man var uppsagd eller inte, vilket han märkte att en del arbets-
kamrater for illa av. Han berättar här angående turordningslistorna: 
 

Man visste inte hur långt, hur många det är som har varit 
anställda, hur långt tillbaks dom gick, eller vad man ska 
säga. /…/ Man märkte på folk att dom var ju oroliga och sen 
att, stämningen var ju inte på topp som sagt på jobbet direkt. 
Dom flesta gick väl och funderade på vad som skulle hända 
och hur det kommer att se ut och... Men för egen del, som 
sagt så, ja, jag brydde mig inte så jättemycket. 

 
På sätt och vis ställde Johannes sig utanför allt som hade med varslen 
och uppsägningarna att göra, han var inte berörd av dem eftersom han 
hade bestämt sedan tidigare att han skulle börja studera. Notec är den 
stora arbetsgivaren på orten, och han beskriver i sin berättelse att han 
inte är som de flesta i hans ålder som bor i Kåvalla, han har andra 
förväntningar, vill något mer än att arbeta på Notec hela livet. Han 
poängterar att det inte är något fel på arbetet eller Notec som arbets-
givare, han betraktar sig bara helt enkelt inte som någon industri-
arbetare.  
 �

Det är inte så att jag ser ner på jobbet, det är bara det att det 
är inte min typ av jobb. 

 
En stor del av Johannes berättelse handlar om att han inte är som de av 
arbetskamraterna som har hela sin själ i Notec. Han beskriver att hans 
föräldrar uppmanat honom och hans syskon att studera vidare. Hans 
pappa arbetade själv på företaget i många år och föräldrarna är rädda 
att barnen ska ”fastna” där.    
�
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Jag var lite skoltrött också på att läsa, men, efter bara en 
månad på Notec så kände jag det att ’fan jag kommer nog att 
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inte uppsagd utan arbetade kvar efter uppsägningarna hösten 2008. 
Det första varslet uppfattade han, liksom de flesta intervjupersoner, 
inte som något hot mot den egna anställningen. Men när han fick 
beskedet om det andra varslet trodde han att han var en av de som 
skulle få gå.  
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april så, vänder det inte så blir det ett nytt varsel, och då är 
jag ju garanterat av med jobbet. 

 
För John är det mycket viktigt att ha sysselsättning. Han beskriver med 
emfas att det skulle vara väldigt jobbigt för honom att ”bara gå 
hemma”. 

 
Jag kan inte vara hemma. Då... första månaden klättrar 
man på väggarna och sen andra månaden så är man för-
soffad, då kommer man inte fram och tar för sig nånting, 
utan... då bara… Det går uppåt den första månaden, sen går 
det spikrakt neråt den andra månaden. Då blir det ingenting 
gjort. 

 
För John är alltså arbetets funktion som sysselsättning den viktigaste. 
Han vet att om han inte har något arbete mår han inte bra.  
 
I januari 2011 sade John upp sig från arbetet på Notec, eftersom han 
blivit lovad arbete som lastbilschaufför. Men det blev ingenting med 
den nya anställningen, arbetsgivaren drog sig ur i sista stund och när vi 
träffas jobbar han tillfälligt under vintern med att röja snö. 

 
Han sa det väl inte rakt ut men läser man lite mellan rader-
na så sa han ju att detta kommer inte att funka. Så då sket 
jag i det arbetet och försökte få tillbaka jobbet på Notec igen, 
men eftersom jag sagt upp mig själv gick det inte att lösa, så 
då får jag ställa mig i ny anställningskö. Och visserligen så 
trivdes jag inte på Notec heller, så… men pengarna måste ju 
in ändå. 

 
Även vid andra intervjun har John energi och han beskriver tydligt att 
det inte går att gräva ner sig bara för att saker och ting inte går som 
man väntat sig. Han menar att han fått denna kämparanda från sin 
pappa som varit långtidsarbetslös och sjukskriven, men ändå kommit 
tillbaka till arbetslivet eftersom han inte gett upp.  

Sven  
Sven är 53 år, han bor tillsammans med sin fru på en liten ort några mil 
från Kåvalla. Familjen har tre vuxna barn. Han har arbetat på Notec i 
ungefär 25 år, och arbetar kvar efter uppsägningarna 2008. Sven var 
aldrig orolig för sin anställning under uppsägningarna. Han har jobbat 
många år på företaget och ser risken att bli uppsagd som mycket liten, i 
stort sett obefintlig. Det enda scenariot han ser där han skulle förlora 
jobbet är om Notec avvecklade sin verksamhet i Kåvalla.  
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John är utbildad lastbilschaufför. Det gjorde att han ändå kände sig 
relativt trygg om att han skulle kunna få ett nytt arbete om han blev 
uppsagd. När tanken sjunkit in att han kanske skulle bli uppsagd från 
Notec började han se det som en möjlighet att kunna jobba som 
lastbilschaufför istället, och det var något han såg fram emot. 
 

Jag var ju inställd, när andra [varslet] kom så var jag ju 
inställd på att jag skulle få gå /…/ Innan vi fick dom här 
papprena, då var det ju meningen att jag skulle ringt in till 
Arbetsförmedlingen och boka tid med dom. Så jag tog ju lite 
händelserna i förskott så. /…/ Men sen när man väl fick reda 
på att man fick va kvar så var det ju nästan så man var 
besviken. För jag var ju så inställd på att jag skulle få börja 
köra lastbil. 

 
John väntade sig alltså att han skulle bli uppsagd, han började förbere-
da sig för att söka nytt arbete. Han beskriver att han inte trivdes så bra 
med sitt arbete på Notec utan såg fram emot att få börja arbeta som 
lastbilschaufför. När han fick veta att han fick behålla sitt arbete blev 
han förvånad och nästan besviken. Förutom de blandade känslorna 
inför sin egen anställning uppfattade han också en ambivalens 
angående att just han – som egentligen hellre ville jobba med något 
annat – fick vara kvar när andra fick gå. 

 
Folk visste ju att jag inte ville va kvar, och... det var inga som 
sa direkt ut men, jag kan ju tänka mig att det var några som 
tänkte det att det var kanske lite fel att jag skulle vara kvar 
och dom fick gå, när dom ville va kvar och jag inte ville ha 
jobbet egentligen. 
 

Ett tag efter uppsägningarna fick John byta arbetsuppgifter, och det är 
där han arbetar vid första intervjutillfället. Där trivs han bättre men 
han beskriver ändå att han ser sig om efter ett annat arbete som 
lastbilschaufför. I följande citat beskriver han hur svårt det är att få en 
anställning utan erfarenhet, men den osäkra framtiden på Notec gör att 
han ändå känner en viss press att byta arbete.�

 
Eftersom jag är nyutbildad så kan dom [en potentiell 
arbetsgivare] inte, så vill dom inte ta in mig, men kan jag då 
få komma ut på ett företag så jag har några referenser, så 
kan man ju gå på det lite, och då kanske det går bättre. Och 
det är i dom banorna jag tänker hela tiden nu. För nu, första 
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april så, vänder det inte så blir det ett nytt varsel, och då är 
jag ju garanterat av med jobbet. 
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gjort. 

 
För John är alltså arbetets funktion som sysselsättning den viktigaste. 
Han vet att om han inte har något arbete mår han inte bra.  
 
I januari 2011 sade John upp sig från arbetet på Notec, eftersom han 
blivit lovad arbete som lastbilschaufför. Men det blev ingenting med 
den nya anställningen, arbetsgivaren drog sig ur i sista stund och när vi 
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Även vid andra intervjun har John energi och han beskriver tydligt att 
det inte går att gräva ner sig bara för att saker och ting inte går som 
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Sven  
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ungefär 25 år, och arbetar kvar efter uppsägningarna 2008. Sven var 
aldrig orolig för sin anställning under uppsägningarna. Han har jobbat 
många år på företaget och ser risken att bli uppsagd som mycket liten, i 
stort sett obefintlig. Det enda scenariot han ser där han skulle förlora 
jobbet är om Notec avvecklade sin verksamhet i Kåvalla.  
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verkstäder. I Svens berättelse framgår tydligt att den ekonomiska 
krisen hösten 2008 inte var oväntad. Han hänvisar till att han upplevt 
flera svackor under sin tid på Notec, och framhåller att det är helt 
naturligt att marknaden svänger. 

 
Det har varit kris och vi har fått säga upp folk, sen har man 
börjat anställa igen. Och sen kom Kuwait-krisen i början på 
90-talet. Man vet, man pratade ju om 7-årscykler innan, och 
så. Det var väl det som var problemet med den här, du hade 
en alldeles för lång cykel och alltså, en stigning som var för 
hög egentligen, man höll på att elda i ekonomin i USA hela 
tiden med lån och såna grejer och sen när bubblan sprack så 
gick det ju åt skogen riktigt. 

 
Något år innan finanskrisen hade Sven sett över sina besparingar och 
sålt av aktier eftersom han väntade att krisen skulle komma. Även om 
krisen var väntad upplever han ändå att omfattningen var större än han 
räknat med. 

 
Däremot, när det sen stod klart hur stor kris det var, då blev 
man lite fundersam. Det trodde man nog inte, inte ens jag, 
med mina 53 år snart, har varit med om nåt liknande. 

 
Sven ser att uppsägningarna är en naturlig följd av konjunktur-
svängningarna. Även om han blev förvånad över krisens omfattning är 
han alltså inte särskilt orolig över förlora sitt jobb eller över hur han 
skulle försörja sig om det ändå skulle bli så.  

Erik  
Erik är 26 år och bor i ett mindre samhälle utanför Kåvalla. Där bor 
han i lägenhet med sin flickvän som jobbar som beteendevetare. Han 
har arbetat på Notec i 5,5 år och arbetar kvar efter uppsägningarna. 
Erik är inte särskilt orolig för att förlora sitt arbete. I Eriks berättelse 
beskrivs uppsägningarna som nödvändiga och ofrånkomliga, en 
reaktion på marknadens svängningar. Även om han berättar att det 
finns en risk att han kan förlora jobbet så är det inget som gör honom 
särskilt orolig, och hänvisar till att han klarar sig alltid. Angående de 
alternativ till sysselsättning som han ser för sig själv om han skulle bli 
uppsagd, svarar han: 
 

Ja det var väl lyxhustru då som gällde... [skrattar]  
 
I Eriks berättelse skulle det alltså inte vara någon katastrof om han 
förlorade jobbet. Studier ser han dock inte som något troligt alternativ, 
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Men det kan dom ju göra vilken dag som helst, det finns ju 
stora företag som går bra som flyttar utomlands och så. 

 
Även om det inte går att utesluta att han också kan förlora arbetet ser 
Sven inte det som något större problem för honom personligen. Han 
beskriver att han alltid haft väldigt lätt för att få jobb tidigare, han är 
arbetsam och har ett stort socialt nätverk.  

 
Det här att jag bytte jobb ofta när jag var yngre, det var ju 
också liksom, ’Passar det inte så… det finns jobb nån annan-
stans’ liksom. Var det nån chef som på nåt sätt kom och 
hoppade på mig utan att ha nåt på fötterna liksom då bara 
packade jag ihop och åkte därifrån.  

 
Sven beskriver här hur han ser sig själv som aktiv och en kompetent 
arbetstagare. I sin berättelse ger han exempel där han blivit hand-
plockad till företag baserat på sitt rykte, ett rykte som har sin grund i 
att han är hårt arbetande och att han är skicklig och har specialkunska-
per. Det blir tråkigt om man stannar med samma arbetsuppgifter en 
längre tid, menar han, han har under sina år på Notec haft ett flertal 
olika arbetsuppgifter. 

 
Som sagt jag har alltid haft relativt lätt för att anpassa mig, 
vad gäller att göra andra grejer. Det är likadant här, har jag 
bytt fram och tillbaks mellan olika saker.  

 
Att växla mellan olika arbetsuppgifter har varit både på hans eget och 
på arbetsgivarens initiativ. Under en rehabiliteringsperiod arbetade 
han på kontoret och under en period några år senare var han tjänst-
ledig för att utbilda sig till tryckare.  

 
Ja själva arbetet är bara ett sätt att försörja sig på, egentli-
gen. Om jag står här ute och svetsar eller om jag säljer skor i 
Östad eller om jag sopar gatorna som jag sa. Eller säljer 
bilar, eller, om jag skulle vara chef för hela det här bygget, 
jag ser det på ett sätt som, det är bara ett sätt att försörja 
mig. Min familj och min fritid och det som är vid sidan om är 
ju egentligen det som är viktigt. 

 
Sven är uppvuxen i Finland och flyttade till Sverige i slutet av 70-talet. I 
hemlandet hade han haft flera olika arbeten i olika branscher, 
huvudsakligen vård och omsorg. Han ville utbilda sig till lärare men 
bytte bana när han kom till Sverige och fick jobb på flera mekaniska 
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gått hem och arbetstempot sjunkit uppfattade han att verksamheten 
blev mer fokuserad och med en mer personligt atmosfär. 

 
Man kunde ju bara flyta här igenom och vara helt anonym 
hela tiden, nu är det ändå lite mer kärna i det och man 
känner ju, alla jobbar ju på samma skift och man känner 
igen allihopa i stort sett. 

 
Erik beskriver att han inte är särskilt orolig för att bli uppsagd. Det 
skulle inte vara något problem att få något nytt jobb, och han skulle 
inte heller ha något emot att vara hemma en period om det blev så. 
Han berättar att jämfört med många andra har han det gott ställt, med 
en sambo som har arbete. Han skulle inte ha några problem att fylla 
tiden med aktiviteter om han förlorade jobbet, han har många 
fritidsintressen.  

 
Då är det ju tur att man inte, att man har det så väl förspänt 
som man ändå har det, med allting, ekonomiskt. Att man 
inte behöver oroa sig. /…/ Nu hade man ju kunnat ta sig råd 
att gå hemma några månader och leva på Reinfeldts plån-
bok istället, utan och gå under kanske. 

 
Under tiden efter uppsägningarna arbetade han dagtid, men vid andra 
intervjun har han återgått till att arbeta skift, vilket innebär att han har 
sammanhängande perioder med ledighet då han kan ägna sig åt 
träning eller att köra motorcykel. 

Sammanfattning  
De berättelser som gestaltar intrigen har en accepterande hållning 
gentemot arbetslivets osäkerhet. Intervjupersonerna har ett stort 
förtroende för den egna kompetensen och för sin förmåga att få ett nytt 
arbete. De befinner sig i olika sammanhang där Sven är den äldre av 
dem, med fru och utflyttade barn. Erik, John och Johannes är betydligt 
yngre, Johannes blev uppsagd medan Erik har kvar sitt arbete. Det har 
även John inledningsvis, men så säger han upp sig för att han vill göra 
något annat. Trots de olika situationerna har det ändå det gemensamt 
att deras berättelser står relativt opåverkade av uppsägningarna på 
Notec.  

 
Sven och Erik uttalar tydligt i sina berättelser att konjunktursväng-
ningarna är nödvändiga, de beskrivs nästan som naturlagar, ett slags 
nödvändigt ont. De beskriver att de inte skulle ha några problem att få 
ett nytt arbete, de är anställningsbara. Det skulle inte heller innebära 
något större problem för dem om de blev arbetslösa en tid. På så vis 
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dels på grund av brist på intresse, och dels av ekonomiska skäl. Istället 
är det jobb som gäller för hans del.  
 

Ja utbildning är väl ganska uteslutet i alla fall. Inget större 
intresse, förutom nu när man fick göra det genom jobbet så 
tyckte jag väl att det var en ganska rimlig studiepeng att få 
grundlönen och gå i skola… Jag har aldrig haft nåt direkt 
sug, tyckte inte det var roligt att gå i skolan när jag gick i 
skolan så det hade jag nog inte gjort, men jag hade ju 
givetvis sökt andra jobb. Det hade jag gjort. /…/ Utnyttja 
nån kontakt man har i så fall. Vara arbetslös några måna-
der kanske… 

 
Han beskriver att han inte uppfattar att han behöver göra krisplan 
eftersom han skulle klara sig ganska bra även om han blev arbetslös: 
 

Men annars, det hann väl inte behöva gå så långt som man 
behövde göra nån krisplan för... Sen har jag ju sambo som 
sagt, sen länge. Hon tjänar ungefär lika mycket som en 
annan så vi hade ju inte gått under och vi har inga barn och 
inga skulder så…  

 
Erik var arbetslös en kort tid just efter att han slutfört värnplikten. 
Avgångsvederlaget därifrån gjorde att han klarade sig ekonomiskt en 
period, men när pengarna var slut fann han det nödvändigt att börja 
söka efter ett arbete. Samma dag som han skulle skicka sina första 
jobbansökningar fick han veta att Notec sökte svetsare. Efter att ha 
gjort arbetsprov fick han anställning i stort sett omgående. Han 
beskriver det alltså som en ganska enkel process att få jobb på Notec 
och han trivs mycket bra där. 

Jag stannar ju här så länge jag får, så det, det är ju inte som 
att jobba på Konsum i byn om man säger, där man sitter i 
kassan eller man är på lagret, utan det finns ju säkert 100 
olika jobb man kan ha inom det här företaget bara. 
Trygghet, bra betalt, och jag har aldrig haft några större 
drömmar om att ha nåt drömjobb eller så. 

 
Efter uppsägningarna hade Notec nästan ingen produktion alls, vilket 
gjorde att antalet skift reducerades. Erik, som arbetat helgskift under 
flera år, fick börja arbeta först tvåskift, därefter dagskift, vilket gjorde 
att hans månadslön sjönk. Han beskriver att stämningen blivit sämre 
på arbetsplatsen efter varslen och uppsägningarna. Det finns dock 
positiva aspekter av de dåliga tiderna, menar Erik. När de uppsagda 
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gått hem och arbetstempot sjunkit uppfattade han att verksamheten 
blev mer fokuserad och med en mer personligt atmosfär. 

 
Man kunde ju bara flyta här igenom och vara helt anonym 
hela tiden, nu är det ändå lite mer kärna i det och man 
känner ju, alla jobbar ju på samma skift och man känner 
igen allihopa i stort sett. 

 
Erik beskriver att han inte är särskilt orolig för att bli uppsagd. Det 
skulle inte vara något problem att få något nytt jobb, och han skulle 
inte heller ha något emot att vara hemma en period om det blev så. 
Han berättar att jämfört med många andra har han det gott ställt, med 
en sambo som har arbete. Han skulle inte ha några problem att fylla 
tiden med aktiviteter om han förlorade jobbet, han har många 
fritidsintressen.  

 
Då är det ju tur att man inte, att man har det så väl förspänt 
som man ändå har det, med allting, ekonomiskt. Att man 
inte behöver oroa sig. /…/ Nu hade man ju kunnat ta sig råd 
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dels på grund av brist på intresse, och dels av ekonomiska skäl. Istället 
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Motstånd och acceptans 
Intrigerna är namngivna i tvådelade rubriker där den första delen 
syftar till den bild berättelserna ger av arbetslivet som hårt respektive 
osäkert. Denna distinktion har att göra med hur intervjupersonerna 
förhåller sig till och skapar mening i sin berättelse. För de intriger som 
präglas av ett motstånd till arbetslivets svängningar benämns 
arbetslivet som hårt. Här framträder arbetslivet som problematiskt och 
en ständig kamp. Snarare än att ”följa med och se vart det bär” är det 
istället viktigt att hela tiden vara på sin vakt och beredd att göra sitt 
yttersta för att mildra konsekvenserna av det osäkerheten i arbetslivet. 
Arbetstagaren framstår här som en tålig och prövad person som 
förhåller sig till det förändrade arbetslivet genom att vara flexibel och 
tålmodig, samt samla på meriter i en ständig strävan efter att bli mer 
anställningsbar. Det är viktigt att ta alla tillfällen som kan ge en merit, 
man uppfattar sig inte ha råd att gå miste om någon chans.  
 
Man uppfattar dock inte den egna flexibiliteten som en styrka utan 
snarare som ett sätt att möta arbetslivets krav, ett svar på 
arbetsgivarens behov av flexibilitet. De befinner sig ständigt i underläge 
och uppfattar att de måste bli mer anställningsbara för att få behålla ett 
arbete under längre tid. På så vis kan man säga att själva problemet här 
uppfattas ligga hos individen själv. Det är individens eget ansvar att se 
till att man är kompetent, och det finns också en bild av att arbetslivet 
inte riktigt är skapat för dem, de ligger alltid några steg efter och måste 
vara i ständig beredskap för att inte missa ett tillfälle. Detta kan 
jämföras med den accepterande hållningen nedan där bilden som ges 
snarare är att problemet ligger i arbetslivets struktur, inte hos indivi-
derna. 
 
Att se på arbetslivet som osäkert innebär istället en accepterande 
hållning där man följer med i arbetslivets svängningar. En utgångs-
punkt här är att arbetslivet uppfattas ha en sådan form att förändringar 
och osäkerhet är ofrånkomligt. Det handlar om att individen inte gör 
särskilt stora ansträngningar för att korrigera eller styra sitt arbetsliv i 
någon annan riktning, utan man följer med och försöker möta 
förändringarna allt eftersom.  
 
Ett tema som återkommer i en del av de berättelser som tar arbetslivet 
för osäkert är att flexibiliteten i arbetslivet även kan användas för att 
stärka den egna autonomin och kreativiteten (jfr Fenton & Dermott 
2006; Pucell, Hogarth & Simm 1999) i arbetslivet och på andra 
livsområden. Jämfört med de som ser arbetslivet som hårt, uppfattar 
man här flexibiliteten som ett slags frihet. Man tillåter sig att orientera 
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accepterar de svängningarna, deras välbefinnande beror inte på hur det 
går för Notec eller den globala ekonomin, utan de har sin trygghet 
någon annanstans. Acceptansen av arbetslivets osäkerhet handlar i 
Johannes och Johns berättelser mer om ett avståndstagande. Konjunk-
turens svängningar finns nästan inte alls representerade i deras 
berättelser. Detta tolkas som ett slags acceptans då de i sina berättelser 
står oberörda av konjunkturen, och håller hårt i sin plan, som är att gå 
vidare, bort från industrin och bort från Notec. Arbetsmarknadens 
upp- och nedgångar förmår inte riktigt nå dem där de befinner sig.   
  
De sammanhållande teman som framträder i intrigen är att konjunktu-
rens svängningar, och uppsägningarna som är en följd av dessa, 
uppfattas som något naturligt och ofrånkomligt. Uppsägningarna har 
inte på något tydligt sätt påverkat riktningen i det egna arbetslivet eller 
bilden av sig själv som arbetstagare. I intrigen är inte Notec någon 
självklar utgångspunkt, intervjupersonerna befinner sig på sätt och vis 
utom räckhåll för företagets situation. 

Konkluderande resonemang 
Med hjälp av intrigen som analysverktyg blir det tydligt hur de 
intervjuades berättelse om situationen konstrueras utifrån tidigare 
erfarenheter och framtida planer. Intrigen blir med andra ord en väv av 
mening som formar och formas av erfarenheter, och den synliggör de 
intervjuades förhållningssätt till uppsägningarna. 
 
De intriger som presenterats i kapitel 6 ger fyra exempel på förhåll-
ningssätt som kan spåras i det empiriska materialet. I detta kapitlets 
avslutande del kommer fokus att ligga på huruvida intrigerna ger 
uttryck för acceptans eller motstånd gentemot det förändrade 
arbetslivet. Acceptans och motstånd används här för att gestalta hur 
intervjupersonerna i sina berättelser förhåller sig till det förändrade 
arbetslivet, genom att acceptera det, eller genom att bjuda motstånd. 

Dock är det viktigt att tydliggöra att denna benämning inte avser spegla 
huruvida intervjupersonerna ”uppskattar” arbetslivet eller ser det som 
ett ”bra” eller ”dåligt” arbetsliv. Det handlar istället om att intervju-
personerna antar ett förhållningssätt, personen förhåller sig till ett 
slags normativt tryck. 43 

43 Jämför Assarsson & Sipos Zackrisson (2005) som använder följsamhet och motsträvighet 
för att gestalta hur deltagare i vuxenstudier möter eller motarbetar de anspråk som 
undervisningen ställer.  
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7. STRATEGIER OCH 
HANDLINGSVÄGAR 

Detta sista empiriska kapitel ämnar besvara avhandlingens tredje 
frågeställning, den som handlar om vilka strategier och handlingsvägar 
som blir synliga i berättelserna om övergångar i arbetslivet utifrån ett 
lärandeperspektiv. I läsningen av berättelserna om uppsägningarna 
blev det tydligt att intervjupersonerna rör sig mellan olika sätt att 
hantera situationen – mellan olika strategier – över tid.  De prövar 
olika vägar och gör val och omval för att lösa problemet och återställa 
ordningen.  

 
Intervjupersonerna konstruerar alltså individuella handlingsvägar för 
att hantera och ”ta sig igenom” tiden efter uppsägningarna (jfr 
Hallqvist & Hydén 2012). Begreppet handlingsvägar används här för 
att ge en bild av hur intervjupersonerna (i många fall) över tid förflyttar 
sig mellan olika strategier. De intervjuades sätt att ta sig igenom arbets-
livet kan likas vid arbetet med att navigera ett fartyg. Utifrån tidigare 
erfarenhet och framtidsplaner styr man mellan olika mål, med hjälp av 
olika strategier.  
 
Följande tre aspekter uppfattas som särskilt viktiga i förståelsen av hur 
individer navigerar i arbetslivet: För det första handlar navigering om 
beslut, man behöver fatta beslut för att ibland med kort varsel styra sin 
skuta mot nya mål. För det andra handlar navigering om att ta ut en 
kurs, i arbetslivet liksom i sjöfarten är det viktigt att ha en riktning och 
ett mål. Tätt kopplad är den tredje aspekten av navigering: att det 
handlar om en process över tid. Det är svårt att se att den som vill segla 
från Göteborg till Färöarna fattar beslutet, tar ut kursen och anländer 
till destinationen, i samma stund. Snarare tar det sin tid att se ut en 
färdväg, ringa för att meddela bekanta och vänner om den förestående 
resan, och packa sin kappsäck. Längs vägen kan det hända mycket – 
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sig bort från arbetslivet, och man har andra livsområden som 
åtminstone för en period ha en mer central roll i livet än arbetet. Detta 
uppfattar jag som en aspekt av det som Mirvis och Hall (1996) kallar 
karriärutrymme, alltså ett slags ”elastiskt tomrum” som kan fungera 
som en buffert och gör att det ena livsområdet ges utrymme att spilla 
över på ett annat, eller att ett område tillfälligt kan ersättas med ett 
annat.  
 
Med ett perspektiv på den egna kompetensen och erfarenheten som 
god och (åtminstone ”i vanliga fall”, när det inte råder global 
ekonomisk kris) efterfrågad, innebär det att de som ser arbetslivet som 
osäkert uppfattar sig äga en autonomi i sin arbetssituation. I vissa fall 
anser man sig vara mer eller mindre opåverkad av den globala krisen, 
detta eftersom man uppfattar sig själv som attraktiv arbetskraft, man är 
i högsta grad anställningsbar, och därmed inte lika utsatt som andra 
(jfr Berglund & Fejes 2009, Berglund 2009; Fejes & Berglund 2010). 
Här framstår intervjupersonen själv som en anställningsbar, flexibel 
och självständig person som anammat de krav som det förändrade 
arbetslivet ställer på dem. De är beredda på det mesta, och även om 
arbetslivet kan ställa tuffa krav så finns det ingen annan väg att gå än 
att acceptera omständigheterna. Det handlar om att lägga så lite energi 
som möjligt på det arbetsliv som uppfattas som oförutsägbart och 
komplext, för att istället ta det som det kommer. 
 
Oavsett om intrigen präglas av acceptans eller motstånd tar berättel-
serna utgångspunkt i huruvida personerna upplever sig anställnings-
bara eller ej (jfr Berntson 2011). Deras agerande är övervägt och de gör 
det som de uppfattar meningsfullt och strategiskt riktigt. De som 
accepterar arbetslivets oförutsägbarhet gör det med en uppfattning att 
de är anställningsbara och de verkar uppleva större kontroll över 
situationen än de vars berättelser präglas av motstånd. Där handlar det 
snarare om att man inte uppfattar sig som anställningsbar och därför 
strävar man i sitt agerande efter att bli det.  
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situationen än de vars berättelser präglas av motstånd. Där handlar det 
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Att söka arbete 

För många av de som blev uppsagda var den första spontanta tanken 
att de behövde söka sig ett nytt arbete. Denna strategi har sitt nav i 
själva arbetet som sysselsättning och inkomstkälla. För vissa handlar 
det alltså om att undvika den sysslolöshet som en eventuell arbets-
löshet skulle kunna innebära, för andra var det särskilt viktigt att inte 
förlora sin försörjning. 
 
Även om arbetsmarknaden svängde snabbt hösten 2008 fick Jason ett 
timvikariat som städare redan innan han avslutat anställningen på 
Notec. Den trygghet som det nya arbetet innebar gjorde att han valde 
att anta arbetsgivarens erbjudande om avgångsvederlag. Men tim-
anställningen som städare blev inte så omfattande som han hade väntat 
sig och sommaren 2009 hade anställningen upphört. Jason rör sig 
därefter vidare till ”att ta en paus” och senare väljer han att ”ta tillfället 
i akt” (se respektive strategi längre fram i kapitlet). 
 
Annika uppfattade att hennes chanser att få ett nytt jobb var goda när 
även hon valde avgångsvederlaget. Hennes erfarenhet av att gå in och 
ut ur arbete och alltid ”landa på fötterna”, i kombination med att hon 
fortfarande i viss mån var arbetssökande när hon blev uppsagd, gjorde 
att hon uppfattade sig som väl förberedd och inte skulle ha några större 
problem att få ett nytt arbete relativt snart. Men plötsligt blev det ännu 
mörkare på arbetsmarknaden och jobben försvann. Den låga 
produktionen på Notec gjorde att vardagen blev svår att planera, vilket 
för Annika blev ett argument för att lämna företaget så fort som 
möjligt: 

 
… man vet inte vilka dagar man ska jobba, när man ska vara 
hemma, det blev lite konstigt med planering, hela den biten. 
Så jag kände: ’Nej men jag tar dom’ [pengarna, 
avgångsvederlaget] för jag trodde definitivt att jag skulle ha 
ett nytt jobb inom ett halvår. (Annika) 

 
När argumentet att snabbt få ett nytt jobb inte verkar hålla på grund av 
försämrad arbetsmarknad motiverar Annika sitt beslut att ta avgångs-
vederlaget och lämna Notec med argument som baserar sig på hennes 
eget välmående. I Annikas berättelse om sitt arbetsliv är det mycket 
viktigt att just må bra. Hon har höga krav på en arbetsgivare och går 
inte med på att må dåligt på en arbetsplats, då vill hon hellre säga upp 
sig och gå vidare.  
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det är en lång resa och vädret kan vara oförutsägbart, kanske fungerar 
inte den utsatta rutten som man tänkt, planerna kanske behöver 
ändras. Med hjälp av avhandlingens lärandeperspektiv (se kapitel 3) 
synliggörs här hur de handlingsvägar som intervjupersonerna tar när 
de navigerar i arbetslivet, kan betraktas som lärprocesser. 
 
I nedanstående figur (figur 4) synliggörs hur de flesta av intervju-
personerna över tid rör sig mellan olika strategier. Därefter presenteras 
de fem strategierna som kallas: 

 
Att söka arbete 
Att ta en paus 
Att avvakta 
Att ta tillfället i akt 
Att ställa sig utanför 
 

 
 
  

Att söka 
arbete 

Att ta en 
paus 

Att 
avvakta 

Att ta 
tillfället  

i akt 

Att 
ställa sig 
utanför 

Att ta 

Att ta en Att ta en Att ta en Att ta en Att ta en 

Att tillfället  
Att ta Att Att ta 

ställa sig 

Att ta Att ta 

ställa sig ställa sig ställa sig 

Att Att Att 
avvaktatillfället  tillfället  

i akt
tillfället  tillfället  tillfället  

Annika   Sven 
Jason   Erik 
Per   Johannes 
Jakob   Åke 
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John   Mikael 
 

Figur 4. De strategier och handlingsvägar som framträder i intervjupersonernas 
berättelser. 
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Att ta en paus  
Att luften gick ur arbetsmarknaden i och med den globala ekonomiska 
krisen gjorde att många av de kvarvarande på Notec inte hade 
tillräckligt med arbetsuppgifter för att fylla sin arbetsdag. De uppsagda 
å sin sida beskriver arbetsmarknaden som en virvel i ett badkar – 
jobben bara försvann. Den drastiskt minskade sysselsättningen blev 
alltså för många en påtaglig följd av uppsägningarna, oberoende av om 
man hade kvar sitt arbete eller inte. De som väljer att pausa vänder sig 
bort från arbetsmarknaden, vilket innebär att de inte är särskilt aktivt 
arbetssökande. Flera av dem beskriver det som att det inte fanns några 
arbeten att söka. Istället väljer de att på olika sätt använda det 
oplanerade avbrottet till att göra andra meningsfulla saker inom andra 
livsområden. 

 
Jason är en av dem som blir uppsagd. När hans arbete som timanställd 
städare tar slut väljer han att ta en paus och fokusera på annat under en 
period. 
 

Som sagt jag har inte aktivt sökt nu, det har ju gjort 
medvetet då eftersom jag ändå har haft en hel del att göra 
där hemma (Jason) 

 
Det avbrott som den ekonomiska krisen innebär betraktas här som 
tillfälligt, vilket kan vara en aspekt som gör att man tycker att man kan 
kosta på sig att ta det lite lugnare. Detta eftersom arbetslivet när krisen 
gått över åter kommer att kräva deras fulla engagemang. När Annika 
märkte att det var svårare än hon trott att få ett nytt arbete efter att hon 
blivit uppsagd, valde hon istället att satsa på familjen, och ungefär ett 
år efter uppsägningarna födde hon familjens andra barn. Hon tar alltså 
ett steg bort från arbetslivet och vänder sig istället mot familjelivet. På 
så vis använder hon tiden på ett sätt som blir meningsfullt. 
 

Man får se det positiva i det hela, man har fått vara hemma 
med barnen då.  /…/ Att dom får en lugnare start i livet. 
(Annika) 

 
Det kan också handla om att man uppfattar att det ordinarie arbetslivet 
med högt arbetstempo och fysiskt krävande arbetsuppgifter ställer för 
höga krav. Munir tillhör inte den grupp kvarvarande som var helt 
sysslolös på jobbet, det fanns alltid arbetsuppgifter för honom, men 
under nedgången var tempot betydligt lugnare än tidigare. Som 
arbetsledare innebar perioden med lägre sysselsättning också en 
välbehövlig möjlighet till eftertanke. Han fick då utrymme att arbeta 
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Även Jakob blev uppsagd, och han väljer att söka arbete, men även han 
konstaterar ganska snabbt att jobben försvunnit, att luften gått ur 
arbetsmarknaden. Han väljer då att istället vända sig från arbetsmark-
naden en period (se strategin ”att ta en paus” längre fram). John 
arbetar kvar på Notec efter uppsägningarna och har mycket negativa 
erfarenheter av att vara arbetslös. Han betonar att han måste ha något 
att göra, annars klättrar han på väggarna. John vill gärna jobba som 
lastbilschaufför eftersom det är det han är utbildad för, och berättar att 
risken att han skulle stå näst i tur att bli uppsagd ifall det blir fler 
uppsägningar på Notec är stor. När han får erbjudande om anställning 
som chaufför säger han upp sig från företaget, men den nya anställ-
ningen rinner ut i sanden och plötsligt står han plötsligt arbetslös ändå.  
 
John menar, i likhet med flera andra intervjupersoner, att det är viktigt 
att använda sitt personliga nätverk för att få ett arbete. Det är också 
viktigt att visa framfötterna och inte vara rädd för att ta personlig 
kontakt.  
 

Man kan inte gräva ner sig under en sten och tro att nån 
kommer fram och kastar arbeten på dig, utan ska det bli 
nånting så får man ju ta tag i det också. /…/ Och bara man 
ger sig fan på det så går det också till slut. Man ska inte ge 
upp bara. (John) 

 
Eftersom han saknar erfarenhet från den bransch där han vill arbeta 
ser han det som rimligt att han först får en praktikplats där det är 
möjligt att visa vem han är och vad han kan. Baserat på erfarenheten 
från praktikplatsen och det intryck arbetsgivaren får av honom hoppas 
han därefter kunna kvalificera sig för en reguljär anställning. I väntan 
på ett arbete som chaufför arbetar han timmar som snöröjare. 
 
När Per blev uppsagd var han inte intresserad av att skaffa sig en 
långsiktig anställning på ett annat företag. Han trivdes bra på Notec 
och räknade med att förr eller senare skulle företaget återanställa och 
då ville han finnas tillgänglig. För att ha en inkomst under tiden valde 
Per att söka jobb med sina gamla meriter som chaufför och fick också 
en timanställning. På så vis kunde han med hjälp av a-kassan klara 
perioden av arbetslöshet ekonomiskt, i väntan på att komma tillbaka 
till Notec.  
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överskådlig tid. Strategin är för flera personer tätt knuten till företaget, 
det är centralt att hålla sig så nära Notec som möjligt, och vara 
tillgänglig när det vänder uppåt igen. 
 
Josh blev uppsagd, men han hoppas på att kunna återvända till Notec. 
Han har blivit uppsagd tidigare och upplever det svårt att etablera sig 
på en arbetsplats. Dels handlar det om att han uppfattar det svårt att 
”fastna” på en arbetsplats rent formellt, att slippa tillhöra den grupp 
som är sist anställd och därmed är de första att sägas upp. Dels handlar 
det om att han uppfattar att det är svårt och tar mycket energi att 
etablera sig i personalgruppen och att förstå den kultur som råder på 
en ny arbetsplats. På så vis skulle det bespara honom mycket av den 
oro han känner inför att hitta ett nytt arbete, om han fick komma 
tillbaka till Notec, där han känner till verksamheten och trivdes mycket 
bra. 
 

[Ett] riktigt bra företag. Jag tycker om Notec, och jag hoppas 
att jag kommer tillbaka. (Josh) 

 
Josh undersöker sina möjligheter att studera, eftersom han ser det som 
att han måste använda tiden på ett konstruktivt sätt, och därmed går 
han över till i strategin ”att ta tillfället i akt” (se nedan). 
 
Per blev uppsagd och för honom är det mycket viktigt att komma 
tillbaka till Notec som han uppfattar som en stabil och trygg 
arbetsgivare. Han är inte intresserad av att söka sig till en annan 
bransch eller ett annat arbete på längre sikt, utan huvudsaken är att 
han kan hålla huvudet över ytan ekonomiskt under den tid som krisen 
varar. Då kan han sedan finnas tillgänglig när Notecs produktion tar 
fart igen. Han tar ett timvikariat som taxichaufför, ett yrke han har 
erfarenhet av sedan tidigare. Men arbetet är påfrestande på grund av 
de oregelbundna arbetstiderna. Dessutom är arbetsgivaren ett mindre 
företag som i Pers beskrivning framstår som amatörmässigt jämfört 
med Notecs stora organisation, där allt flyter smidigt och lönerna alltid 
kommer i tid. Genom att hålla kontakten med arbetsgivaren och 
kollegor visar Per att han är intresserad av och tillgänglig för att börja 
jobba när det behövs. När han blir återanställd och sedermera får 
tillsvidareanställning ser han det som att ordningen är återställd.  
 
På samma sätt som Per håller sig nära Notec i väntan på att hoppa på 
tåget så fort det börjar rulla igen, väntar också Mikael på vändningen. 
Mikael har kvar sitt arbete efter uppsägningarna, men han tänker 
mycket på vad som skulle hända om Notecs kris inte vänder snart. 
Hans berättelse präglas av osäkerhet angående vad som kommer att 
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med förbättringsarbete och underhåll på arbetsplatsen. Det lugnare 
arbetstempot innebar för Munir även ett visst mått av fysisk vila efter 
en period med mycket hög arbetsbelastning just innan uppsäg-
ningarna. Vilan är välbehövlig eftersom Munir har en arbetsskada som 
gör att han under perioder har värk.  

 
Att bli arbetslös under en period som präglas av så stora nedskärningar 
som skedde i Sverige under hösten och vintern 2008-2009 kan också 
innebära att man som arbetssökande kan uppfatta att det för tillfället 
är mycket svårt – näst intill omöjligt – att få en ny anställning. Därför 
kan man se det som mer eller mindre meningslöst att söka arbete.  
 
Jakob berättar att han är kvalificerad inom olika branscher, men att 
arbetsmarknaden överlag ser dålig ut. Han beskriver arbetsmarknaden 
inom rimligt pendlingsavstånd med ord som ”det är ju kört” och ”där 
finns ju inga jobb, har aldrig funnits”. Under arbetslösheten har Jakob 
rutiner i vardagen som håller honom sysselsatt, dessutom har han en 
hobby som han tjänar lite pengar på. Han tar hand om familjen, sköter 
de dagliga sysslorna i hemmet, och ser det som en viktig och givande 
sysselsättning. Visserligen skulle det vara kul med ett jobb, men det går 
ingen nöd på honom i den situation han nu befinner sig. Jakobs 
berättelse visar att det är accepterat att som arbetslös inte vara särskilt 
aktivt arbetssökande. Liknande argument framförs också av Mikael 
som är kvarvarande, och som menar att det är ingen mening att söka 
sig till något annat företag eller någon annan bransch i syfte att få en 
mer trygg arbetssituation.  
 

Jag skulle gärna göra nåt annat. Men det finns ju inget. Ja, 
jag ska inte säga att det inte finns nånting, men det är 
väldigt, det är ju 100-tals sökande på varje liten tjänst. 
(Mikael) 

 
Att det är ont om arbete på arbetsmarknaden kan alltså bidra till att 
man stannar kvar på en arbetsplats, även om man upplever situationen 
som osäker. 

Att avvakta  
En av de strategier som framträder i materialet är att avvakta. Här 
handlar det om att man uppfattar uppsägningarna som ett mycket 
problematiskt men ändå tillfälligt avbrott i arbetslivet. Liksom för 
strategin att ta en paus ges här en bild av den ekonomiska krisen att 
den kommer att gå över och arbetsmarknaden kommer att vända inom 
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överskådlig tid. Strategin är för flera personer tätt knuten till företaget, 
det är centralt att hålla sig så nära Notec som möjligt, och vara 
tillgänglig när det vänder uppåt igen. 
 
Josh blev uppsagd, men han hoppas på att kunna återvända till Notec. 
Han har blivit uppsagd tidigare och upplever det svårt att etablera sig 
på en arbetsplats. Dels handlar det om att han uppfattar det svårt att 
”fastna” på en arbetsplats rent formellt, att slippa tillhöra den grupp 
som är sist anställd och därmed är de första att sägas upp. Dels handlar 
det om att han uppfattar att det är svårt och tar mycket energi att 
etablera sig i personalgruppen och att förstå den kultur som råder på 
en ny arbetsplats. På så vis skulle det bespara honom mycket av den 
oro han känner inför att hitta ett nytt arbete, om han fick komma 
tillbaka till Notec, där han känner till verksamheten och trivdes mycket 
bra. 
 

[Ett] riktigt bra företag. Jag tycker om Notec, och jag hoppas 
att jag kommer tillbaka. (Josh) 

 
Josh undersöker sina möjligheter att studera, eftersom han ser det som 
att han måste använda tiden på ett konstruktivt sätt, och därmed går 
han över till i strategin ”att ta tillfället i akt” (se nedan). 
 
Per blev uppsagd och för honom är det mycket viktigt att komma 
tillbaka till Notec som han uppfattar som en stabil och trygg 
arbetsgivare. Han är inte intresserad av att söka sig till en annan 
bransch eller ett annat arbete på längre sikt, utan huvudsaken är att 
han kan hålla huvudet över ytan ekonomiskt under den tid som krisen 
varar. Då kan han sedan finnas tillgänglig när Notecs produktion tar 
fart igen. Han tar ett timvikariat som taxichaufför, ett yrke han har 
erfarenhet av sedan tidigare. Men arbetet är påfrestande på grund av 
de oregelbundna arbetstiderna. Dessutom är arbetsgivaren ett mindre 
företag som i Pers beskrivning framstår som amatörmässigt jämfört 
med Notecs stora organisation, där allt flyter smidigt och lönerna alltid 
kommer i tid. Genom att hålla kontakten med arbetsgivaren och 
kollegor visar Per att han är intresserad av och tillgänglig för att börja 
jobba när det behövs. När han blir återanställd och sedermera får 
tillsvidareanställning ser han det som att ordningen är återställd.  
 
På samma sätt som Per håller sig nära Notec i väntan på att hoppa på 
tåget så fort det börjar rulla igen, väntar också Mikael på vändningen. 
Mikael har kvar sitt arbete efter uppsägningarna, men han tänker 
mycket på vad som skulle hända om Notecs kris inte vänder snart. 
Hans berättelse präglas av osäkerhet angående vad som kommer att 
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med förbättringsarbete och underhåll på arbetsplatsen. Det lugnare 
arbetstempot innebar för Munir även ett visst mått av fysisk vila efter 
en period med mycket hög arbetsbelastning just innan uppsäg-
ningarna. Vilan är välbehövlig eftersom Munir har en arbetsskada som 
gör att han under perioder har värk.  

 
Att bli arbetslös under en period som präglas av så stora nedskärningar 
som skedde i Sverige under hösten och vintern 2008-2009 kan också 
innebära att man som arbetssökande kan uppfatta att det för tillfället 
är mycket svårt – näst intill omöjligt – att få en ny anställning. Därför 
kan man se det som mer eller mindre meningslöst att söka arbete.  
 
Jakob berättar att han är kvalificerad inom olika branscher, men att 
arbetsmarknaden överlag ser dålig ut. Han beskriver arbetsmarknaden 
inom rimligt pendlingsavstånd med ord som ”det är ju kört” och ”där 
finns ju inga jobb, har aldrig funnits”. Under arbetslösheten har Jakob 
rutiner i vardagen som håller honom sysselsatt, dessutom har han en 
hobby som han tjänar lite pengar på. Han tar hand om familjen, sköter 
de dagliga sysslorna i hemmet, och ser det som en viktig och givande 
sysselsättning. Visserligen skulle det vara kul med ett jobb, men det går 
ingen nöd på honom i den situation han nu befinner sig. Jakobs 
berättelse visar att det är accepterat att som arbetslös inte vara särskilt 
aktivt arbetssökande. Liknande argument framförs också av Mikael 
som är kvarvarande, och som menar att det är ingen mening att söka 
sig till något annat företag eller någon annan bransch i syfte att få en 
mer trygg arbetssituation.  
 

Jag skulle gärna göra nåt annat. Men det finns ju inget. Ja, 
jag ska inte säga att det inte finns nånting, men det är 
väldigt, det är ju 100-tals sökande på varje liten tjänst. 
(Mikael) 

 
Att det är ont om arbete på arbetsmarknaden kan alltså bidra till att 
man stannar kvar på en arbetsplats, även om man upplever situationen 
som osäker. 

Att avvakta  
En av de strategier som framträder i materialet är att avvakta. Här 
handlar det om att man uppfattar uppsägningarna som ett mycket 
problematiskt men ändå tillfälligt avbrott i arbetslivet. Liksom för 
strategin att ta en paus ges här en bild av den ekonomiska krisen att 
den kommer att gå över och arbetsmarknaden kommer att vända inom 
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Att ta tillfället i akt  
För flera av de intervjuade öppnades nya möjligheter i och med 
uppsägningarna. Denna strategi baserar sig på att man på olika sätt 
förbättrar sina möjligheter på arbetsmarknaden – sin anställnings-
barhet. För många är det ett strategiskt beslut som väntas innebära en 
bättre arbetsmarknad eller ett roligare arbete. Det kan också handla om 
att bättra på sina kunskaper eller testa sin studieförmåga. 

 
John är utbildad lastbilschaufför, något som han dock inte arbetat som. 
Eftersom han inte fick något sådant arbete ”fastnade” han istället på 
Notec, där han fick arbete som svetsare. John trodde att han skulle bli 
uppsagd vid varslen, han började förbereda sig för att söka nytt arbete. 
Men han fick behålla arbetet, något som förvånade honom. De 
nyväckta förhoppningarna om att få köra lastbil igen fick läggas på is 
ännu en gång. Förutom de blandade känslorna inför sin egen 
anställning tyckte han också det var jobbigt att han som egentligen ville 
jobba med något annat fick vara kvar, när andra fick gå. När han så fick 
löfte om en anställning som lastbilschaufför nappade han genast och sa 
upp sig från arbetet på Notec. Men arbetsgivaren tog tillbaka sitt 
erbjudande och John kunde inte få sitt gamla jobb tillbaka eftersom 
han sagt upp sig frivilligt.  
 
Detta sker under vintern och i väntan på ett nytt arbete arbetar han 
som snöröjare och han berättar att även om han på sätt och vis ångrar 
sitt beslut att lämna arbetet på Notec är han ändå ett steg närmare att 
arbeta som lastbilschaufför nu när han inte arbetar kvar där. 
 

Samtidigt var det rätt skönt att komma ifrån Notec med. 
Visst, detta sista [arbetet på en annan avdelning] trivdes jag 
jävligt bra med, men gått upp och ställa sig på fabriken igen 
det vetefan om det hade funkat ändå. /…/ Man får ju en 
spark i arslet till att ta tag i ett annat arbete, nu får man ju 
ligga i. (John) 

 
Inledningsvis var Jason ganska nöjd med att vara utan arbete. Han 
hade saker som sysselsatte honom på gården, men efter ett tag tröttna-
de han på att gå hemma. Han bestämde sig för att ”ta tag i sitt liv” och 
påbörjade en utbildning till snickare��Han berättar att han visserligen 
blivit tvungen att ta studiemedel, men att det inte skulle bli några 
problem att betala tillbaka då han väntar sig en höjd månadslön.  
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hända med företaget och därmed honom själv. Han uppskattar att han 
har mellan 50 och 100 personer framför sig på turordningslistorna och 
är på så vis i riskzonen om det blir ytterligare uppsägningar. 
 

Man tycker det liksom att, /…/ ’det kan inte bli värre än det 
här’ alltså. Man tycker inte det. (Mikael) 

 
Mikael håller låg profil och är mycket mån om att hålla sig uppdaterad 
genom att lyssna noga till arbetsgivarens rapporter och prognoser om 
produktion och efterfrågan. Mikael visar i sin berättelse hur osäkerhe-
ten angående Notecs framtid i kombination med sysslolöshet kan 
resultera i frustration och mindre personkonflikter. På samma sätt 
visar Mikael också på en viss frustration när produktionen går igång 
igen. Han beskriver att kunderna står i kö för att köpa deras produkter, 
och därför gäller det att följa med i svängarna och ge kunderna det de 
behöver, snabbt. Krisen finns fortfarande färskt i minnet och osäker-
heten angående vad som kan hända om man inte levererar finns kvar 
på ett påtagligt vis i Mikaels berättelse. Mikael har hela försörjnings-
ansvaret för familjen med fyra barn, och han menar att det inte skulle 
vara möjligt för hela familjen att klara sig ekonomiskt på hans a-kassa 
om han blev arbetslös. 
 
Åke antar inledningsvis strategin att ta tillfället i akt, han vänder sig 
bort från industribranschen och utbildar sig istället inom vården. Han 
har ingen ambition att återvända till Notec. Omständigheterna ändras 
dock när utbildningen är klar och arbetsledaren på Notec ringer för att 
fråga om han kan tänka sig att återkomma och arbeta för dem. Åke 
känner sig utvald och accepterar erbjudandet. I efterhand är han nöjd 
med sina val. Han genomförde utbildningen med goda betyg, och kom 
tillbaka till Notec med nya erfarenheter och en bättre tjänst än han 
hade tidigare.  
 
En person som inleder sin berättelse om uppsägningarna med att 
avvakta är Jakob. Till att börja med håller han uppsägningarna ifrån 
sig.  
 

Jag tror man gick i nån sorts dvala, bara kände att ’Det 
hinner ändra sig innan jag får gå hem.’ (Jakob) 

 
Genom att hålla uppsägningarna på armlängds avstånd kunde Jakob 
intala sig att det fortfarande kunde vända på marknaden så att han 
skulle få behålla jobbet. När han blev uppsagd valde han istället att 
anamma strategin ”att söka arbete” respektive ”att ta en paus”, som 
beskrivits ovan. 
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Att ta tillfället i akt  
För flera av de intervjuade öppnades nya möjligheter i och med 
uppsägningarna. Denna strategi baserar sig på att man på olika sätt 
förbättrar sina möjligheter på arbetsmarknaden – sin anställnings-
barhet. För många är det ett strategiskt beslut som väntas innebära en 
bättre arbetsmarknad eller ett roligare arbete. Det kan också handla om 
att bättra på sina kunskaper eller testa sin studieförmåga. 

 
John är utbildad lastbilschaufför, något som han dock inte arbetat som. 
Eftersom han inte fick något sådant arbete ”fastnade” han istället på 
Notec, där han fick arbete som svetsare. John trodde att han skulle bli 
uppsagd vid varslen, han började förbereda sig för att söka nytt arbete. 
Men han fick behålla arbetet, något som förvånade honom. De 
nyväckta förhoppningarna om att få köra lastbil igen fick läggas på is 
ännu en gång. Förutom de blandade känslorna inför sin egen 
anställning tyckte han också det var jobbigt att han som egentligen ville 
jobba med något annat fick vara kvar, när andra fick gå. När han så fick 
löfte om en anställning som lastbilschaufför nappade han genast och sa 
upp sig från arbetet på Notec. Men arbetsgivaren tog tillbaka sitt 
erbjudande och John kunde inte få sitt gamla jobb tillbaka eftersom 
han sagt upp sig frivilligt.  
 
Detta sker under vintern och i väntan på ett nytt arbete arbetar han 
som snöröjare och han berättar att även om han på sätt och vis ångrar 
sitt beslut att lämna arbetet på Notec är han ändå ett steg närmare att 
arbeta som lastbilschaufför nu när han inte arbetar kvar där. 
 

Samtidigt var det rätt skönt att komma ifrån Notec med. 
Visst, detta sista [arbetet på en annan avdelning] trivdes jag 
jävligt bra med, men gått upp och ställa sig på fabriken igen 
det vetefan om det hade funkat ändå. /…/ Man får ju en 
spark i arslet till att ta tag i ett annat arbete, nu får man ju 
ligga i. (John) 

 
Inledningsvis var Jason ganska nöjd med att vara utan arbete. Han 
hade saker som sysselsatte honom på gården, men efter ett tag tröttna-
de han på att gå hemma. Han bestämde sig för att ”ta tag i sitt liv” och 
påbörjade en utbildning till snickare��Han berättar att han visserligen 
blivit tvungen att ta studiemedel, men att det inte skulle bli några 
problem att betala tillbaka då han väntar sig en höjd månadslön.  
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Man tycker det liksom att, /…/ ’det kan inte bli värre än det 
här’ alltså. Man tycker inte det. (Mikael) 

 
Mikael håller låg profil och är mycket mån om att hålla sig uppdaterad 
genom att lyssna noga till arbetsgivarens rapporter och prognoser om 
produktion och efterfrågan. Mikael visar i sin berättelse hur osäkerhe-
ten angående Notecs framtid i kombination med sysslolöshet kan 
resultera i frustration och mindre personkonflikter. På samma sätt 
visar Mikael också på en viss frustration när produktionen går igång 
igen. Han beskriver att kunderna står i kö för att köpa deras produkter, 
och därför gäller det att följa med i svängarna och ge kunderna det de 
behöver, snabbt. Krisen finns fortfarande färskt i minnet och osäker-
heten angående vad som kan hända om man inte levererar finns kvar 
på ett påtagligt vis i Mikaels berättelse. Mikael har hela försörjnings-
ansvaret för familjen med fyra barn, och han menar att det inte skulle 
vara möjligt för hela familjen att klara sig ekonomiskt på hans a-kassa 
om han blev arbetslös. 
 
Åke antar inledningsvis strategin att ta tillfället i akt, han vänder sig 
bort från industribranschen och utbildar sig istället inom vården. Han 
har ingen ambition att återvända till Notec. Omständigheterna ändras 
dock när utbildningen är klar och arbetsledaren på Notec ringer för att 
fråga om han kan tänka sig att återkomma och arbeta för dem. Åke 
känner sig utvald och accepterar erbjudandet. I efterhand är han nöjd 
med sina val. Han genomförde utbildningen med goda betyg, och kom 
tillbaka till Notec med nya erfarenheter och en bättre tjänst än han 
hade tidigare.  
 
En person som inleder sin berättelse om uppsägningarna med att 
avvakta är Jakob. Till att börja med håller han uppsägningarna ifrån 
sig.  
 

Jag tror man gick i nån sorts dvala, bara kände att ’Det 
hinner ändra sig innan jag får gå hem.’ (Jakob) 

 
Genom att hålla uppsägningarna på armlängds avstånd kunde Jakob 
intala sig att det fortfarande kunde vända på marknaden så att han 
skulle få behålla jobbet. När han blev uppsagd valde han istället att 
anamma strategin ”att söka arbete” respektive ”att ta en paus”, som 
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hade helst arbetat, men under omständigheterna ser han inget bättre 
sätt att använda tiden än att utbilda sig och han hoppas att det ska göra 
att hans chanser till ett tryggt arbete ökar. 

 
Även Munir tar tillfället i akt, fast på ett lite annorlunda vis än de öv-
riga. Han blir inte uppsagd utan arbetar kvar som arbetsledare på 
Notec. När företaget erbjuder de kvarvarande att studera på universi-
tetet som en kompetensutveckling tackar han ja. Han beskriver att han 
tidigare haft dåligt självförtroende och tänkt att han som både 
medelålders och invandrare inte skulle klara av att studera på 
universitet. Men kursen gjorde att han såg att det var möjligt för 
honom att studera. Ett par år efter uppsägningarna berättar Munir att 
han inte är lika rädd för att förlora sitt arbete som han varit tidigare, 
eftersom han nu vet att han skulle klara av att utbilda sig till något 
annat. 

Att ställa sig utanför  
En annan strategi i berättelserna om uppsägningarna är att helt enkelt 
inte låta dem definieras som något särskilt oväntat eller som ett 
problem som behöver hanteras. Det handlar om att man inte uppfattar 
att vardagen förändrats särskilt mycket av uppsägningarna.  
 
På sätt och vis stod Johannes utanför allt som hade med uppsägningar-
na att göra. Han hade planerat att säga upp sig till sommaren för att 
fortsätta sina universitetsstudier, och uppfattade därför inte att han var 
särskilt berörd av uppsägningarna, trots att han var en av dem som 
förlorade sitt arbete. 

 
Jag tog det rätt lugnt /…/ Det var bara att jag fick gå några 
månader tidigare ungefär. (Johannes) 

 
En stor del av Johannes berättelse tar sin utgångspunkt i att han inte 
känner sig som en Notec-arbetare. Han betonar att han har andra 
förväntningar, han vill göra något mer än att arbeta på Notec hela livet. 
Han poängterar att det inte är något fel på arbetet eller företaget, men 
han är helt enkelt ingen industriarbetare.  
 
Även bland de kvarvarande finns det de som väljer att hålla uppsägnin-
garna på armlängds avstånd. Erik beskriver att om det skulle bli 
ytterligare uppsägningar på Notec är det troligt att han skulle bli 
uppsagd. Trots detta är han inte är särskilt orolig eftersom det inte 
skulle vara något problem för honom att få något nytt jobb. Dessutom 
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Så det har jag åstadkommit och det är jag jävligt stolt över 
mig själv. Som sagt, skolbänken har jag ju sagt att den ska 
jag ju aldrig mer sitta i, men ja... (Jason) 

 
Under utbildningen gör Jason även andra förändringar i sitt liv. Han 
bryter upp från ett förhållande och går in i ett annat, flyttar och får 
bättre kontakt med sina barn.  
 
Vissa beskriver tydligt hur de uppfattar uppsägningarna som en otrev-
lig upprepning. De har blivit uppsagda flera gånger och ser det som en 
bekräftelse på att de inte är tillräckligt kompetenta, att de behöver 
bredda eller fördjupa sin kompetens för att förbättra sina chanser på 
arbetsmarknaden och minska risken för framtida uppsägningar. En av 
de som vill studera för att vidga sin kompetens är Josh. Han är ensam 
familjeförsörjare och han är frustrerad över att han inte kan etablera 
sig på en arbetsplats. Nu är hans strategi att bredda sin kompetens. 
Med ytterligare en yrkesutbildning hoppas han att möjligheten att få ett 
tryggt jobb ska öka. Josh väntar på att kunna påbörja en yrkes-
utbildning till maskinoperatör eftersom han har hört att det finns en 
god arbetsmarknad dem med sådan utbildning. Det viktigaste för Josh 
är alltså att han breddar sin kompetens och ökar sin anställnings-
barhet. Men skulle Notec höra av sig skulle han återvända dit utan att 
tveka. 
 
Åke hade en anställning som han uppfattade som trygg, i 26 år var han 
på samma arbetsplats, tills företaget avvecklades. Åke ger i sin berät-
telse en bild av att det är svårt för honom att etablera sig på 
arbetsmarknaden och att det blir värre för varje gång han blir uppsagd. 
Han upplever att åldern och hälsan gör det allt svårare att få ett nytt 
jobb. Efter uppsägningen söker Åke sig till en utbildning till murare, 
men han byter snart och går istället en kurs inom vården. Han vill ha 
ett varierande arbete där han får arbeta med människor, eftersom han 
är en social person som många vänder sig till när de behöver någon att 
prata med. 

 
I framtiden så slår jag mig inte fast vid Notec. /…/ Jag ska 
försöka att aldrig mer sätta min fot på en industri. (Åke) 

 
Åke ser utbildningen som ett sätt att vända sig bort från industribran-
schen, och nu ser han istället fram emot att få arbeta med människor.  

 
Josh ser också att han måste använda arbetslösheten på ett sätt som 
han har nytta av framöver, han behöver få en bredare kompetens och 
planerar därför att påbörja en yrkesutbildning till maskinoperatör. Han 
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hade helst arbetat, men under omständigheterna ser han inget bättre 
sätt att använda tiden än att utbilda sig och han hoppas att det ska göra 
att hans chanser till ett tryggt arbete ökar. 

 
Även Munir tar tillfället i akt, fast på ett lite annorlunda vis än de öv-
riga. Han blir inte uppsagd utan arbetar kvar som arbetsledare på 
Notec. När företaget erbjuder de kvarvarande att studera på universi-
tetet som en kompetensutveckling tackar han ja. Han beskriver att han 
tidigare haft dåligt självförtroende och tänkt att han som både 
medelålders och invandrare inte skulle klara av att studera på 
universitet. Men kursen gjorde att han såg att det var möjligt för 
honom att studera. Ett par år efter uppsägningarna berättar Munir att 
han inte är lika rädd för att förlora sitt arbete som han varit tidigare, 
eftersom han nu vet att han skulle klara av att utbilda sig till något 
annat. 

Att ställa sig utanför  
En annan strategi i berättelserna om uppsägningarna är att helt enkelt 
inte låta dem definieras som något särskilt oväntat eller som ett 
problem som behöver hanteras. Det handlar om att man inte uppfattar 
att vardagen förändrats särskilt mycket av uppsägningarna.  
 
På sätt och vis stod Johannes utanför allt som hade med uppsägningar-
na att göra. Han hade planerat att säga upp sig till sommaren för att 
fortsätta sina universitetsstudier, och uppfattade därför inte att han var 
särskilt berörd av uppsägningarna, trots att han var en av dem som 
förlorade sitt arbete. 

 
Jag tog det rätt lugnt /…/ Det var bara att jag fick gå några 
månader tidigare ungefär. (Johannes) 

 
En stor del av Johannes berättelse tar sin utgångspunkt i att han inte 
känner sig som en Notec-arbetare. Han betonar att han har andra 
förväntningar, han vill göra något mer än att arbeta på Notec hela livet. 
Han poängterar att det inte är något fel på arbetet eller företaget, men 
han är helt enkelt ingen industriarbetare.  
 
Även bland de kvarvarande finns det de som väljer att hålla uppsägnin-
garna på armlängds avstånd. Erik beskriver att om det skulle bli 
ytterligare uppsägningar på Notec är det troligt att han skulle bli 
uppsagd. Trots detta är han inte är särskilt orolig eftersom det inte 
skulle vara något problem för honom att få något nytt jobb. Dessutom 
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jag ju aldrig mer sitta i, men ja... (Jason) 

 
Under utbildningen gör Jason även andra förändringar i sitt liv. Han 
bryter upp från ett förhållande och går in i ett annat, flyttar och får 
bättre kontakt med sina barn.  
 
Vissa beskriver tydligt hur de uppfattar uppsägningarna som en otrev-
lig upprepning. De har blivit uppsagda flera gånger och ser det som en 
bekräftelse på att de inte är tillräckligt kompetenta, att de behöver 
bredda eller fördjupa sin kompetens för att förbättra sina chanser på 
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olika strategier över tid, och de innebär olika grad av övervägande och 
reflektion (jfr Hallqvist 2012). Med utgångspunkt i Jarvis (2010) bild 
av lärande som problemlösningsprocess (figur 3 nedan) kan vi se 
strategierna och handlingsvägarna i intervjupersonernas berättelser 
som aspekter av lärprocesser. I kapitlet kan man tydligt se hur 
intervjupersonerna konstruerar handlingsvägar genom att röra sig 
mellan olika sätt att hantera situationen – mellan olika strategier – 
över tid. Berättelserna ger exempel på hur intervjupersonerna agerar 
på ett sätt som är övervägt, det beskrivs som viktigt att de val de gör ska 
”leda till något”. Oavsett om man väljer att studera för att skaffa sig 
meriter, eller väntar vid telefonen på att arbetsgivaren ska höra av sig, 
är valet ofta noga övervägt. 
 
Diskussionen nedan tar sin utgångspunkt i de begrepp som presenteras 
i figur 3. Figuren visades för första gången i avhandlingens kapitel 3, 
men då den har stor betydelse för de avslutande reflektionerna i detta 
kapitel presenteras den igen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 3. Disjuncture. Enligt Jarvis (2010:84). 
 

Överensstämmelse (coincidence) 
Att söka arbete beskrivs som ett självklart agerande i flera berättelser. 
Det gäller av naturliga skäl de som förlorat arbetet, men det finns även 
exempel där man har kvar sitt arbete och ändå väljer att se sig om efter 
ett nytt, eftersom man uppfattar anställningen på Notec som otrygg.  
 
Att söka arbete när man är på väg att förlora det man har betraktas av 
många som den självklara lösningen när problemet som behöver 
åtgärdas är att det egna arbetet har upphört eller kan komma att göra 
det. Myndigheter och institutioner är måna om att förmedla signaler 
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skulle han inte heller ha något emot att vara hemma utan arbete en 
period. Erik berättar att jämfört med många andra har han det gott 
ställt, med en sambo som har arbete. Det skulle inte vara något 
problem för honom att fylla tiden med aktiviteter och fritidsintressen 
om han förlorade jobbet.  

 
Skulle man nu bli av med jobbet så finns det ju andra jobb, 
det är inte mer med det. Annars får man väl bli hemmafru 
(Erik) 

 
I Eriks berättelse skulle det alltså inte vara någon katastrof om han 
förlorade jobbet, det skulle rent av kunna ha sina fördelar. 
 
Inte heller Sven är särskilt orolig för sin anställning. Han har jobbat 
många år på Notec och uppfattar risken att bli uppsagd som minimal.  

 
För att jag skulle få gå skulle dom få lägga ner företaget, 
mer eller mindre. (Sven) 

 
Sven uppfattar det inte det som något större problem om han skulle 
förlora jobbet på Notec. Han beskriver sig som arbetssam och kunnig, 
således en attraktiv arbetstagare. Han har också ett stort nätverk, vilket 
gör att han har kontakter som skulle underlätta i hans arbetssökande.  

 
Notec är en viktig del av mitt liv, eftersom det är här jag 
försörjer mig, och jag har mina arbetskamrater och, alltså 
en stor del av mitt sociala liv här, men rent arbetsmässigt, 
vilket jobb man gör, det kvittar liksom om jag gör det här 
eller sopar gatan i Östad, för mig har det ingen betydelse. 
(Sven) 
 

Sven har alltså ett ganska avslappnat förhållningssätt till uppsäg-
ningarna och den ekonomiska krisen, vilket kanske grundar sig i att 
han uppfattar sig som kompetent och mångsidig. Eftersom han 
upplever att han inte är eller riskerar att bli drabbad av den 
ekonomiska krisen negativa sidor, har han inga svårigheter att ställa sig 
utanför den ekonomiska krisens epicentrum. 

Konkluderande resonemang 
I kapitlet presenteras fem olika strategier som de intervjuade ger 
exempel på i sina berättelser om hur de hanterat uppsägningarna vid 
det egna företaget.  Materialet visar tydligt hur individer rör sig mellan 
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marknadens ”normala” funktionssätt som en del av problemet; Det 
finns problem i arbetslivet som gör att man uppfattar att man får 
försaka eller ägna mindre tid än man önskar åt livsområden utanför 
arbetslivet. Det kan handla om att man upplever osäkerhet, brist på 
autonomi eller för hög arbetsbelastning). Konjunkturnedgången 
medger därför ett visst utrymme att kompensera för en del av de dessa 
problem. Utifrån materialet verkar det som att den som är arbetslös i 
en tid då ”alla” är arbetslösa, och då det inte finns så många arbeten att 
söka, kan erfara ett utvidgat handlingsutrymme där man inte är beg-
ränsad av krav från arbetet eller arbetsmarknaden. Här finns det  
möjlighet att välja att göra andra saker än det som traditionellt uppfat-
tas som den arbetslöses huvudsakliga uppgift: att söka arbete.  
 
På ett liknande sätt handlar strategin att avvakta om ett övervägt 
agerande. Här väljer individen att hantera vad som uppfattas som ett 
problematiskt arbetsliv genom att ligga lågt. Här, i figurens mittersta 
fält: divergens och separation (divergence och separation) sker alltså 
lärandet i form av ett slags vardagslärande (jfr Jarvis 2006; Illeris 
2007; Larsson 1997) där situationen i viss mån är ny och därför kräver 
andra lösningar än de man brukar använda. Processen handlar om att 
man kan använda en del av sina tidigare erfarenheter och det innebär 
inte att världsbilden radikalt förändras, utan kanske snarare att den 
modifieras eller förstärks. 
 
I denna del av figuren kan man också se att de kvarvarande som söker 
arbete (strategin att söka arbete) befinner sig. För dem kan arbets-
sökandet vara en medveten strategi för att ta sig ifrån den arbets-
osäkerhet som präglar stämningen på Notec efter uppsägningarna.   

Distinktion (distinction) 
Längst till höger i Jarvis figur, i fältet distinktion (distinction) har jag 
placerat handlingsvägen Att ta tillfället i akt. De som tar tillfället i akt 
vänder på olika sätt Notec eller industribranschen ryggen och tar ut en 
annan kurs. I materialet tar denna strategi sig uttryck i att personer 
påbörjar eller aktualiserar en tidigare genomförd utbildning för att nå 
den bransch och det arbete man vill. Här är det tydligt att den erfaren-
het man bär med sedan tidigare inte räcker till eller passar in för den 
situation man nu befinner sig i. Den lösning man ser är att skaffa sig 
ytterligare formell utbildning eller erfarenhet. Det är ett i högsta grad 
övervägt beslut, lärandet är här medvetet och har ett tydligt mål, perso-
nens framtidsvisioner är alltså helt centrala här. Målet är att få breddad 
kompetens, att man ska bli mer anställningsbar. Förutom den 
breddade kompetensen är det också ett mål att bytet av bransch eller 
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om att vara arbetssökande är det bästa sättet att få ett nytt arbete (jfr 
Hertzberg 2006). I berättelserna knyts arbetssökandet till ekonomiska 
incitament eftersom man behöver vara aktivt arbetssökande för att ha 
rätt till a-kassa. Människor har såklart olika erfarenhet av att söka 
arbete och på så vis kan situationen vara ”ny”, och innebära ett lärande, 
men själva ställningstagandet, att det är dags att söka arbete, framställs 
i berättelserna som ett relativt oreflekterat beslut. Arbetssökande är för 
många en självklar handling, en förgivettagen reaktion på den uppkom-
na situationen. Det framgår av intervjupersonernas berättelser att det 
kan uppfattas som en positiv följd av att ha blivit uppsagd flera gånger, 
att man lärt sig att framgångsrikt söka arbete. Det är alltså en konst att 
söka arbete och något man lär sig av erfarenhet och kan finna viss 
trygghet i när man blir uppsagd. 

 
När det gäller strategin Att ställa sig utanför, präglas även den på flera 
sätt av ett ”icke-val”; De som berättar berättelser om att ställa sig 
utanför beskriver att de inte är berörda av uppsägningarna eller den 
ekonomiska krisen. Den problematiska situationen på arbetsmarkna-
den har inte riktigt med dem att göra och därmed finns det inte heller 
något problem som de uppfattar att de behöver hantera. 
 
De två ovan nämnda strategierna kan med utgångspunkt i att de är för-
hållandevis oreflekterade därför sägas befinna sig längst till vänster på 
Jarvis bild, i fältet som kallas överensstämmelse (coincidence). Här 
möter personen inte någon helt ny eller oväntad situation, utan upp-
sägningarna är om inte väntade så åtminstone inte någon blixt från klar 
himmel. De som söker arbete ser det som ett självklart agerande som 
inte föranleder några direkt nya utmaningar eller lärsituationer. Den 
som ställer sig utanför företagets och finansmarknadens ekonomiska 
kris gör det utifrån erfarenheten och tryggheten att det inte gagnar dem 
att fatta några beslut ”just nu”. De är trygga i sin egen anställnings-
barhet och de har någon typ av reservplan, en plan som inte är beroen-
de av Notec som arbetsgivare.  

Divergens och separation (divergence och separation) 
När det kommer till de två mittensektionerna i Jarvis figur (fig 3) 
handlar det om att det finns ett problem som behöver lösas. Situatio-
nen kräver viss reflektion och strategierna syftar till att lösa problemet.  
 
Här placerar jag strategin Att ta en paus, som jag betraktar som en mer 
övervägd strategi, lösningen på en problematisk situation. Flera av de 
som berättar om denna strategi väljer att ta ett steg tillbaka och vända 
sig bort från arbetsmarknaden efter att de först har provat något annat. 
På så vis är det ett övervägt val. Här beskrivs arbetslivet och arbets-
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8. DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel är det dags att återvända till avhandlingens 
syfte för en diskussion om hur människor förhåller sig till övergångar i 
arbetslivet, med särskilt fokus på vad som blir synligt när man studerar 
dessa förhållningssätt utifrån ett lärandeperspektiv. Det empiriska 
resultatet ger i huvudsak två viktiga kunskapsbidrag till området: för 
det första ger resultatet kunskap om hur övergångar i arbetslivet kan 
betraktas som lärandesituationer. Kapitlet inleds med ett resonemang 
där det pragmatiska perspektivet på lärande relateras till avhand-
lingens empiriska resultat, för att diskutera vad resultaten säger om 
arbetslivets övergångar som lärandesituationer. 
 
För det andra visar resultatet vad man som arbetstagare lär sig om 
karaktären av och villkoren för det förändrade arbetslivet. I kapitlets 
andra del diskuteras vad arbetstagare lär sig, och hur avhandlingens 
empiriska material utmanar gängse berättelser om arbetslivet och 
arbetstagaren. Avhandlingen avslutas med ett avsnitt om resultatens 
implikationer, kritiska reflektioner angående metod och genomföran-
de, samt förslag till fortsatt forskning. 

Övergångar i arbetslivet som lärsituationer 
Avhandlingens resultat visar att processen att som arbetstagare ta sig 
igenom arbetslivet inte är en rak och förutsägbar färd, med ett tydligt 
utstakat mål. Snarare handlar det om en resa på en vindlande stig där 
den enskilde längs vägen gör överväganden och val, och på så sätt rör 
sig i varierande riktningar, mot olika mål, över tid (jfr Hallqvist & 
Hydén 2012). Genom att uppmärksamt navigera i arbetslivet agerar 
individen för att skapa koherens och sammanhang mellan de erfaren-
heter man gör i stunden, och tidigare eller förväntade erfarenheter (jfr 
Jarvis 2006; 2007; 2009; 2010).  
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arbetsplats ska innebära en mer trygg anställning och lägre grad av 
upplevd arbetsosäkerhet.  

Avslutningsvis 
Med hjälp av Jarvis modell illustreras att i stort sett alla intervju-
personer förflyttar sig över tid mellan olika sätt att uppfatta och 
hantera situationen av övergångar i arbetslivet. I arbetet att välja och 
välja om, pröva och ompröva beslut och strategier är de på ett direkt 
sätt involverade i ett vardagslärande (Larsson 1997; Illeris 2007). 
Erfarenheter och framtidsplaner bidrar på ett tydligt sätt till att prägla 
de beslut som tas (Dewey 1999; 1984) och att därmed forma 
handlingsvägarna som blir individens sätt att ta sig fram och navigera 
mellan olika punkter i arbetslivet. 
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som möjliga och relevanta. Utifrån dessa alternativ handlar individen, 
detta agerande syftar till att återställa meningen och lösa upp in-
kongruensen. På så vis är erfarenheter, meningsskapande och hand-
lande centrala aspekter av navigeringsprocessen, de är färgade av 
kontexten och förändras med den. 
 
När meningen åter är klar och inkongruensen är upplöst läggs den nya 
erfarenheten av problemet och hanteringen av det, till biografin – 
personen utvecklas och lär sig vilka strategier som fungerat. Hon har 
därmed en utökad handlingsrepertoar att använda sig av vid framtida 
inkongruenser (Almquist m.fl. 2008; Jarvis 2006). Agerandet som 
följer utifrån denna navigeringsprocess kan innebära att personen i 
fråga inte förändrar sin situation nämnvärt, utan fattar ett beslut att 
”sitta still i båten” och avvakta. För andra kan det innebära att man 
väljer en ny kurs och på så vis tar ut en ny färdriktning, mot nya mål.  

 
Det inte bara är arbetslivet som förändras, även familjesituationen och 
hälsan kan förändras över tid, vilket påverkar vilka strategier som 
verkar rimliga och framkomliga i navigeringen i arbetslivet. Varje 
situation erbjuder på så sätt olika möjligheter (jfr Löfberg 1991). Denna 
föränderlighet gör att människor hela tiden behöver orientera sig på 
nytt, för att förhålla sig till förändringar, ompröva beslut och göra nya 
val.  Detta ser vi flera exempel på i avhandlingens empiriska material, 
där någon påbörjar en utbildning, för att sedan avbryta den när den 
inte motsvarar förväntningarna. Flera personer i det empiriska 
materialet inleder sin tid som uppsagda med att börja söka arbete, men 
efter ett tag byter de strategi eftersom det inte längre uppfattas som en 
framkomlig väg när den ekonomiska krisen fördjupas. Då kanske man 
istället påbörjar en utbildning eller använder tiden till att ta hand om 
sin familj. Det är på detta sätt som människor navigerar i arbetslivet, 
genom att gång på gång utifrån tidigare erfarenheter, och i förhållande 
till en föränderlig kontext, fatta beslut och välja väg.  
 
I avhandlingens resultat kan vi också se att navigeringsprocessen 
ibland verkar vara en relativt oreflekterad process, där man anpassar 
sitt agerande efter förändrade villkor, utan att ägna det någon större 
reflektion. Enligt Jarvis (2010) kan det innebära att agerandet är 
baserat på tidigare lärande. I en sådan situation är inkongruensen 
mellan erfarenhet och biografi inte större än att den kan avhjälpas med 
de strategier som personen bär med sig sedan tidigare. I denna studie 
kan det handla om att man exempelvis tidigare varit arbetslös, varit 
med om varsel på företaget eller upplevt arbetsosäkerhet, vilket gett 
erfarenheter som man använder sig av i den nya situationen. 
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Navigeringsprocessen 
I varje persons biografi finns en handlingsrepertoar, en slags väv av 
tidigare erfarenheter, de strategier man framgångsrikt använt sig av för 
att lösa problem i olika situationer. Eftersom kontexten är i ständig 
förändring uppstår då och då situationer som den enskilde inte kan 
hantera utifrån tidigare erfarenheter, inkongruenser (Jarvis 2010) 
mellan erfarenhet och biografi. Man kanske blir arbetslös för första 
gången eller uppfattar osäkerhet angående sin anställning på ett sätt 
som man inte har erfarenhet av. Med Jarvis ord är meningen i en sådan 
situation oklar, och en problemlösningsprocess startas för att över-
brygga skillnaden och återskapa mening. Jag menar – utifrån 
avhandlingens resultat – att denna problemlösningsprocess inleds med 
en navigeringsprocess som har sin grund i den kontinuerliga 
interaktionen mellan individen och hennes kontext. 
 
I figuren nedan (figur 5) vill jag i stort beskriva navigeringsprocessen, 
så som den framträder i avhandlingens empiriska resultat. 
 

 
 

Figur 5: Navigeringsprocessen. 
 
Navigering tar sin utgångspunkt i att personen orienterar sig i den 
uppkomna situationen (jfr Sandström 1981). Utifrån tidigare erfaren-
heter och den tolkningshorisont som de bildar (jfr Bruner 1990) skapas 
mening och förståelse av den situation man befinner sig i. Den 
upplevda meningen i en situation synliggör vissa handlingsalternativ 
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enskilde arbetstagaren.  Inom ramen för diskursen om globalisering (jfr 
Beck 1998; 2000a), finns bilden av att marknaden sätter villkoren för 
både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmarknaden har blivit alltmer 
globaliserad och det är svårt för både arbetsgivare och den enskilde 
individen att förutsäga vad som ska ske härnäst.  
 
Det är tydligt att de intervjuade lärt sig att det är såhär arbetslivet ser 
ut, och att många upplever en uppgivenhet angående just arbetslivets 
karaktär; det finns inget annat att göra än att acceptera arbetslivet så 
som det ser ut, och försöka förbereda sig så gott det går. Avhandlingens 
resultat visar att människor är måna om att framstå som anställnings-
bara (jfr Berglund 2007), då blir acceptansen av osäkerheten och 
betoningen av potentialen i arbetslivets osäkerhet ett självklart mantra. 
Eftersom konkurrensen är hård i det förändrade arbetslivet finns det 
inget utrymme för den som vill ha en plats där att kritisera eller 
ifrågasätta dess karaktär. 

 
För det andra handlar det om att man lär sig vem som har plats i det 
förändrade arbetslivet. Den ideale arbetstagaren beskrivs som flexibel, 
autonom och kompetent, och denna bild är tydligt färgad av diskursen 
om livslångt lärande och de förväntningar på individen som finns där 
(jfr Berglund 2008; 2009; Berglund & Fejes 2009). Individen har alltså 
i mångt och mycket accepterat de krav och förväntningar som finns på 
arbetstagaren och gjort dem till sina egna. När vissa egenskaper eller 
kompetenser ges ett så högt värde är det inte svårt att se att den 
enskilde kan uppleva ett starkt normativt tryck angående hur man ska 
vara för att få vara en del av arbetslivet. Den som vill göra anspråk på 
att vara en anställningsbar (och därmed flexibel) person kan därför ha 
svårt att opponera sig mot de snabba omställningarna i arbetslivet, 
eftersom det skulle antyda att man inte är så flexibel ändå. Utrymmet 
för att agera på något annat sätt än enligt normen är mycket begränsat, 
ingen vill framstå som att man inte kan leva upp till dessa förvänt-
ningar.  
 
Här tangerar vi också den ”konkurrenskultur” (Garsten & Jacobsson 
2004; Fejes & Berglund 2010) som präglar det förändrade arbetslivet, 
där arbetstagare lärt sig att det är viktigt att samla på meriter och 
erfarenheter, för att kunna konkurrera med andra på arbetsmarkna-
den. På så vis är arbetslivet en tävling, där det alltid gäller att kunna 
hävda sig själv och försvara sin plats. Avhandlingens resultat bekräftar 
att denna bild har anammats av arbetstagarna, de har utifrån 
erfarenhet (egna, andras, berättelser skapade i media etc.) lärt sig hur 
man bäst tar sig fram i arbetslivet. Att arbetslivets situationer av 
osäkerhet upplevs som upprepningar i den enskildes arbetsliv – där 
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De intervjuade i denna studie har lärt sig att det förr eller senare sker 
förändringar som innebär inkongruenser som behöver hanteras. 
Genom att göra val och fatta beslut som har till syfte att minska eller 
förebygga dessa inkongruenser utvecklar de sin handlingsrepertoar för 
att möta sådana situationer och mildra dess konsekvenser. De empi-
riska exemplen kan handla om att människor ser arbetslösheten som 
en möjlighet att skaffa sig ytterligare en yrkesutbildning, i syfte att 
bredda sin kompetens, eller så säljer man sina aktier för att minska 
effekterna av den ekonomiska krisen. Det kan också handla om att man 
har tänkt ut hur man skulle kunna minska sina levnadskostnader om 
man skulle förlora arbetet, eller att man utvärderat sitt nätverk för att 
se vilka som skulle kunna vara till hjälp för att få ett nytt arbete om det 
skulle behövas. 

 
På så vis är övergångar i arbetslivet en situation som för många präglas 
av ett vardagslärande (Larsson 1997; Illeris 2007; Jarvis 2006) där 
tidigare erfarenheter fungerar som en resurs i mötet med nya 
erfarenheter och personens erfarenhet och meningsskapande sker i 
interaktion med kontexten (jfr Dewey 1998).  

Vad man lär sig i ett förändrat arbetsliv  
Företagets behov av flexibilitet framträder som ett mantra i avhand-
lingens resultat. Flexibilitet verkar ha blivit en återkommande 
förklaring som bildar den fond gentemot vilken de enskildas erfaren-
heter av uppsägningarna förhålls. I ljuset av företagets ständiga behov 
av flexibilitet framträder inte varslen och uppsägningarna som särskilt 
uppseendeväckande, de kommer inte som en blixt från klar himmel. I 
stort kan man alltså säga att arbetstagarna uttrycker att de håller med 
arbestgivaren i det att företagets välmående står i första rummet. Detta 
är ett steg bort från den svenska modellen som varit så dominerande i 
synen på arbetsmarknadens funktionssätt i decennier (jfr Berglund och 
Schedin 2009). Hur har det blivit så? I det följande beskriver jag två 
tätt sammanvävda aspekter angående vad människor lär sig av och om 
det förändrade arbetslivet, som kanske kan bidra till att förstå denna 
förändring. 

 
För det första handlar det om att man lär sig hur arbetslivet ser ut. 
Bilden av det globaliserade arbetslivet innebär att övergångar i arbets-
livet uppfattas som något nödvändigt (Ecclestone 2009; Garsten & 
Jacobsson 2004; Hallqvist & Hydén 2012). Detta kan utifrån avhand-
lingens lärandeperspektiv betraktas som ett resultat av lärande, då 
synen på marknaden som styrande gör situationen begriplig för den 
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jag uppfattar det som ett pragmatiskt förhållningssätt hos arbetstagare 
– de accepterar det de uppfattar att de inte kan förändra. 

 
Denna instrumentella hållning till arbetslivet, där val och handlingar 
baserar sig på förväntad avkastning i form av anställning eller ökad 
anställningsbarhet, snarare än på lust och intresse, kan göra att 
människor utbildar sig till yrken där det finns brist på arbetskraft, men 
som de inte är intresserade av. Även om det är möjligt att intresset 
väcks längs vägen, är risken att människor hamnar i arbeten där de inte 
kommer till sin rätt, med missnöje och vantrivsel som följd, vilket i sin 
tur även kan tänkas påverka arbetsplatsen och arbetsmiljön för arbets-
kamrater.  
 
Även om bilden av att man accepterat arbetslivets osäkerhet är tydlig i 
avhandlingens resultat så finns även berättelser om motstånd. Mot-
ståndet handlar om att man uppfattar sig vara i ständigt underläge i 
förhållande till en arbetsmarknad som ställer krav på utveckling och 
förändring. Det är svårt att bli ”tillräckligt anställningsbar”, man kan 
hela tiden skaffa sig fler meriter, bättre kontaktnät, mer utbildning. 
Man ser det som att man ständigt behöver försvara sin anställning och 
sin plats, och gång på gång bevisa att man är värdig att vara en del av 
arbetslivet. Med hjälp av den nyansering som Jonsson (2007) gör av 
flexibilitetsbegreppet kan man säga att de som accepterar arbetslivets 
osäkerhet och uppfattar sig som attraktiva arbetstagare kan uppleva 
variabiliteten i arbetslivet som flexibilitet. De som däremot gör mot-
stånd, de som uppfattar sig som mindre anställningsbara och där 
variabiliteten är oönskad, upplever den snarare som instabilitet och 
inflexibilitet.  
 
De som gör motstånd mot arbetslivets osäkerhet gör det på ett slags 
”retoriskt” plan; de framhåller att arbetslivet fungerar dåligt och det 
sätt på vilket de uppfattar sig vara i underläge gentemot arbetsgivaren 
och andra konkurrerande arbetstagare. Men i sitt agerande gör de ändå 
vad de kan för att möta de krav som arbetslivet ställer. Det verkar alltså 
som att inte heller de ser något annat sätt än att spela enligt spelets 
regler och försöka hänga med så gott det går. Orden och retoriken kring 
problemen med det förändrade arbetslivet kanske är det enda verktyg 
som de som finner arbetslivet problematiskt har att tillgå. Detta 
eftersom det inte verkar finnas något som helst utrymme att faktiskt gå 
någon annan väg än att följa med i arbetslivet, det saknas alternativ.  
 
Avhandlingens resultat visar också att uppsägningarnas kontext kan ha 
stor betydelse för upplevelsen av osäkerhet. När ”alla” är drabbade av 
den ekonomiska krisen behöver man inte ta det personligt om man 
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både den anställningsbare och den icke anställningsbare får detta 
bekräftat – är ett sätt på vilket man lär sig om sig själv som arbets-
tagare och om arbetslivet.  

Utmanande berättelser 
Ovan gjordes en beskrivning utifrån avhandlingens resultat av vad 
arbetstagare lär sig om arbetslivets karaktär och den ideale arbetstaga-
ren. Låt oss nu fördjupa oss i detta då studiens resultat på vissa sätt är 
en aning förvånande i förhållande till rådande debatt om arbetslivet, 
och tidigare forskning på området (jfr Mäkitalo 2006; Garsten & 
Jacobsson 2004; Furåker, Håkansson & Karlsson 2007). Nedan 
presenteras följande tre berättelser som på olika sätt utmanar 
vedertagna berättelser om arbetslivet: Osäkerhet som en naturlig del 
av arbetslivet, Arbetstagare och arbetsgivare sitter i samma båt, och 
Den arbetslöses ekonomi är ett hanterbart problem.  

Osäkerhet som en naturlig del av arbetslivet  

Avhandlingens resultat pekar mot att diskussionen om arbetsosäkerhet 
behöver nyanseras. I materialet återfinns det som brukar definieras 
som arbetsosäkerhet, personer berättar att de löper eller uppfattar att 
de löper risk att förlora sitt arbete. I tidigare forskning och i debatten 
kring det förändrade arbetslivet framställs arbetsosäkerhet som något 
mycket problematiskt och förknippat med olika typer av ohälsa (De 
Witte 2005; Bordia m.fl. 2004; Dekker & Schaufeli 1995; Sverke & 
Hellgren 2002) samt förknippat med ekonomisk stress (Aronson, 
Dallner & Lindh 2000). Även om arbetsosäkerhet är en central aspekt 
av de intervjuades berättelser måste det utifrån tidigare forskning bet-
raktas som oväntat att denna osäkerhet inte framställs som något 
väldigt stort problem för de intervjuade, utan snarare som en naturlig 
del av arbetslivet. 

 
Med utgångspunkt i avhandlingens resultat och lärandeperspektiv blir 
det tydligt att arbetstagare, i debatt och utifrån egna erfarenheter, har 
fått lära sig att osäkerhet är ofrånkomligt i det förändrade arbetslivet. 
Osäkerheten beskrivs som en naturlag, meningslös att ifrågasätta, och 
därför agerar man och förhåller sig pragmatiskt och instrumentellt till 
förändringar. Utifrån noga övervägda val där man beräknar vad som 
kommer att ge mesta möjliga ”avkastning” i form av meriter eller chans 
till nytt arbete, navigerar man i arbetslivet på ett sätt som tar en vidare, 
från en punkt till en annan. Att följa med i arbetslivets osäkerhet och 
”spela efter spelets regler” är alltså något arbetstagare lär sig, som en 
framgångsrik strategi för att förhålla sig till det förändrade arbetslivet 
(jfr Jarvis 2006; 2010). Att spela enligt spelets regler behöver dock inte 
betyda att man tycker att spelet fungerar bra eller ändamålsenligt, utan 
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som man gjorde hade kanske konsekvenserna blivit ännu värre, och 
drabbat ännu fler. 
 
Denna förståelse för företagets agerande visar att arbetstagarna inte ser 
det som företagets skyldighet att förse den enskilde med arbete, utan 
företagets överlevnad och konkurrenskraft kommer i första rummet.  
Arbetstagarna har lärt sig att om företaget skulle förlora sin konkur-
renskraft skulle konsekvenserna kunna bli ännu större, i form av 
företagsnedläggning eller en flytt utomlands, vilket skulle ödelägga 
Kåvalla som samhälle. På så vis framställs företagets konkurrenskraft 
och välmående i berättelserna som viktigare än den enskildes försörj-
ning. Att företaget ska klara sig blir målet för både arbetstagare och 
arbetsgivare (jfr Garsten & Jacobsson 2004; Streeck 1998). Man kan 
säga att arbetstagarna har lärt sig att tala marknadens språk, på samma 
sätt som företagen gör det. Individerna talar om marknad, efterfrågan, 
konkurrens, och de visar på så vis ett slags instrumentell hållning till 
arbetslivet: ingen frågasätter att ett företag som inte säljer sin produkt 
måste skära ned på verksamheten.  
 
När företagets konkurrenskraft är målet för både arbetsgivare och 
arbetstagare upplöses det som tidigare var en polarisering mellan två 
intressen, eventuella skiljelinjer mellan fack och arbetsgivare suddas 
ut, det finns ingen kamp att föra (jfr Karlsson 2006). I de intervjuades 
berättelser spelar facket en marginell roll, och som Beck (2000b) 
framhåller, är det inte orimligt att nationella system och riktlinjer 
förlorar sin funktion när arbetsmarknaden blivit globaliserad. Möjligen 
är bilden som resultatet ger om fackets minskade betydelse som 
motpart till arbetstagaren, ett exempel på detta. 
 
Det finns dock kritiska röster i materialet, personer som invänder mot 
arbetslivets ständiga föränderlighet och marknadens snabba upp- och 
nedgångar, som många menar tär på arbetstagarna. Särskilt kritiseras 
de snabba omställningarna i produktionen där man beskriver att 
företaget går från hög produktion till i stort sett ingen alls över ett 
veckoslut. När ekonomin vänder upp igen och produktionen väl tar fart 
går det lika snabbt uppåt igen. Under perioden däremellan befann sig 
de kvarvarande i en situation som präglades av motstridiga känslor; å 
ena sidan kunde se sig som lyckligt lottade som fortfarande hade en 
anställning, men å andra sidan fanns det få eller inga arbetsuppgifter. 
Utifrån att arbetsmarknaden såg så dålig ut uppfattades också förut-
sättningarna att byta till ett tryggare arbete som dåliga. Därmed såg 
många av de kvarvarande sig tvungna att stanna kvar i sitt arbete, trots 
den osäkra situationen: de blev inlåsta i sitt arbete (jfr Aronsson, 
Dallner & Gustafsson 2000). Tacksamheten över att fortfarande ha ett 
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förlorar jobbet. Kanske är det bilden av att ”alla är drabbade” som 
bidrar till att berättelser om skam och stigmatisering inte är särskilt 
framträdande i resultatet. I och med att krisen upplevs ha lamslagit 
arbetsmarknaden och det inte verkar finnas några arbeten att söka 
öppnas istället möjligheten för de uppsagda att välja att göra andra 
saker än det som traditionellt uppfattas som den arbetslöses huvud-
sakliga uppgift: att söka arbete.  
 
Här verkar det alltså finnas något som skulle kunna kallas ett utvidgat 
handlingsutrymme (jfr career space Mirvis & Hall 1996). Det kan 
därmed uppfattas som att arbetslösheten medger större möjligheter att 
påverka sin situation och agera fritt än ”normalt”. Detta utökade 
handlingsutrymme verkar dock i huvudsak gälla de som uppfattar sig 
som attraktiva på arbetsmarknaden, som har lärt sig av erfarenhet att 
marknaden kommer att vända uppåt igen och de då kommer att få ett 
arbete (jfr Turner & Avison 1992). För dem som har svårt att acceptera 
det osäkra arbetslivet och som upplever att de behöver bli mer anställ-
ningsbara, kan det däremot vara svårt att använda tiden som arbetslös 
till något annat än att förbättra sina chanser till en mer trygg arbets-
situation. 
 
Att se arbetslivets avbrott som perioder med vidgat handlingsutrymme 
kan även det betraktas som resultatet av att arbetstagare utvecklat en 
alltmer instrumentell hållning till arbetslivet. Den flexibilitet som krävs 
för att ställa om från att vara arbetstagare till att ta hand om familjen, 
visar prov på personens omställningsförmåga. För den som upplever 
sig ha låg grad av kontroll över sin arbetssituation och som dessutom 
uppfattar att det finns en konflikt mellan arbete och familjeliv, kan en 
period utan arbete ge en möjlighet att ”med gott samvete” ägna tiden åt 
familjen.   

Arbetstagare och arbetsgivare sitter i samma båt 

I det förändrade arbetslivet är en konflikt mellan arbetstagare och 
arbetsgivare i en varsel- och uppsägningssituation inte självklar. Av-
handlingens resultat synliggör att även företaget betraktas som ett offer 
för den ekonomiska krisen, och orsakerna till uppsägningarna uppfat-
tas av de uppsagda och kvarvarande finnas någon annanstans, utanför 
arbetsgivarens kontroll. Arbetsgivaren beskrivs i stort som pålitlig, som 
någon som har gjort vad man kunnat för att hantera situationen så bra 
som möjligt. Utifrån detta resonemang sitter arbetstagare och arbets-
givare i samma båt, båda är drabbade av den ekonomiska krisen på 
olika sätt. Notec beskrivs som en ansvarstagande arbetsgivare just 
eftersom man genomförde uppsägningarna. Om man inte hade agerat 
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Den arbetslöses ekonomi är ett hanterbart problem 

Då bilden av arbetslivet är sådan att perioder av arbetslöshet verkar 
ofrånkomliga har arbetstagare lärt sig vikten av olika typer av bered-
skap, för att minska de negativa effekterna av arbetslösheten. Avhand-
lingens resultat utmanar den gängse bilden av ekonomin som det 
självklart största problemet för den arbetslöse (jfr Ribton-Turner & De 
Bruin 2006), och i politisk retorik framställs ofta ekonomi som en 
central drivkraft för att ta sig ur arbetslöshet. Även om ekonomin är en 
drivkraft och sporre för många av de uppsagda intervjupersonerna att 
snabbt försöka få ett annat jobb finns det i materialet flera exempel på 
att man är ekonomiskt förberedd på att förlora arbetet, och många har 
en plan för hur de skulle klara sig ekonomiskt om det blev så. Man 
räknar med att kunna försörja sig med hjälp av en arbetande partner 
eller genom att omprioritera sina utgifter och leva på a-kassa. Man 
finner lösningar och vägar fram, och låter inte ett osäkert arbetsliv 
definiera eller sätta hinder för mål i privat- och familjelivet (jfr Pucell, 
Hogarth & Simm 1999; Fenton & Dermott 2006; Lent 2013).  

 
Att det är viktigt att ha en beredskap är något man lärt sig. Bilden av 
den ideale arbetstagaren (jfr Berglund 2008; 2009; Berglund & Fejes 
2009). är tydlig: Att vara beredd på snabba omställningar är helt 
avgörande för om man ska ”överleva” i arbetslivet, och det gäller 
såklart även att vara beredd på att vara utan arbete. Här är det också 
intressant att diskutera berättelsen om ”de som har det sämre än jag 
själv” som framträder som en återkommande berättelse i avhandlin-
gens resultat. Med denna berättelse i bakhuvudet blir det tydligt att det 
är många som drabbats av den ekonomiska krisen och uppsägningarna, 
och de intervjuade är måna om att framstå som väl förberedda inför 
varslen och uppsägningarna.  
 
Arbetslivet sätter agendan för familjelivet på så sätt att arbetslivets 
upp- och nedgångar blir avgörande för när återhämtning och tid för 
familjen är möjlig. Det finns dock i avhandlingens empiriska material 
exempel på det motsatta; människor som snarare inte låter arbetslivets 
osäkerhet påverka de planer man gör eller beslut man fattar i 
privatlivet. Trots osäkerheten på arbetsmarknaden finns det de som 
inte vill kompromissa med sina drömmar om att byta karriär, bilda 
familj, flytta från lägenhet till hus (trots att man inte får lån för att köpa 
huset). Man finner kreativa vägar att hantera den osäkra ekonomiska 
situation som varsel och uppsägning innebär (jfr Fenton & Dermott 
2006). Exempel på det motsatta, där man väljer att avstå från 
semestrar och restaurangbesök, återfinns naturligtvis också i berättel-
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arbete kan göra att arbetstagaren hamnar i ett underläge där man – 
med bakgrund av en hotande arbetslöshet och allt vad det skulle 
innebära – kan uppleva sig tvungen att acceptera försämrade villkor. 
 
Utifrån Jonssons (2007) synliggörande av flexibilitet som önskad res-
pektive oönskad variabilitet kan man säga att arbetsgivarens åtgärder 
för att öka sin flexibilitet får konsekvensen att de kvarvarande hamnar i 
en situation av oönskad invariabilitet. Med andra ord är det lätt att som 
kvarvarande hamna i ett slags oönskad, låst situation, där man inte 
uppfattar sig ha särskilt mycket kontroll. Möjligheterna att återta 
kontrollen, genom att söka sig vidare till ett annat arbete, är dessutom 
mer begränsade under en lågkonjunktur då konkurrensen om lediga 
arbeten är högre. Osäkerheten är tröttande och när produktionen star-
tar igen frågar sig både kvarvarande och uppsagda ”Hur länge håller 
det denna gången?”. Kritiken är dock riktad mot arbetslivets karaktär, 
och i viss mån mot koncernen, men knappast mot ledningen vid 
anläggningen i Kåvalla. På så vis beskrivs makten och orsakerna till det 
som händer befinna sig någonstans långt bort. Den kritik som finns är 
snarast ett slags muttrande och en knuten näve i fickan, långt ifrån en 
öppen strid eller konflikt. Liksom i berättelsen ovan om osäkerhet, 
präglas även denna berättelse av ett slags uppgivenhet: Det är ingen 
mening att försöka kämpa emot förändringarna i arbetslivet, det gäller 
bara att kämpa på och hålla god min.  
 
Denna uppgivenhet; att den enskilde uppfattar sig ha mycket lite att 
säga till om, mycket lite makt, i förhållande till de krav arbetsgivaren 
ställer kan ha att göra med fackets försvagade position. Som en följd av 
globalisering och marknadsstyrning har facket på sätt och vis slagit 
följe längs arbetsgivarens linje, och båda parter uppfattar företagets 
vinst och överlevnad som ett gemensamt mål. Detta förstärks också av 
berättelsen om att det enskilda arbetslivet är en privat angelägenhet, 
det är ditt eget ansvar att ordna ditt arbetsliv på bästa sätt, vilket gör 
att kollektiva lösningar kan betraktas som omoderna och icke 
funktionella i ett förändrat arbetsliv.  
 
Sammantaget riskerar detta som verkar vara en försvagad position för 
fackliga organisationer, enligt min mening, att ytterligare öka osäker-
heten för arbetstagare i det förändrade arbetslivet, då försämrade 
villkor eller nedskärningar kan genomföras med fackets goda minne, 
utan att någon ifrågasätter eller problematiserar förändringarna med 
arbetstagarnas intressen i fokus.  
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inte är arbete i ordets traditionella bemärkelse, exempelvis perioder av 
studier, föräldraledighet eller arbetslöshet, allt detta kan utgöra delar i 
en persons arbetsliv. I kombination med att arbetsformerna har för-
ändrats på ett sätt som lett till att en större andel anställningar än 
tidigare är tidsbegränsade, innebär detta att arbetslivet ställer krav på 
människor att kunna gå in och ut ur arbete. Arbetslivets karaktär har 
gått från att vara stabil i meningen långsiktig, till att bli mer osäker i 
meningen skiftande. Detta sker samtidigt som undersökningar visar att 
arbetstagare hellre önskar arbeta i tillsvidareanställningar än i till-
fälliga anställningar (SCB 2010). Här finns alltså en spänning mellan å 
ena sidan företagens behov av att enkelt kunna anställa och avskeda 
personal, till följd av förändringar i efterfrågan, och å andra sidan män-
niskors önskan och behov av stabilitet och kontinuitet i arbetslivet och 
livet i övrigt. 
 
Denna osäkerhet i arbetslivet får konsekvenser som påverkar hela livet. 
Vardagslivet blir svårare att planera när man inte vet om eller när man 
ska arbeta, eller hur länge man kan vara trygg innan nästa varsel 
kommer (jfr Standing 2013; Woodman 2012). Tidigare forskning visar 
också att det kan vara svårt för personer med tillfällig anställning att få 
banklån (Aronsson, Dallner & Lindh 2000) och på så vis påverkas även 
de ”stora” planerna i livet av arbetslivets osäkerhet.  
 
När människor är osäkra på hur länge de kommer att vara anställda, 
eller när de vet att anställningen kommer att avslutas vid ett visst 
datum, blir förutsättningarna sämre för den enskilde att etablera 
sociala relationer eller ta aktiv del av kulturen på arbetsplatsen. 
(Olofsdotter 2005; Olofsdotter & Augustsson 2008; Håkansson & 
Isidorsson 2009; Aronsson, Gustafsson & Dallner 2000). Den tillfälligt 
anställde kan alltså ibland ha svårt att bli en del av arbetslaget på grund 
av att man vet att anställningen kommer eller kan komma att avslutas. 
Av samma skäl minskar möjligheten att etablera en yrkesidentitet eller 
företags-/organisationstillhörighet. Detta då osäkerheten kring anställ-
ningen också kan medföra en osäkerhet angående om man har 
möjlighet att vara kvar på företaget eller inom sitt yrke (Olofsdotter 
2005; Olofsdotter & Augustsson 2008; Håkansson & Isidorsson 2009; 
Aronsson, Gustafsson & Dallner 2000). Det är inte orimligt att tänka 
att denna osäkerhet även påverkar människors känsla av sammanhang 
och meningsfullhet, inte bara i arbetslivet utan också inom andra livs-
områden.  
 
I studiens empiriska material finner vi en utbredd acceptans för att 
arbetslivet är i ständig rörelse, vilket innebär att många har lärt sig att 
för att ”överleva” i arbetslivet krävs en beredskap för övergångar (jfr 
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serna, men utifrån tidigare forskning är det inte lika uppseendeväckan-
de.  
 
En naturlig följdfråga blir då: vad innebär detta i ett större samman-
hang, på längre sikt? När arbetslösheten för den enskilde drar ut på 
tiden eller när stora grupper av arbetslösa har en beredskap för just 
detta? Dessa kreativa lösningar är dessutom beroende av ett socialt 
nätverk som ställer upp och stöttar där de egna resurserna inte räcker 
till.  Att låna pengar av nära och kära eller bli försörjd av en arbetande 
partner kan fungera på kort sikt, men i längden är det inte orimligt att 
tänka att känslan av autonomi försvagas när man tvingas leva av någon 
annan. Att inte ha möjlighet att gå till banken för att få ett lån (jfr 
Aronsson, Dallner & Lindh 2000) till att exempelvis köpa hus, gör att 
arbetslösa eller personer i osäkra arbetssituationer får andra levnads-
villkor än de med mer trygga arbetsförhållanden (jfr Standing 2013). 
Det riskerar att skapa en polarisering där skillnaderna är stora mellan 
de som har och de som inte har resurser. Risken är också att man 
vänder sig till andra långivare, där man får lån till sämre villkor, vilket 
kan innebära stora kostnader. 
 
Att vara förberedd är det absolut viktigaste för en arbetstagare i det 
förändrade arbetslivet. Den som inte är flexibel och beredd på att ändra 
sina planer eller sina åtaganden, passar inte in i bilden av den anställ-
ningsbare arbetstagaren (Jfr Berglund 2007). Denna beredskap, att 
alltid vara redo, ställer höga krav på individen, som aldrig kan slappna 
av, utan måste vara på helspänn för att inte missa ett tillfälle. 
Arbetslivet uppfattas som ett individuellt projekt där du själv bär hela 
ansvaret för både framgångar och misslyckanden, vilket kan vara en 
stor press och stress för den som inte uppfattar att man når upp till de 
krav som ställs.  
 
Utifrån avhandlingens lärandeperspektiv är detta att etablera en 
beredskap för arbetslivets svängningar ett sätt för arbetstagaren att 
skaffa sig en viss trygghet, mitt i det osäkra. De bygger upp nätverk, 
sparar pengar och ser till att vara med i a-kassan för att minska de 
negativa effekterna av framtida uppsägningar, (jfr Fenton & Dermott 
2006).  

Avslutningsvis: den förutsägbara oförutsägbarheten 
Avhandlingens empiriska resultat visar att diskussionen om hur män-
niskor förhåller sig till övergångar i arbetslivet behöver problematiseras 
och nyanseras. Karriären i dagens arbetsliv inkluderar även sådant som 
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göra motstånd eller ta avstånd från det förändrade arbetslivet som 
mycket begränsat, för att inte säga obefintligt. Bilden av möjliga alter-
nativ saknas helt i det empiriska materialet, det finns inget alternativt 
arbetsliv, utan vi får hålla till godo med detta. Det är inte orimligt att 
tänka att fackets försvagade roll som motpart till arbetsgivaren också 
bidrar till bristen på uttalade alternativ när det kommer till synen på 
arbetslivets karaktär och funktionssätt. 
 
I förhållande till bilden av den ideale arbetstagaren är det omöjligt att 
se hur den som är kritisk till det förändrade arbetslivet skulle kunna 
uttala det, utan förlora sin plats bland de anställningsbara, de livslånga 
lärande som anammat det förändrade arbetslivet (jfr Berglund 2008; 
2009; Berglund & Fejes 2009). Istället skulle det kunna innebära att 
man blir en icke anställningsbar, den icke-lärande (the non-learner, jfr 
Berglund 2007). Att berättelserna är så samstämmiga menar jag kan bli 
ett problem då människor riskerar att tystna i sin kritik, när det gäller 
frågor de inte uppfattar att de kan påverka, vilket är relevant både på 
ett socialt men också på ett politiskt plan.  
 
Här finns också anledning att återkoppla till den urvalsprocess som 
skedde i samband med intervjuerna. Att resultatet visar att de 
intervjuade överlag inte är särskilt upprörda över eller missnöjda med 
sin situation kan ha med urvalsprocessen att göra. De intervjuade valde 
själva att anmäla sitt intresse för att delta i studien, så kallad self 
selection (Polkinghorne 2005).  Det finns naturligtvis många anlednin-
gar till att en person kan välja att inte delta i en intervju om uppsägnin-
garna vid det egna företaget. Förutom mer allmänna skäl som tidsbrist 
eller ointresse är det också rimligt att anta att personer som vid tiden 
för uppsägningen (då enkäten genomfördes) inte mådde bra eller var i 
stor känslomässig omvälvning, valde att inte delta i intervjuerna. Som 
nämnts tidigare är alla uppsagda anslutna till a-kassan. Hade intervju-
personerna bestått av människor som stod utanför a-kassans trygghets-
nät är det inte orimligt att tänka sig att berättelserna blivit helt andra. 
 
De intervjuades sätt att ”ta sig fram” i arbetslivet kan liknas vid att 
navigera ett fartyg, en färdighet som ställer stora krav på lyhördhet och 
att kunna fatta snabba beslut. Det handlar om att ”känna åt vilket håll 
vinden blåser” och navigera mellan olika anställningar och sysselsätt-
ningar. Det är viktigt att ta ut en kurs, men också ha en eller flera 
reservkurser i beredskap vid eventuellt oväntat väderomslag. Att kunna 
navigera framgångsrikt får betraktas som en nyckelkompetens i dagens 
arbetsliv. Det är en individuell uppgift, där var och en behöver utveckla 
strategier och förhållningssätt till förändringar i arbetslivet (jfr 
Ecclestone 2009; Garsten & Jacobsson 2004; Hallqvist & Hydén 2012; 
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Bagshaw 1997; Lent 2013). Denna berättelse om arbetslivets ”förutsäg-
bara oförutsägbarhet” verkar bidra till att de intervjuade inte uppfattar 
uppsägningarna som särskilt krisartade eller traumatiska. Många av 
dem är beredda, även om beredskapen tar sig olika uttryck.  
 
Den ideale arbetstagaren framstår som en anställningsbar, flexibel och 
självständig person som anammat de krav som det förändrade arbets-
livet ställer. De är beredda på det mesta, och även om arbetslivet kan 
ställa tuffa krav så verkar de inte se någon annan framkomlig väg än att 
acceptera omständigheterna (jfr Berglund 2007). De beskriver att det 
är den enskildes eget ansvar att ordna sitt arbetsliv på det sätt som blir 
bäst. Arbetstagaren är sin egen lyckas smed, hon kan inte räkna med 
hjälp eller stöttning från samhället eller fackliga organisationer. Istället 
får hon själv stå som ansvarig för sin egen anställningsbarhet, med de 
framgångar och bakslag det kan innebära.  
 
Vad gäller denna utpräglade acceptans från arbetstagarnas sida gente-
mot företagets agerande och arbetsmarknadens funktionssätt är det 
dock mycket viktigt att (återigen) poängtera att denna acceptans inte 
behöver innebära att arbetstagarna trivs och är glada över att befinna 
sig i ett osäkert arbetsliv, snarare är acceptansen ett slags överlevnads-
strategi. Som klargjorts i kapitel 6 behöver inte acceptans handla om 
att man nödvändigtvis ”tycker om” eller ”är nöjd” med en situation, att 
acceptera arbetslivet kan också vara ett sätt att förhålla sig till ett 
normativt tryck (jfr Assarsson & Sipos Zackrisson 2005). Det finns 
kraftfulla förväntningar på att arbetstagaren ska vara flexibel och 
beredd, och det passar inte in i bilden av den livslånga lärande att göra 
motstånd mot föränderlighet (jfr Berglund 2007).  
 
I det empiriska materialet har vi sett att det finns de som på ett mer 
avslappnat sätt möter arbetslivets svängningar, medan andra uppfattar 
svängningarna som ett större problem. Det är möjligt att de som ser sig 
äga en högre grad av anställningsbarhet har bättre förutsättningar för 
att kunna möta svängningarna på ett mer avslappnat sätt, än de som 
uppfattar sig som mindre anställningsbara. Det verkar också som att de 
som ser sig som anställningsbara menar att problemet i den aktuella 
uppsägningssituationen ligger i arbetsmarknadens struktur, medan de 
som uppfattar sig som mindre anställningsbara framhåller att proble-
met ligger i deras egen brist på anställningsbarhet. 
 
De flesta uppfattar dock inte att de har något annat val än att följa med 
så gott man kan i arbetslivets svängningar, i konkurrensen som råder 
är det viktigt att visa att man är intresserad av att hänga med och vara 
en del av arbetslivet.  Jag uppfattar utrymmet för den som verkligen vill 
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osäkert. Dessa resultat är relevanta för personer, organisationer och 
institutioner som möter arbetstagare som befinner sig inför eller i 
övergångar i arbetslivet. Det handlar exempelvis om arbetsgivare som 
står inför att genomföra varsel och uppsägningar, handläggare och 
beslutsfattare inom arbetsförmedling och socialtjänst, karriärrådgivare 
och studie- och yrkesvägledare.  

 
Ett föränderligt arbetsliv som karaktäriseras av osäkerhet fordrar en 
beredskap hos den enskilde arbetstagaren. Att uppleva att man är för-
beredd på eventuella förändringar i arbetslivet ökar tryggheten och 
känslan av mening, vilket i sin tur reducerar stress och osäkerhet. Ett 
sätt att öka beredskapen hos arbetstagarna är att som arbetsgivare i en 
varsel- eller uppsägningssituation vara tydlig i sin kommunikation. 
Med tydliga budskap och täta uppdateringar ökar möjligheten för att 
arbetstagarna upplever större kontroll och att arbetsgivaren behandlar 
dem rättvist under omständigheterna. 
 
En annan aspekt som avgör hur människor hanterar arbetslivets över-
gångar är upplevelsen av anställningsbarhet. Att den enskilde uppfattar 
sig som anställningsbar och därmed ”gångbar” på arbetsmarknaden är 
en central aspekt för att en oväntad förändring i arbetslivet ska 
uppfattas som mindre kritisk. Som diskuterats i föregående avsnitt sker 
detta att ”göra sig anställningsbar” i retoriken främst genom att samla 
meriter i form av olika formella kompetenser, utbildningar och 
erfarenhet, och på så sätt skapa ett brett och funktionellt cv. Men i det 
empiriska materialet ser vi att de som utifrån sina handlingar visar 
störst trygghet och är minst oroliga över sin situation, är de som har 
yrkeserfarenhet. De som fått bekräftat att de är anställningsbara 
uppfattar inte på samma sätt att de behöver bli anställningsbara. 
Tryggheten sitter alltså inte nödvändigtvis i ett omfattande cv, utan 
kanske etableras genuin trygghet snarare i det att man fått sin 
anställningsbarhet bevisad genom att man faktiskt blivit anställd. Det 
viktigaste för den som upplever sig som mindre anställningsbar är 
alltså kanske inte att gå ytterligare utbildningar, för att utöka sitt cv, 
utan snarare att komma ut i arbete. Det är svårt att bli övertygad om 
sin egen anställningsbarhet om man inte blir anställd mer än för 
kortare perioder. Det man istället riskerar att lära sig då är att 
insatserna är värdelösa och icke funktionella, vilket kan minska 
motivationen att delta i den typen av sammanhang.  
 
Det är också på sin plats att reflektera kring forskningsprocessens 
genomförande och metodval. Arbetet har pågått under många år, och 
de flesta val som gjorts beträffande metod och genomförande uppfattas 
fortfarande som relevanta och ändamålsenliga. Det är min övertygelse 
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Edwards 2002; Field 2000). Detta, att navigera i arbetslivet, menar jag 
är något som arbetstagare lär sig. Många antar en strategiskt och 
beräknande inställning till arbetslivet, där känslor och önskemål 
kommer i andra hand, efter vad som bedöms vara de mest fram-
gångsrika vägarna mot att bli mer anställningsbar. Ett sådant instru-
mentellt förhållningssätt kan vara en överlevnadsstrategi för den som 
uppfattar att den befinner sig i ett arbetsliv präglat av kronisk 
osäkerhet (jfr Standing 2013; Jarvis 2006). 
 
Att människor upplever sig som mindre anställningsbara, och därmed 
mobiliseras till att själva ta ansvar och samla på meriter för att bli det 
(Edwards 2002; Field 2000) kan ju verka funktionellt. Samtidigt pekar 
avhandlingens resultat mot att det ändå är väldigt svårt för de som 
uppfattar sig som mindre anställningsbara att etablera sig på en 
arbetsplats. De är alltid ”sist in – först ut”, och får på så sätt bekräftat 
gång på gång att de inte är tillräckligt anställningsbara. Utifrån dessa 
två aspekter tänker jag att denna grupp bär en mängd kompetens och 
kunskap som riskerar att inte komma till användning. Kunskapen och 
kompetensen hos den enskilde individen blir dessutom föråldrad när 
den inte används, och därmed kanske till och med svår att använda på 
sitt cv, om den är för gammal.  Denna outnyttjade kunskap riskerar att 
både bli frustrerande för individen. Det kan också innebära ett 
samhällsproblem att skattemedel finansierar utbildningar och andra 
insatser som syftar till att öka individens möjlighet till anställning, men 
att insatserna ger meriter som riskerar att förbli outnyttjade, eller 
åtminstone underutnyttjade.  
 
Ytterligare en aspekt av detta problem är att de som får signaler på att 
de inte är tillräckligt anställningsbara uppfattar att det bästa sättet för 
att öka sin anställningsbarhet är att skaffa sig ytterligare meriter, utöka 
sitt cv. Men enligt resultatet är det inte självklart att anställningsbarhet 
konstrueras utifrån ett omfattande cv. Istället pekar resultatet snarare 
mot att människor, för att uppfatta sig som anställningsbara och nå en 
viss trygghet i arbetslivet, behöver bli anställda. På så vis kan den 
enskilde få erfarenheten att den verkligen är anställningsbar. 

Implikationer, kritiska reflektioner och vidare 
forskning 
Så är det dags att se tillbaka på forskningsprocessen och diskutera hur 
avhandlingens resultat kan komma till användning. Avhandlingens 
bidrag till forskningsfältet är kunskap om hur människor förhåller sig 
till och navigerar i ett arbetsliv som ofta beskrivs som förändrat och 
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det vore intressant att studera närmare hur detta samarbete mellan 
universitetet och företaget såg ut, vilka som deltog och varför, samt om 
detta kunde vara en användbar modell för att kompetensutveckla 
personal i perioder av låg sysselsättning. 
 
Det vore också intressant att närmare studera de pauser som vissa 
intervjupersoner i studien gör, när de vänder sig bort från arbets-
marknaden under en period. Jahoda (1981; 1982) menar att för att en 
sysselsättning ska kunna likställas med arbete krävs att det utgår 
ekonomisk ersättning. Utifrån avhandlingens resultat är det inte orim-
ligt att tolka de intervjuades berättelser som att den som arbetat hårt i 
flera år kan se det som rimligt att också ”unna sig” att vara arbetslös en 
period. Den som upplever att arbetslivet ställer mycket höga krav på 
prestation kan se sig som berättigad till en viss återhämtning när ett 
sådant tillfälle ges, om man till exempel blir uppsagd. Om då a-kasse-
systemet ser till att man har ekonomisk ersättning under denna period 
så kanske även arbetslöshet (eller andra sysselsättningar som man tar 
sig an som arbetslös) skulle kunna betraktas som en sysselsättning, och 
därmed fylla samma psykologiska funktioner (Jahoda 1981; 1982) som 
ett arbete. Detta vore intressant att få mer kunskap om! 
 
En annan fråga som slagit mig under arbetet är ifall det finns köns-
skillnader vad gäller de förhållningssätt som personer antar i arbets-
livets övergångar och hur de i så fall ser ut. Det har inte varit min ambi-
tion att göra någon genusanalys av materialet, urvalet gav en stor 
majoritet män, vilket också ungefär motsvarar könsfördelningen på den 
aktuella arbetsplatsen. Tidigare forskning visar skillnader mellan kvin-
nor och män vad gäller deras upplevelser av konflikter mellan arbete 
och privatliv (Crompton & Lyonette 2006). Enligt avhandlingens 
resultat verkar privatlivet i vissa fall få en utökad betydelse för den vars 
arbetsplats drabbas av uppsägningar. Därför vore det intressant att 
studera arbetslivets övergångar utifrån ett genusperspektiv. 

 
Denna studie har industribranschen som sitt fokus, det vore intressant 
att vidga perspektivet och studera människors erfarenheter av övergån-
gar i olika branscher.  Tidigare forskning framhåller att vissa sektorer 
av arbetsmarknaden är mer präglade av tidsbegränsade anställningar 
än andra, graden av inhyrd personal, förekomsten av projektanställnin-
gar etc. varierar också (Storrie 2004; Wikman 2001; 2002). Därför 
vore det intressant att ta ett vidare grepp över olika branscher, för att få 
ytterligare kunskap om människors erfarenheter av och förhållnings-
sätt vid övergångar i arbetslivet. 
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att omvägar och återvändsgränder på resan mot en färdig avhandling 
är ofrånkomliga och nödvändiga i en process som från början var 
mycket öppen vad gäller både syfte och tillvägagångssätt. 
 
I efterhand kan jag konstatera att det var ett klokt val att inleda med en 
pilotstudie för att få en bakgrundsbild och överblick. Den explorativa 
utgångspunkten ledde till förändringar i studiens syfte, vilket jag ser 
som ett argument för att pilotstudien fyllde en viktig funktion. Förutom 
värdefull information fick jag genom nyckelpersonerna också access till 
fältet, vilket var en avgörande faktor i genomförandet av huvudstudien.  
Studiens longitudinella design innebär att jag kunnat följa de intervjua-
de över tid, vilket bedöms som en kvalitet i studien. Från det första 
mötet med de uppsagda i pilotstudien, till de sista intervjuerna var 
genomförda var det ungefär 2,5 år. De relativt ostrukturerade intervju-
erna medgav en öppenhet för de teman som intervjupersonen själv ville 
berätta om, och det är min övertygelse att öppna intervjuer har en 
potential att ge mer relevanta intervjusvar och mer utrymme för varje 
individ att uttrycka sin egen berättelse, än vad som varit möjligt om jag 
använt en mer strukturerad intervjudesign. 
 
Det intervjumaterial som genererats i studien har varit omfattande, då 
berättelser till sin natur är mångfacetterade, och innehållsrika. Ibland 
kan materialet verka motsägelsefullt, och kanske än mer när det 
handlar om att intervjumaterialet från en person genererats vid två 
tillfällen, med ca 1,5 års mellanrum. Nyanserna i berättelserna gjorde 
det ibland svårt att kategorisera teman och intriger som tillhörande den 
ena eller andra kategorin. Även om det uppfattades problematiskt att 
tvingas välja endera kategorin när den kanske snarast var en kombina-
tion av två, så var det inte oväntat att denna typ av gränssättnings-
problem skulle uppkomma då varken livet självt eller berättelserna om 
det någonsin är entydiga eller fullständigt koherenta (Riessman 2008; 
Denzin 1989). Som nämnts tidigare finns det inom den narrativa 
forskningstraditionen en etablerad kritik mot att kategorisera 
berättelser och bryta upp dem i delar. Jag upplever dock att utifrån 
studiens syfte var det fruktbart att använda en design som medgav att 
de individuella berättelserna fick utrymme, likaväl som att temati-
seringar gjorde det möjligt att se mönster och rörelser i de intervjuades 
berättelser. 
 
Under processen har många nya frågor väckts som inte rymts inom 
ramen för denna avhandling. En fråga som uppstått utifrån de 
intervjuades berättelser är den om dörren som under lågkonjunkturen 
öppnades mellan industriföretaget Notec och universitetet. De kvar-
varande fick möjlighet att anmäla sig till kurser på universitetet, och 
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SUMMARY 

Introduction and aim 
Over the course of the last few decades, work-life has changed, and 
now, to a greater degree than previously, includes instability and 
insecurity (Allvin et al 2010; Beck 2000a; 2000b). Short-term 
production cycles, and demands on businesses to be able to adjust 
business activity according to market trends as well as rapid changes in 
demand makes it difficult to predict the future. These adjustment 
demands imposed on employers also cause consequences for 
individuals in work-life, for example in the form of an increased 
amount of casual and non-standard employment (Aronsson, Hagström, 
Johansson & Lundberg 2011; Wikman 2001; 2002; Storrie 2004). This 
suggests that different kinds of work-life transitions are more common 
today than they used to be.  
 
Within the discourse of lifelong learning, the individual is placed in the 
centre. Each individual needs to prepare for, and expect, transitions in 
work-life and engage in learning as a fundamental aspect of dealing 
with work-life (Ecclestone, 2009; Garsten & Jacobsson 2004, Hallqvist 
& Hydén 2012). Due to the changes in conditions on the labour market, 
and to technical developments and globalization, these demands have 
increased. The life-project is an individual adventure that, to a lesser 
extent than earlier, is dependent on patterns of groups or generation 
rather it is to a greater extent down to the individual to make 
autonomous choices and take action in matters regarding their life 
(Alheit & Dausien, 2007, Bergstedt 2009).  
 
This thesis takes this change in work-life as its starting point, when 
studying people’s stories of their work-life. The overriding aim is to 
contribute developed understanding of how individuals manage 
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Narratives 
A narrative perspective illuminates stories as a way of making meaning 
of experiences. Stories are seen as natural to humans, telling a story is 
not only communicating, it is also making events fit together and 
become a meaningful whole. Stories change because we edit and 
remember events so that they fit, therefore it is important to see the 
difference between life as lived, life as experienced, and life as told 
(Denzin 1989; Pérez Prieto 2006). The lived life is what actually 
happens, the experienced life is a set of images, feelings, wishes that are 
unique to that person, and the told life is a story coloured by cultural 
patterns of storytelling and its social context. Understanding that life as 
lived is something other than life as told opens up for narratives as a 
contextual meaning-making process. 
 
In this thesis, a major focus is the plot of the stories. The plot binds the 
different events and sequences of a story together, and gives the story a 
direction. Without the plot, the story would not be a story but merely a 
list of separate events (Polkinghorne 1988). 

Method, interpretation and analysis  
The study was conducted at a plant that, due to the financial crisis in 
2008, dismissed approximately 300 workers. Before the main study 
started, an explorative pilot study was conducted with the aim of 
painting a background picture of the situation at the plant during the 
time of the layoffs. The pilot study was based firstly on three interviews 
with people who possessed knowledge about the situation: a trade 
union official, an employment agent and the manager of the transition 
programme who was employed by the plant management to help the 
layoff victims through their transition. Secondly; the pilot also was 
based on a questionnaire with 157 respondents, layoff victims as well as 
layoff survivors. The questionnaire was handed out at information 
meetings arranged by the unemployment insurance fund, consequently 
only people who were members of the unemployment insurance fund 
participated in these meetings and answered the questionnaire. A 
meeting was also conducted at the plant in order for me to reach the 
lay-off survivors. A random number of people attended at all meetings, 
and the questionnaire was sent by post to the people who accepted the 
severance pay package.  
 
The questionnaire contained questions on three themes: orientation 
(questions about whether they were looking for another job, what they 
would do if they lost their job) flexibility (questions to do with what 
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involuntary work-life transitions, and to discuss these processes in 
terms of learning.  
 
Following this aim, the primary research questions of the study are: 

 
•  What stories do lay-off victims and survivors tell about the 

dismissals at their plant? 
•  What examples do these stories give of how people manage work-life 

transitions? 
•  What strategies and action routes can be seen in the stories of work-

life transitions, from a learning perspective? 

Theoretical assumptions 
Following the aim of the study there are two perspectives that needs to 
be made visible; firstly we have a pragmatic perspective of learning as a 
problem-solving activity, secondly, the thesis uses narratives as a way 
of understanding human meaning-making. 

Learning as a problem-solving activity 
Jarvis (2006; 2007; 2009; 2010) has developed a pragmatic 
perspective on learning that includes the entire person. Here, learning 
is regarded as a process of meaning-making, where the individual 
strives for coherence between experience and biography. By giving 
space for unintentional learning, without teacher or curriculum, Jarvis 
gives legitimacy to everyday life as context for learning. 
 
When life goes by in an orderly fashion, we act in a way that is taken for 
granted since the situations we encounter are as they usually are, or as 
we expect them to be. In Jarvis’ terms there is coherence between our 
experience and our biography (Jarvis 2010:83) i.e. the experience we 
have at this moment match the experience we carry with us from 
before. When the situation changes in a way that means that we can no 
longer act according to our biography there is a disjuncture (Jarvis 
2010), a gap between the new situation and our previous experience. In 
other words, the meaning of the situation is unclear. In order to deal 
with this disjuncture, a process is started in order to solve the problem, 
to reinstate meaning and coherence between the situation and the 
biography. Jarvis concludes that in the process of dealing with 
disjuncture, we look backwards and forwards in our biography (Jarvis 
2005). The need and desire to overcome the disjuncture and build 
coherence between experience and biography is a fundamental source 
of motivation for learning (Jarvis 2010; 2006).  
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framework of the study evolved during the analysis (see Kvale 1997). 
There has been constant movement throughout the analytical process 
between looking at the whole stories, and the parts and themes that 
appear in the stories of different people. By going back and forth 
between parts and whole, little by little a complex picture of the 
material was painted, where different points of viewing the material 
gave multi-layered descriptions (Bryman 2011; Larsson 2005). 

Empirical findings 

Stories about work-life 
The story of work-life has changed and insecurity is an established 
story (cf. Allvin m.fl. 2011), and it is not in any way remarkable that the 
interviewees have taken this story and made their own.  When 
accepting the insecurity of work-life it follows that people have also 
accepted the picture of the employable individual as a person who is 
flexible and prepared (cf Karlsson 2009). The story of the employable 
employee that is constructed within the discourse of lifelong learning 
(cf. Berglund 2007; 2008) is in many ways retold by people in work-
life. The individual is regarded as responsible for their work-life, and 
therefore it is important to be prepared for the different scenarios that 
might occur (cf Lent 2013). In accepting that work-life is insecure and 
unpredictable, people also accept that the worker should be flexible and 
prepared for this (cf Karlsson 2009).  
 
Some of the interviewees who were laid off describe how they "are 
waiting on the doorstep" of the company, prepared to step in the 
moment they are needed. They are waiting for the company to call, 
even a year after they have been laid off, prepared to leave a temporary 
job or a course in order to come back to the company if needed. When 
the market turns, and the company starts rehiring, the interviewees 
make a sigh of relief. Within what is described as a very short period of 
time, the company achieves maximum production, and some of the 
interviewees are critical of the rapid changes in production. They feel 
that it is tiring for the employees because the workload is shifting 
rapidly (cf Bordia m fl 2004). They give a picture where the employees 
are pawns in a game where the corporations and the market set the 
rules. 
 
The stories also show that individual flexibility can also be used to 
enhance the autonomy of the employee (cf. Pucell, Hogarth & Simm 
1999). When the company needs to make rapid adjustments to keep up 
with a rise in demand, the interviewees says this might make the 
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kinds of different jobs they were interested in, if they were interested in 
going back to college, how far they would be willing to commute) and 
control (questions related to ability and self-esteem, if they are able to 
change job or workplace, study, feelings of insecurity). 
 
The results from the questionnaire were compiled in the form of notes 
based on different questions and themes. As the aim of the 
questionnaire was exploratory, in order to advance understanding of 
the situation, the knowledge acquired from the questionnaire is 
regarded as painting a rough picture, rather than giving an exact 
reproduction. When compiled the results of the pilot study showed that 
the lay-off victim group was quite a homogenous group, they were 
young men who had worked at the factory for a maximum of 3.5 years 
and they had quite low level of education. The employer had given each 
layoff-victim the offer of a severance pay package of SEK 100 000. 
Forty people took this offer. The interviewees alerted me to the fact that 
layoff-survivors were also deeply affected by the layoffs. A consequence 
of the pilot was that the layoff survivors were included in the study. 
 
In the questionnaire, people who were interested in participating in the 
main study were told to leave their names and e-mail addresses or 
phone numbers. Fifteen people signed up as interested, three declined 
when I took contact, and twelve interviews were conducted in the first 
round of interviews in 2009, eleven of these also participated in the 
follow-up in 2011. The one respondent who did not participate the 
second time around did not show up for two booked appointments and 
was hard to reach over the phone. I regarded this as a way for this 
person to decline further participation in the study. 
 
The focus of the interviews was to allow the interviewees to tell their 
stories concerning the dismissals at their company. The interviews was 
carried out as informal conversations, and had three main themes: the 
notice period and completion of the layoffs, the time after the layoffs 
and future plans and visions. Another theme that we can call previous 
experience was made relevant to different extents by different 
interviewees, and in relation to the other themes.  
 
The interview is regarded as a construction between (in this case) two 
people, and consequently the interpretation and analysis of the 
empirical material begins in the interview situation and continues 
through the transcription of the interviews (Kvale 1997). The transcrip-
tions were then studied carefully, both by reading and listening to the 
audio files. The interviews were conducted quite early in the research 
process, which made the process inductive and the theoretical 
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their individual problem, in contrast to the accepting view presented 
above where problems associated with work-life are rather regarded as 
structural problems. 

Strategies and action routes 
The process of making meaningful strategic choices in work-life is a 
process of learning. Experience and future plans contribute to the 
choices that are made, and thereby also take part in constructing the 
route taken by each individual as they navigate between different 
points in their work-life. Results suggest that people learn to navigate 
in work-life from their own and others’ experience. They take a 
calculating attitude towards work-life, where feelings and private life 
comes second after what is regarded as the most successful way of 
becoming more employable.  

 
Taking Jarvis’ (2010) perspective of learning as a problem-solving 
activity, it is possible to see how strategies and choices form action 
routes in the interviewees' stories. It is clear that people construct their 
action routes by moving between different approaches and strategies 
over time, and these choices imply different levels of reflection and 
consideration. In reconsidering and trying different approaches and 
strategies, they are involved in everyday learning (Larsson 1997; Illeris 
2007). Experiences and future plans influence decisions made by the 
individual (Dewey 1999; 1984), and thereby also influence the action 
routes that form the individual’s way of dealing with, and navigating 
through, work-life.  

Conclusions – what can be learned in modern work-
life 
The results of the thesis show that the stories of involuntary work-life 
transition need to be problematized and variegated. Individuals have a 
clear picture of work-life as an individual challenge; they are convinced 
that the individual bears all the responsibility for managing work-life. 
The union has lost its ground as counterpart towards employers, 
because corporate margins have become a uniting goal for both parts. 
People make sure that they are financially, socially and employability-
wise prepared for the bad times that they have learned are bound to 
come at some point. The action routes of the interviewees also visualize 
that work is not placed at the centre of life, rather it is regarded as one 
aspect among others, work-life is believed to consist of work, as well as 
of periods of non-work. What the learning perspective of this thesis 
helps to illuminate is that engaging in family or other life arenas 
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employer more conscious of the employee's competence and value as a 
worker. The results also indicate the importance of maintaining 
meaningful arenas outside the work-arena, whether unemployed 
people are able to maintain a sense of meaning if they engage 
themselves in their family or in the community.  

Plots 
Through analysing the narratives of the interviewees, four plots may be 
visualized. Each plot shows how the interviewees relate to work-life 
through acts of acceptance or resistance. Two of the four are 
categorized as plots framed by resistance towards the insecurity of 
work-life, and two are categorized as framed by acceptance.  
 
The distinction between acceptance and resistance has to do with the 
ways the interviewees make meaning of their work-life, and whether 
they regard themselves as employable or not. Viewing work-life as 
insecure implies an accepting perspective, where the interviewees 
follow in the twists and turns of modern work-life. Here, it is important 
to state that accepting the character of work-life is not the same thing 
as welcoming it, nor regarding it as good or well-functioning. Instead, 
this is an approach, a way for individuals to relate to normative 
pressure. Within this plot, the interviewee is portrayed as an 
employable, flexible and independent person who has embraced the 
expectations of work-life. They are prepared for anything, and though 
work-life imposes high demand levels, there seems to be no other way 
than to accept what is coming. It is important for the individual to put 
as little energy as possible into trying to change or steer work-life since 
it is unpredictable so they might as well take things as they come and 
do the best they can. They regard themselves as employable and 
attractive workers, and they seem to have optional arenas where they 
find meaningful activities should they lose their job. 
 
For the stories that follow the plots of resistance, work-life is viewed as 
hard.  Here work-life is described as problematic and a struggle. Rather 
than going along with work-life, it is important for the individuals in 
these stories to be on their guard, prepared to do anything in their 
power to mitigate the consequences of their insecure work-life. The 
individual is seen here as a person who is under strain from the 
demands of work-life, struggling to keep up and always collecting 
merits in order to become (more) employable. These individuals do not 
appreciate their flexibility as an advantage and a strength, but rather as 
a way of responding to the great demands of work-life. They are always 
a few leaps behind the crowd, and have to work hard in order to 
become more employable. The troubles of work-life are perceived as 
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Secondly: people have learned who is successful in modern work-life. 
The ideal employee is described as flexible, autonomous and 
competent, a picture that is clearly coloured by the discourse of the 
employable individual (cf Berglund 2008; 2009; Berglund & Fejes 
2009). This means that individuals have accepted major parts of the 
expectations and demands that modern work-life places on them, and 
have made them their own.  A culture of competitiveness (Garsten & 
Jacobsson 2004) characterizes work-life, and here it is always 
important to be prepared to defend your position.  
 
Individuals have accepted the character of work-life and have learned 
to play the game by the rules that are given. They take full 
responsibility for being employed and employable, so they collect 
merits for a competitive CV. In a situation of lack of employment 
security, having a competitive CV builds employability security (cf. 
Bagshaw 1997). Their strategies and actions during the process of 
notice and redundancies are a result of them learning which strategies 
are successful. 
 
There is wide acceptance among employees of how work-life is always 
changing. This means that people have learned that in order to survive 
in modern work-life, they need to be prepared for change and 
transition (cf Bagshaw 1997; Lent 2013). This story of the predictable 
unpredictability of modern work-life explains how the dismissals were, 
in some manner, expected since people knew the effects of the financial 
crisis on the rest of the world. From this it becomes clear that they were 
prepared, just as the ideal employable citizen should always be 
prepared for anything. People that claim that they are employable, 
therefore, should also make no complaints about the rocky road of 
modern work-life.   
 
As earlier indicated, this acceptance of the rules of work-life does not 
imply that workers are happy and satisfied with being part of an 
insecure work-life, it is instead a survival strategy used to approach 
normative pressure (cf Assarsson & Sipos Zackrisson 2005). They act 
strategically and instrumentally because they feel they need to. This 
instrumental perspective of work-life may be a survival strategy for 
people who find themselves in a work-life that is more or less in a state 
of chronic precariousness (cf Standing 2013; Jarvis 2006). 
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outside work is something people do because they have learned that 
they need to have alternative arenas, other than work-life, in order to 
keep a sense of coherency and meaning in life. Work-life in itself does 
not seem stable enough to build a life and identity around. This 
experience of living in a constant state of precariousness is tiring and 
generates great strain on the individual. The instability of work-life also 
colours other arenas of peoples’ lives, they might for example not be 
able to buy a house or start a family because they cannot rely on a 
stable income (cf Aronson, Dallner och Lindh 2000).  
 
The mantra of the empirical findings is that in modern work-life, 
corporations need flexibility in order to maintain their global 
competitiveness. Flexibility has become the recurrent explanation that 
sets the background to which individual experience of the redundancies 
at the company is related. Based on this, there are two aspects of 
learning that deserve to be highlighted: 
 
Firstly: people have learned what modern work-life is all about.  The 
picture of globalized work-life implies that change and transition are 
inevitable. The process of approaching and managing work-life is not a 
straightforward journey along a clear highway, rather it is a winding 
path along which each person makes choices and reconsiders (cf 
Hallqvist & Hydén 2012). Put like this, navigating in work-life is a 
continuous process of learning. The individual is always striving for 
meaning and coherence between the experiences gained in this 
moment, and those they carry in their past or future (cf. Jarvis 2006; 
2007; 2009; 2010). 
 
It is clear that some people are able to use the unexpected career space 
(Mirvis & Hall 1996) in a way that they experience as meaningful. In 
the stories of the interviewees, the people that experience a widened 
career space during unemployment are those who have meaningful 
arenas where they find meaningful pursuits. It appears as though, in 
order to be able to find this pause in work-life meaningful, individuals 
must also regard themselves as employable, it is just that they may turn 
their backs on work-life once in a while, without experiencing that they 
ought to use their time as unemployed in a better, more productive way 
– i.e. to improve their employability. This illustrates that family-life, in 
many ways, depends on work-life and this makes people with unstable 
working conditions insecure in other contexts as well. This is what 
Standing (2013) defines as the precariat, a new class that he considers 
is the most underprivileged in society.  
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Enkät 

Alla som svarar på denna enkät har möjlighet att vara anonyma, du behöver 
alltså inte skriva ditt namn.  

Enkäten kommer att följas upp med intervjuer, och är du intresserad av att bli 
intervjuad för att delge dina tankar och upplevelser så ange kontaktuppgift sist 
i enkäten. Där finns också ytterligare information och kontaktuppgifter till mig 
och min handledare om du har några frågor om studien. 

Instruktioner 
Ange svar med X. Om du ändrar dig, markera felaktigt svar genom att fylla hela 
rutan.  

Endast ett svar ska anges om inte instruktionerna säger något annat. 

Tack för hjälpen! 

Marie Hansson 
Doktorand, Institutionen för pedagogik 
Växjö Universitet 

Bilaga 1 – Enkät
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BAKGRUNDSFRÅGOR 

1 Kön  
 Kvinna  Man 

2 Ålder  
 18-25 år   26-35 år  36-50 år 51-60 år  61 + 

3 Utbildningsbakgrund (högsta, även avslutade kurser)
 Grundskola/grundvux  Högskola/universitet 

 Gymnasium/komvux   Folkhögskola 

Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå 

4 Medlem i a-kassa 
 Ja  Nej 

5 Familjesituation 
 Ensamstående med hemmaboende barn  Sambo/gift med hemmaboende barn 

 Ensamstående utan hemmaboende barn   Sambo/gift utan hemmaboende barn 

6 Har du under vårterminen gått någon av de kurser som arbetsgivaren arrangerat 
tillsammans med XXX universitet? 

 Ja  Nej 

HUVUDFRÅGOR 

7 Har du sökt något annat arbete eller studier under de senaste 12 månaderna? 
(flera alternativ är möjliga) 

 Ja, jag har sökt annat arbete som liknar det jag har nu 

 Ja, jag har sökt annat arbete i en annan branch 

 Ja, jag har sökt studier via arbetsgivaren (de som genomförts nu under vårterminen) 

 Ja, jag har sökt andra studier 

 Nej 

8  Upplever du en oro för att bli arbetslös inom de närmaste 12 månaderna? 
 Ja  Nej 
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9 Har du funderat över vad du skulle göra om du blev arbetslös?  
 Jag skulle vilja ha ett arbete i samma bransch, är inte intresserad av utbildning (gå till 11)  

 Jag skulle vilja ha ett arbete i samma bransch, och jag kan tänka mig att gå en kortare 
utbildning om det behövs (upp till en termin)         

 Jag skulle vilja ha ett arbete i samma bransch, och jag kan tänka mig att gå en längre 
utbildning om det behövs (mer än en termin) 

 Jag skulle vilja ha ett arbete i en annan bransch, är inte intresserad av utbildning (gå till 11) 

 Jag skulle vilja ha ett arbete i en annan bransch, och jag kan tänka mig att gå en kortare 
utbildning om det behövs (upp till en termin) 

 Jag skulle vilja ha ett arbete i en annan bransch, och jag kan tänka mig att gå en längre 
utbildning om det behövs (mer än en termin)  

 Jag vill göra något annat: _______________________________________________ 

 Nej, jag är inte orolig 

10 Vad kan du tänka dig att studera? (max 2 alternativ) 
 Läsa upp mina grundskole- eller gymnasiebetyg 

 Vidareutbilda mig inom mitt nuvarande yrke 

 Yrkesutbildning till ett annat yrke (exempelvis Kvalificerad Yrkesutbildning, KY) 

 Utbildning till ett annat yrke på universitet/högskola 

  En kurs på universitet/högskola 

  Vad som helst, jag väntar bara på att arbetsmarknaden ska vända 

11 Vilken är den främsta anledningen till att du kan tänka dig att studera? 
 Det skulle vara intressant att utvecklas och lära nytt inom mitt område 

 Det skulle vara intressant att lära sig ett nytt yrke 

 Jag skulle vilja öka min allmänbildning och hänga med bättre i diskussioner 

 Det är ett bra sätt att träffa nya människor 

 Det skulle vara ett sätt att ha en inkomst tills jag får ett nytt arbete 

 Annat:      

12  Du som inte är intresserad av studier - varför är inte studier aktuellt för din del?  
 Det skulle vara ett för stort projekt och ta för lång tid 

 Jag har inget ”läshuvud” 

 Av ekonomiska skäl 

 Av familjeskäl 

 Av åldersskäl 

 Annat:      

13 Hur lång restid kan du maximalt tänka dig till arbete/studier? (enkel resa) 
 max ½ timma  max 1 timma           max 1 ½ timma   mer än 1 ½ timma 
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14 Kan du tänka dig att studera av andra anledningar än yrkesmässiga? (flera alternativ möjliga) 
 Ja, jag kan tänka mig att exempelvis gå en studiecirkel i ett ämne som intresserar mig 

 Ja, jag kan tänka mig att läsa en kurs på folkhögskola/högskola/universitet, i ett ämne som 
intresserar mig 

 Ja, jag kan tänka mig att gå en studiecirkel eller en kurs för att träffa nya människor. 

 Nej, jag ser främst studier som ett sätt att bli mer kvalificerad yrkesmässigt 

 Annat:__________________________________________________ 

15 Hur ser du på vem som har ansvaret för att de uppsagda på din arbetsplats kommer i nytt 
arbete snabbt? En markering på varje rad. 

   mycket stort    ganska stort   inte så stort   inget  
   ansvar       ansvar       ansvar      ansvar  

Staten (även arbetsförmedlingen) 

Kommunen

Arbetsgivaren

Individen själv 

Annan aktör som har stort ansvar: 

16 Vilken tror du är den bästa (mest effektiva) vägen mot ett nytt arbete? 
 Via arbetsförmedlingen 

 Via rekryteringsfirmor (typ Manpower, Proffice) 

 Via privata kontakter, gamla arbetsgivare etc. 

 Via utbildning 

 Annat:      

17 Är du insatt i hur studiemedelssystemet (CSN) fungerar?  
 Ja, jag vet ungefär vilka regler som gäller 

 Nej, men jag vet var jag kan finna information om det 

 Nej, men jag vill gärna ha information 

 Nej, jag är inte intresserad av att studera 

18 Är du insatt i vilka utbildningsmöjligheter som finns på din ort eller inom ditt yrkesområde?  
 Ja, jag har fått information av arbetsgivaren 

 Ja, jag har själv tagit reda på vilka möjligheter som finns 

 Nej, men jag vet var jag kan finna information om det 

 Nej, men jag vill gärna ha information 

 Nej, jag är inte intresserad 
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SKATTNINGSFRÅGOR 

Svara på följande frågor genom att markera den siffra som stämmer bäst in med din 
uppfattning.  1 står för att påståendet inte stämmer alls, 5 för att det stämmer mycket bra. 

19 Om jag börjar en påbyggnads-/specialiseringskurs inom mitt yrke kommer jag att klara den 

1     2 3 4 5 

20 Om jag påbörjar en yrkesutbildning till ett nytt yrke kommer jag att klara den 

1     2 3 4 5 

21 Om jag påbörjar en högskoleutbildning till ett nytt yrke skulle jag klara av den 

1     2 3 4 5 

22 Jag kan påverka mina chanser att få vara kvar om arbetsgivaren gör ytterligare uppsägningar 

1     2 3 4 5 

23 Arbetslöshet kan ibland, för vissa personer, vara början på något nytt och spännande 

1     2 3 4 5 

24 Jag uppfattar att jag har kontroll över min arbetssituation 

1     2 3 4 5 

25 Mitt arbete är en stor del av den jag är som person 

1     2 3 4 5 

26 Det finns personer i min omgivning som skulle kunna vara till hjälp om jag sökte nytt arbete 

1     2 3 4 5 

27 Jag har tidigare erfarenheter/kunskaper som skulle kunna vara till hjälp om jag sökte nytt 

arbete 

1     2 3 4 5 
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Här finns plats för dig att tillägga något som du tycker att jag missat, eller göra andra 
förtydliganden 

Nu är enkäten klar! Ett stort tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor! 

Enkäten kommer att ge mig en första bild av situationen för er som blivit uppsagda, men för att 
få mer kunskap på individuell nivå planerar jag att genomföra intervjuer med ett antal personer 
som blivit uppsagda från XXX. 

Om du kan tänka dig att ytterligare bidra med dina erfarenheter i en sådan intervju skulle jag 
vara väldigt tacksam. Intervjuerna kommer att ta 30-60 minuter och naturligtvis kommer alla 
svar att avidentifieras så att de inte går att i utläsa vem som svarat på frågorna. Medverkan är 
frivillig och du kan avbryta eller ångra dig när du vill. Självklart kommer du att få del av 
resultaten när de sammanställts. 

Du som är intresserad av att delta i intervjuer, ange e-post eller telefonnummer nedan, så tar jag 
kontakt med dig det är dags. 

Jag är intresserad av att bli intervjuad.  

Namn:    

E-postadress eller telefonnummer:     

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar  

Marie Hansson 
Handledare: 

Doktorand, institutionen för pedagogik Magnus Söderström 
Växjö Universitet  Professor, institutionen för pedagogik 
marie.hansson@vxu.se Växjö Universitet
0470-70 80 00 (växel) magnus.soderstrom@vxu.se 

0470-70 80 00 (växel) 
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Bilaga 2 – Information om studien

Information om studien 

������ ��������� ��� ��� ���� ��� ����� ������������������� ���� �������� ���
��������������� ���� XXX�� ������� ���� �������� ��� ���� ������� �����������
������������ ���� ����������� ���� ��������� ������������� �� �������������
�������� �������� �������� ���� ��� ���� �������� ���� ����� ������������ ����
��������� ������������ ��������� ���� ���������� ���� ����� ��� ��������������
������ ������������ ��������� ���� ����� ���� ���������� ������ ��������
���� �������������������

������������ ����� ���� ��� ����������� ���� ��������������� ��� ���� ��� ���������
������� ����� ��������� ��� ���� ������� ���� ������ �� ���������� ��� ������������ ��� ����
����������� ������ ���� ����� ���� ���� ������ ��� �������� ���� ���� ���������� ����
��������� ���� ���� ������ ����� �������� ������������ ���� ����������� �� ��������
��������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����������������� ������� ���� ����� �������� �� ���������������
�������������� ��� ������� ������� ���� ��������������� ������ ������ ��� ����
����������� �� �������������� ������� �������� ���� ���������� ���� ����� ��������
������������������������������ ����������������������������� ����������������
��������������� �� ������������� ������� ����� �������������������� �����������
����� ��� ���� �������� ���� ����� ��������� ��� ���� ��������� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������

���� ��� ������ ������� ��� ��� ���������� ���� ��������� ���� ������ ����
�������������

�����������������������

������������������
����������������������

���������������������������������������
����������������������
��������������������

������������������������
�����������������������

Handledare  
Magnus Söderström  
Professor i pedagogik 

Institutionen för pedagogik, psykologi 
och idrottsvetenskap  
Linnéuniversitetet  

magnus.soderstrom@lnu.se 
077228 80 00 (växel) 
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Bilaga 3 – Exempel på intervjufrågor 
 
Tema: Varslen och uppsägningarna 
•  �������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
•  ������������������������������������������������������������������

��������������������������������
•  ���� ������� ��� ������ ������� ���� ����� ���� ���� ����� ����

��������������������������
•  ����������� ����������������������������������������������������������

�����������������������������������������
•  ���� ���� ��������� ���� ������� ���� ���� ���� ����� �������� ����� ������ ����

�����������������������������������������
•  ���� ������� ��� ������ ���� ��� ������ ���� ����������� ���� ������� ����

�����������������������������
•  ���� ������� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ����� ������� ����� ������������

����������������������������������
•  ����������������������������������������������������

�
Tema: Tiden efter uppsägningana 
•  �������������������������������������������
•  �������������������������������������������������������������
•  ���� ���� ����������� ��� ������� ������ ���������������� ������ �������

�������
•  ��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
�
Tema: Plan/ framtidsbild  
•  �����������������������������������������������������������
•  ��������������������������������������������������
�
�

��
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159. David Oersted Mirera, 2014. Capture-based mud crab (Scylla serrata) aqua-
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168. Lundby, Erika 2014. Consuming for friendship. Children’s perceptions of rela-
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169. Griekspoor Berglund, Petra 2014. Exploring the epidemiology and popula-
tion structure of Campylobacter jejuni in humans, broilers and wild birds (mikrobi-
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