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Upplevelsen av besked vid varsel 

 
Emilia Karlsson och Sofia Mätlik 

 

 

Varsel på arbetsplats är en förvarning om eventuell uppsägning. Syftet 

var att undersöka de gemensamma komponenter personer som blivit 

varslade upplevt med 3 frågeställningar. Tretton semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med 8 kvinnor och 5 män i åldern 27-69 år från 

olika stora städer i Sverige. Resultatet av en tematisk analys av 

intervjuerna gav fem teman: ekonomins påverkan, funderingar inför 

framtiden, arbetsplatsens betydelse, individens anställbarhet och social 

trygghet.  Resultatet visade också att beroende på vart respondenterna 

var i livet och vilka förutsättningar de hade tog de varsel på olika sätt. I 

det stora hela såg de flesta positivt på händelserna i efterhand. 

Diskussionen tog upp skillnaderna mellan ålder och hur stor betydelse 

ekonomin har för personerna.  Förslag inför framtida forskning är till 

för att arbetsgivare ska kunna förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos 

sina anställda vid varsel. Större undersökningar borde göras för att fylla 

luckorna. 

 

Keywords: notice, reemployment, employability, mental health 

 

 

Inledning 
 

 

Utifrån samhällets norm är det tänkt att alla människor ska jobba mellan 16-65 år. Varsel med 

vilket i den här studien menas den specifika tidpunkten där de anställda får kännedom om en 

eventuell uppsägning är ett område där inte mycket forskning finns idag. Det måste inte leda 

till uppsägning bara för att arbetsplatsen varslar men på senare tid är det många företag som 

bestämmer sig för att flytta hela verksamheter till andra länder och vill inte arbetarna följa med 

eller kan omplaceras i Sverige väntar arbetslöshet. Enligt arbetsförmedlingens årsredovisning 

(arbetsförmedling, 2016) minskar arbetslösheten hos unga stadigt och med unga räknas 16-24 

år. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden har ökat men det beror på att de arbetslösa som varit 

det väldigt kort tid är de som får jobb fortast. Åldersgruppen 25-54 år där är arbetslöshetstiderna 

densamma men bland de äldre har tiden ökat vilket alltså visar på att de som har svårast att få 

jobb är de som är äldre än 54 år. Men när det kommer till möjligheter till att få ett nytt arbete 

då är det inte bara åldern som spelar en avgörande roll. Faktorer som kan vara av lika stor 

betydelse är vilken inställning den varslade har inför chansen att få ett nytt jobb. Vilken 

utbildning hen har, om hen är man eller kvinna och hur hög självkänslan är hos personen. Alla 

dessa faktorer gemensamt kallas för anställbarhet (De Battisti, Gilardi, Siletti, & Solari, 2013) 

och en människa kan antingen ha hög eller låg anställbarhet. 

 

Egenskaper som kan påverka anställbarhet 
 

Hur bra någon anpassar sig till en ny situation och den egna tron på sig själv visade sig ha starka 

kopplingar till hur lätt eller svårt det var att få en ny anställning (De Battisti et al. 2013; 

Rousseau & Anton, 1991). De Battisti et al. (2013) visade att personer med vissa specifika 
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personliga attribut och högre anställbarhet har lättare att anpassa sig till en ny situation och har 

lättare att få en anställning. Studien riktade sig även till att titta på om högre anställbarhet även 

har en påverkan i hur de anställda mår över tid och hur den psykiska hälsan påverkas. Det 

framkom tydligt att personer med högre anställbarhet klarar ett varsel bättre än personer med 

lägre anställbarhet. De individuella attributen som dessa personer besatt var framförallt att de 

hade en tro på sig själva där de inte trodde att de skulle få problem med att hitta en ny 

anställning. Det som dock var den största skillnaden mellan individer med hög respektive låg 

anställbarhet var känslan av att ha behandlats på ett rättvist sätt vid en uppsägning. 

Rättviseaspekten hade en direkt positiv inverkan på den psykiska hälsan men var inte relaterad 

till anställbarhet. Studien grundar sig på anställda som har fått sluta på sitt arbete vid en 

farmaceutisk industri och fått genom ett program sponsrat av olika företag möjlighet till en 

återanställning i annan regi. De attribut som tillskrevs personer med högre anställbarhet var att 

dessa individer besatt större psykosociala resurser, men att vid skapande av 

återanställningsprogram så gjordes många gånger missen att inte stötta de personer med lägre 

självkänsla och framförallt att se till att komma åt problematiken vilket tydligt visade sig genom 

studien att vara känslan av orättvis behandling. De barriärer som vissa personer skapar för sig 

själva har en klar påverkan på den mentala hälsan då den försämras med tiden om personen 

ifråga inte får ett nytt arbete inom en snar framtid. Även för samhället så blir det en kostsam 

utgift då återanställningsprogrammen inte lyckas fånga upp och hjälpa de som behöver mest 

stöd för att komma ut på arbetsmarknaden igen. 

Även Rousseau och Anton (1991) är inne på samma linje och framhäver att anställbarhet 

och rättviseaspekten spelar en avgörande roll för hur en varslad person känner och hanterar en 

sådan situation. Det de lägger till i sin studie är även vikten av hur länge man har arbetat, hur 

man anser att ens egen prestation är i relation till ens kollegor och vilka skyldigheter som den 

anställde anser ha haft mot företaget och vilka skyldigheter som företaget har haft mot den 

anställde. Det görs en jämförelse om vikten av känslan av rättvis behandling med offer och 

överlevare vid katastrofer och likheterna är slående. Har upplevelsen varit att ens egen person 

har blivit lika behandlad som alla andra är omställningen och anpassningen till en ny situation 

lättare och det gäller oavsett om individen känner sig sämre eller bättre behandlad. En bättre 

behandling mot ens kollegor kan nämligen också vara en orsak till sämre mående då det dåliga 

samvete kan gnaga inombords och göra att övergången blir svårare. 

En longitudinell undersökning i Storbritannien (Daly, Delaney, Egan, & Baumeister, 2015) 

på en grupp barn där sambandet undersöktes mellan barndoms självkontroll och risken för 

arbetslöshet i vuxen ålder visade att de barn som hade låg självkontroll under deras barndom 

hade även ökad risk till arbetslöshet och ihållande arbetslöshet. De barn som då hade bra 

självkontroll var framgångsrika inom arbete och lyckades behålla jobbet längre. Dålig 

självkontroll ses som en del av ens personlighet vilket kan medföra hinder under lång tid i livet 

speciellt då i detta fall i arbetslivet. Vuxna som inte slutför uppgifter, är slarviga eller bryter mot 

regler kan förstås ha svårt att få jobb och intressant är att detta kan kopplas redan till unga år. 

Under tider då ekonomin i samhället är sämre och arbetsgivare behöver dra ner på personal 

påverkas de med sämre självkontroll kraftigare i form av att de lättare förlorar sitt jobb eller har 

svårare för att finna ett nytt. Andra faktorer som kan påverka en person med dålig självkontroll 

som förlorat ett jobb under en tid är att de lättare frångår hälsosamma vanor, sömn, nykterhet 

och ökar sårbarheten för stress. 

 

Varslets konsekvenser  på hälsa 
 

Eisenberg och Lazarsfeld (1938) har gjort en gedigen jämförelse av olika forskningsresultat för 

att bilda sig en uppfattning om hur arbetslöshet har påverkat och påverkar människor genom 

tiderna. Materialet har fokuserats till att se till den arbetslöse individen och insamlingen har 
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skett genom observationer, på kliniken, genom mätningar och olika enkäter. Det börjar med en 

hypotes om att alla ledande forskare inom fältet verkar eniga om hur arbetslöshet påverkar den 

drabbade individen. Läkare har funnit genom observationer att arbetslöshet påverkar 

personlighetsdragen och uppkommer då individer utsätts för olika hot såsom ekonomiska 

påfrestningar. Rädsla är en bidragande faktor till att vissa personer kan få en skev 

verklighetsuppfattning där känslan för proportioner förstörs. Allt ses i svart eller vitt och minsta 

lilla motgång förstoras oproportionerligt. Det egna självförtroendet påverkas negativt och 

personen i fråga börjar se ner på sig själv där hen även tror att andra ser på honom eller henne. 

Även värderingar som man än gång hade, vad som är rätt och fel och den egna moralen kan i 

slutändan påverkas negativt. Personen kan om det vill sig riktigt illa börja misstolka de sociala 

reglerna och så småningom tappa de sociala nycklarna. 

Forskarna har dock inte kunnat göra en åtskillnad där mellan olika personlighetsdrag som 

till exempel borderline och andra personlighetsdrag och arbetslöshet då det har visat sig alltför 

komplicerat. Resultaten kan därmed inte generaliseras och kan  bero på vilken personlighetstyp 

den arbetslöse har. I varje fall när det kommer till de mer extrema dragen. Alla resultat visar 

dock att arbetslöshet påverkar den emotionella stabiliteten hos de som är arbetslösa (Eisenburg 

& Larzarsfeld, 1938). 

Resultat av studier (Appold, 2004; Laurence, 2015; Wanberg, Kanfer, Hamann, & Zhang, 

2015) som har undersökt sambandet mellan ålder och möjligheter att få ett nytt arbete visar att 

det är betydligt svårare att få en ny anställning ju äldre man är. Den kompetensen en person har 

införskaffat sig har ofta införskaffats på företaget där de äldre anställda många gånger har 

arbetat under en mycket lång tid. Det har gjort att de har svårare att konkurrera om andra jobb 

vilket i sin tur kan leda till sämre mående.  Äldre personer kan också känna sig mer svikna av 

företaget och tappa sin identitet i samband med ett varsel. 

Något som Appold (2004) tittar närmare på i sin forskning är hur ett varsel påverkar 

framförallt äldre män före 65 års ålder men som har några år kvar till pension. Dessa män har 

oftast arbetat många år på samma arbetsplats och har en identitetsrelation med sitt yrke. Deras 

kompetens ligger många gånger i företagets nichade riktning vilket gör att de i princip endast 

kan söka sig till likartade arbeten vid en eventuell uppsägning. 

En stor del av de äldre männen har då blivit erbjudna att gå i tidig pension vilket har bevisats 

ha positiva effekter på de som har bara något år kvar till pension. Den tidigsatta 

pensionsavgången är något som borde regleras och tas större hänsyn till i utformningen av 

pensionsmodellen vid de tillfällen då arbetstagaren får det erbjudandet. De som blir erbjudna 

en tidigare pension medan de egentligen har några år kvar drabbas nämligen två gånger. Först 

av uppsägningen, sen av en minskad pensionsersättning. Det gör att de också mår mycket sämre 

än andra vid varslet då de vet att det blir extremt svårt om inte omöjligt för dem att få ett nytt 

arbete men också att de inte får ut en full pension (Appold, 2004). 

Wanberg et al. (2015) undersökte sambandet mellan ålder och chansen till att bli återanställd 

igen. Resultaten visade att a) ju äldre du är desto längre tid tar det innan ett nytt jobb erbjuds. 

Är du över 50 år är skillnaden att lyckas få ett nytt arbete 10,6 veckor jämfört med dem som är 

mellan 20-29 år, b) det är betydligt svårare att bli återanställd ju äldre du är om det inte är så att 

du besitter en särskilt eftertraktad specialkompetens och c) äldre personer hade svårare att få ett 

heltidsarbete än yngre. Efter att ha blivit varslade senare i livet var deltidsjobb och tillfälliga 

arbeten det som övervägande erbjöds medan yngre personer hade lättare att bli återanställda till 

en fast tjänst. Något som uppgavs som orsak förutom åldern var också att många äldre hade ett 

sämre självförtroende på den nya arbetsmarknaden. De hade svårt att se hur de skulle kunna 

konkurrera med de yngre då deras kompetens upplevdes ibland vara något föråldrad. 

 Undersökningar har gjorts på hur tjänstemän kontra vanliga arbetare spenderade sin fritid 

under arbetslöshet. Vanliga arbetare spenderade mer tid på att umgås, hänga planlöst och vänta 

på att något skulle hända medan tjänstemän var mer direkta i sitt jobbsökande vilket visade på 
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att utbildning har en tydlig inverkan på skillnader i arbetssökande. Tjänstemän hade en bredare 

sökbas när det kom till att söka sig vidare till andra tjänster. Vanliga arbetare var visserligen 

aktiva i sitt jobbsökande men deras chanser till att få ett nytt arbete var mer begränsade 

(Eisenberg & Lazarsfeld, 1938). 

Laurence (2015) har undersökt personers tillit och de långsiktiga effekterna vid förlorande 

av ett arbete på grund av exempelvis nedskärningar och omstruktureringar inom ett företag. 

Resultaten visade att a) personer som lägger större vikt vid sitt arbete tar det hårdare vid 

förlorande av sitt jobb. Dessa personers tillit blir negativt påverkad ett bra tag framöver då de 

känner sig svikna av företaget, b) de individer som förknippar sig med sitt arbete och där arbetet 

ger de en sorts identitet och självkänsla brukar ta besked om ett varsel hårdast. Om 

anknytningen till jobbet inte är lika hård kan personen ta det lättare men ändå känna någon form 

av sorg eller uppleva det som en traumatisk händelse i livet.  

Den självskattade hälsan påverkas negativt då personer känner otrygghet i arbetslivet (Caroli 

& Godard, 2013; Dryakis, 2014). Resultaten av en undersökning på män från 22 olika länder 

runt i Europa (Caroli & Godard, 2013) visade också att upplevd otrygghet i arbetet förknippas 

med dålig psykisk och fysisk hälsa samt lägre välbefinnande. Dessa hälsoproblem skapade 

fysiska besvär som huvudvärk eller irriterade ögon och hudproblem. Något som var förvånande 

var att när otryggheten ökade blev även den självskattade hälsan sämre. Osäkerhet när det gäller 

jobb kan alltså ses som skadligt för hälsan och välbefinnande vilket även ger liknande resultat 

vid dåliga arbetsförhållanden på en arbetsplats. Resultatet såg annorlunda ut i de länder där 

starkt anställningsskydd genom jobbet fanns. Det ökade tryggheten vilket gjorde att de mådde 

bättre och inte behövde oroa sig lika mycket. Den självskattade hälsan påverkas negativt då 

personer känner otrygghet i arbetslivet (Caroli & Godard, 2013; Dryakis, 2014). 

Albert, Allen, Biggane och Mab (2015) menar på att när en person förlorar sitt jobb kan det 

ses i likhet med när någon förlorar någon närstående, vilket kan leda till bland annat sorg, 

känslomässiga trauman och känsla av förlust. För att bättre förstå sambanden mellan dessa 

känslomässiga uttryck använder sig forskarna av olika teorier där framförallt anknytningsteori 

har upplevts som den mest relevanta. Anknytningsteori används för att bättre förstå bland annat 

ilska, ångest och frustration som uppkommer när en förlust av arbete inträffar. Det har visat sig 

att om en person har väldigt starka band till det företag där denne är anställd så behöver inte det 

alltid vara en bra sak.   

Enligt Fläckman, Hansebo och Kihlgren (2008) har forskarna valt att titta på hur en 

omorganisering i samband med hot om varsel för uppsägning påverkar kvalitén på arbete. I 

studien genomfördes 11 kvalitativa intervjuer med de drabbade anställda under en två års period 

för att följa deras arbete under omorganiseringen innan de får några klara direktiv. De anställda 

upplevde en förändring i sin professionella identitet där de tidigare kände en stolthet över sitt 

arbete. Självförtroendet som var kopplat till deras arbete förminskades i takt med det hot som 

stod över dem i form av en eventuell uppsägning. Den tillfredställande känslan och stoltheten 

som fanns innan den omtumlande perioden  med omstruktureringar bröts ner allt eftersom. 

Arbetarna kämpade på så gott de kunde och utförde sina arbetsuppgifter men den där gnistan 

som kan göra att arbetet utförs med lite extra omtanke förbyttes mot en mer rutininarbetat 

struktur.  
Drydakis (2014) har genom longitudinella studier undersökt de negativa effekterna av 

arbetslöshet på självrapporterade hälsoproblem och på den psykiska ohälsan. Något som 

framkom var att kvinnors självskattade ohälsa och den psykiska ohälsan var högre än mäns. De 

mådde mycket sämre än män vilket visar på att större resurser bör sättas in för att förebygga 

kvinnors utsatta situation vid eventuella uppsägningar.  
    Negativa känslomässiga reaktioner kan uppkomma om en person är väldigt osäker i sig själv 

och har fäst sig vid företaget väldigt hårt. Detta kan innebära att när uppsägning sker kan samma 

tendenser visa sig som om det hade varit en mänsklig relation. Det är viktigt för arbetsgivaren 
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att förstå varför vissa anställda kan reagerar på olika sätt vid uppsägning och kunna hantera det 

på ett smidigt sätt och arbeta förebyggande. Arbetsplatsen kan nämligen ha olika sätt att hantera 

situationer när uppsägningar eller varsel uppkommer. Det är viktigt att de tar hänsyn till de 

anställdas individuella situation när de samarbetar med utomstående myndigheter för att 

underlätta övergången (Albert et al., 2015). 

De psykologiska kontrakt som skapas mellan arbetsgivare och arbetstagare har mycket stor 

betydelse för hur de anställda tar sig igenom en uppsägning (Albert et al., 2015; Pugh, Skarlicki, 

& Passell, 2003). Om tillit till arbetsgivaren bryts kan det resultera i en negativ spiral där det 

kan bli svårt för arbetstagaren att lita på en arbetsgivare igen. Pugh et al. menar att det gjorts 

för lite forskning som undersöker de effekter efter att en person blivit uppsagd från ett arbete 

och de attityder som denna person har med sig när hen sedan blir anställd på ett annat företag. 

Det visar sig att ju högre negativ upplevelse rent känslomässigt sätt som har skett vid 

uppsägningen desto svårare blir det att lita på den nya arbetsgivaren. Det handlar om att ett 

psykologiskt kontrakt har brutits genom den tidigare arbetsplatsen vilket gör det svårare för 

personen att åter igen kunna lita på någon ny. Med denna kunskap kan de bli lättare för företag 

att förstå de långsiktiga effekterna som uppstår när de anställda blir uppsagda och bättre förstå 

deras beteende och attityder på arbetet vid en nyanställning. 

Enligt en omfattande longitudinell undersökning (Luhmann, Weiss, Hosoya, & Ei, 2014) på 

ett urval av 2,973 par i Tyskland a) hade arbetslöshet en negativ effekt på båda parter i 

förhållandet men den som mår sämre är den som blir arbetslös, b) symptomen dämpades om 

livspartnern hade samma arbetsstatus som den som blev varslad men samtidigt så mådde den 

personen som blev utan arbete ännu sämre om den andre hade ett jobb under den perioden, c) 

den partnern som inte var den som skulle varslas reagerade negativt på varslet hos sin 

livspartner endast om denne själv hade ett arbete men inte om den själv var arbetslös och d) 

båda parter i förhållandet mådde sämre om det fanns barn inblandade men det fanns inga 

skillnader i måendet som kunde härledas till kön. 

 

Konsekvenser av varsel på ekonomi 
 

Inkomstförsäkringen är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformning av bidragssystem. Den 

kan vara avgörande för hur personer klarar sin livssituation och kan få katastrofala följder ifall 

den är för låg (Classen & Dunn, 2011; O`Campo et al., 2015). 

 O`Campo et al. (2015) har i sin forskning kritiskt undersökt hur olika typer av 

inkomstförsäkringar  påverkar sambandet mellan fattigdom och dålig hälsa. Det finns en hel 

del forskning om sambandet mellan arbetslöshet, fattigdom och hälsoeffekter. Inte många utav 

dessa studier riktar sig dock till att undersöka om olika typer av ekonomisk ersättning hjälper 

eller stjälper övergången från arbetslös till arbetande. Genom att fokusera studien till att se hur 

inkomstförsäkringar relaterar till fattigdom och sämre psykisk hälsa har forskarna kommit fram 

till att det finns många bra effekter utav inkomstförsäkringar men inte allt är bara positivt. Både 

de anställda som var varslade och de som arbetade påverkades av hur generös försäkringen var 

och utav försäkringens behörighet, varaktighet och vilken löneersättning som försäkringen 

täckte upp för.  Att ha en inkomstförsäkring kändes betryggande för de anställda  och hjälpte 

med övergången vid olika arbeten, vilket också är tanken med försäkringen. De negativa 

aspekterna var ifall försäkringen var alltför låg då det gjorde att den anställde inte kände att de 

kunde klara sig på den. Det gjorde också att de inte sökte andra bidrag då det inte fanns den 

energin hos individerna att söka hjälp vilket resulterade i ekonomisk kris och psykisk 

depression. Inkomstförsäkringen förebygger därmed fattigdom och sämre psykisk hälsa hos 

personer som får en rimlig ersättning som gör att de klarar sin försörjning men den har motsatt 

effekt ifall den är för låg.   

Classen och Dunn (2011) har studerat skillnader i omedelbar arbetslöshet och 
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arbetslöshetens varaktighet och dess samband med självmord. De tittade även på om det finns 

något som tyder på om inkomstförsäkringen vid tidpunkten för varslet också påverkade de höga 

självmordsiffrorna. Resultaten visade att a) i de fallen där personerna missbrukade någon typ 

av alkohol eller droger så ökade även självmordsrisken, b) huruvida någon klarade en 

arbetslöshet eller inte var ifall person genomgick en skilsmässa i samband med uppsägningen 

eller under tiden som den var arbetslös och c) vid ett varsel om uppsägning så var inte 

själmordssiffrorna lika höga som efter en viss tid då inkomstförsäkringen började ebba ut. Om 

alla de andra aspekterna uteslöts, såsom skilsmässa och olika typer av missbruk så var den 

ekonomiska delen den som hade störst inverkan på självmord. Slutsatsen var att genom stöd 

från myndigheter där familjer som hamnar i sådana svårigheter lyfts fram och utvärderas så 

skulle en stor del av självmorden kunna förhindras. 

 

Syfte & frågeställningar 
 

Syfte med denna undersökning är att se på vilka gemensamma komponenter som personer som 

har blivit varslade upplever. Det är relevant att få kunskaper om personers individuella behov 

för att skapa rätt förutsättningar för dem som har det svårare att annars komma ut i arbetlivet 

och hur man kan ta tillvara på deras kompetenser. Anledningen till att undersöka vilka de 

gemensamma komponenterna är vid varsel är att det inte finns lika mycket teori kring varsel 

som det finns under perioder av arbetslöshet. Genom att skapa ett bredare kunskapsfält där de 

komponenter som framkommer ur studien hjälper läsaren till en större insikt i en varslad 

persons utsatta läge samt få förståelse för att i framtiden kunna förebygga och ta hand om 

personer som blir varslade från arbetsgivares håll. 

 

Frågeställningarna: 

1. Har tiden från det att en person fått ett varsel besked till att samma person blir återanställd 

en påverkan på mående? 

2. Finns det någon ålders skillnader i upplevelse kring varsel och möjlighet till 

återanställning? 

3. Upplever de som har en högre utbildning ett varsel på ett annorlunda sätt än de med lägre 

utbildningsnivå? 

 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

För att finna deltagare att intervjua till denna studie gjordes ett strategiskt handplockat urval. 

För att intervjuas var ett av kraven att de alla genomgått minst ett varsel på en arbetsplats. 

Variation av deltagare både när det gäller kön, ålder och geografiskt gjordes för bredda 

erfarenheten i fråga om varsel som de upplevt. Snöbollsurvalsmetoden användes också då 

personer blev tillfrågade om de kände någon som de visste någon gång hade blivit varslade och 

sedan tillfrågades dem att delta i studien. Respondenterna blev i förväg tillfrågade om de ville 

medverka genom telefonkontakt, sms, personlig kontakt samt genom sociala nätverket 

Facebook. Alla tillfrågade tackade ja till att bli intervjuade, i samband med det fick de 

information om studien och de etiska reglerna. Tretton personer intervjuades för att nå mättnad.  
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Respondenterna var mellan 27-69 år (M = 41 år, SD = 14,10), kom ifrån småstad, mellan 

stad och storstad belägna i väst- och mellan- Sverige. Antalet intervjuade kvinnor var åtta och 

män fem. Utbildningsnivå var från gymnasiet till högskola och typ av arbete var bland annat 

industri, kontor, terminal och hantverk för att få stor variation. Antal varsel de varit med om 

varierade (M = 2 , SD = 1,66) och hur länge sedan varslet var (M = 6 år, SD = 6,35). Intervjuerna 

gjordes hemma hos respondenterna för det ansågs smidigast för att de skulle slippa lägga ut 

varken tid eller pengar på deltagandet och känna sig mer trygga i hemmiljön. Ingen ersättning 

utgick. 

 

Material 

 
Intervjuguiden var egenkonstruerad och semistrukturerad med öppna frågor för att svaren skulle 

bli så uttömmande som möjligt. Antalet frågor var 23 fasta men sedan tillkom vissa följdfrågor 

som anpassades till varje respondent. Exempel på frågor som var med: Beskriv din allra första 

känsla när du fick beskedet, vad för typer av tankar uppkom med beskedet? och hur reagerade 

du? Följdfrågorna var mer slutna. Vetskapen fanns att fler frågor och ordningsföljden på dem 

kunde variera från varje tillfälle beroende på vad som sades under tillfället för intervjun. För att 

lätta upp stämningen bads respondenterna först berätta lite om sig själva innan de mer viktiga 

frågorna började. 
 

Procedur 
 

När respondenterna meddelade att de ställde upp på intervju fick de missivbrev skickat antingen 

via mail eller brev för att de skulle kunde läsa igenom det i lugn och ro. Brevet informerade om 

syftet med deltagandet och att de skulle vara anonyma samt deltagande var helt frivilligt. Efter 

intervju tillfrågades alla om kontakt fick upptas vid behov längre fram vilket alla gick med på.  

Intervjuerna spelades in genom mobiltelefon efter samtycke utav respondenterna. Även där 

fick dem återigen information om att det var frivilligt deltagande och kunde avbrytas när som 

helst samt låta bli att svara på frågor. Även alla uppgifter om respondenterna samt inspelat 

material behandlades konfidentiellt och bara uppsatsskrivarna samt handledaren kommer enligt 

Vetenskapsrådet (2011) ha tillgång till material men då är de avkodat vilket betyder att de inte 

går att identifiera dem. 

Vid alla intervjutillfällena medverkade enbart  en intervjuare och detta på grund utav att 

vissa intervjuer gjordes på annan ort som låg långt borta, samt av erfarenhet kan vissa känna 

sig obekväma när de är två mot en i känsliga frågor. Detta kan innebära att respondenterna inte 

vill berätta lika djupt om upplevelsen eller i värsta fall inte vill vara med på intervju längre. 

Samma intervjuguide har används och alla intervjuerna har gått till väga på samma sätt. 

Utfördes hemma hos dem för att de var smidigast och lugnast. Pratade först rent allmänt för att 

få ett mer avslappnat samtal innan riktiga intervjun sattes igång. 

Inspelningarna var olika långa men genomsnittet blev 31 minuter. I vissa fall framkom det 

saker efter att inspelningen avslutats och då tillfrågade respondenten om detta fick användas 

och skrevs upp bredvid. När inspelningen stängts av tillfrågades alla respondenter om det 

kändes bra för att se så ingen mått dåligt utav frågorna som ställts då vissa personer hade varsel 

mer färskt än andra samt att vissa frågor kunnat återliva gamla minnen. Respondenterna 

tackades efteråt för intressanta berättelserna om just deras upplevelse och som bidrar till att 

uppsatsen kan göras. Återkoppling till deltagarna fick göras även senare i arbetet om något 

behövdes samt att även dem var välkomna till kontakt om de hade frågor. 
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Databearbetning 
 

Eftersom fokus läggs på personens upplevelse i frågan används kvalitativ forskningsmetod med 

induktiv ansats. Det betyder att tolkning utav verkligheten gjorts i form av intervjuerna som 

sedan gör att dessa kan generaliseras utifrån resultaten som framkommit.  

Som dataanalysmetod användes en induktiv tematisk analys vilket betyder att data 

struktureras upp utifrån olika teman som uppkommer ur materialet (Langemar, 2008). 

Upplevelsen ville undersökas och jämföras med de intervjuade om det fanns skillnader mellan 

dem i de olika teman som uppkom. Teman växte fram när materialet gicks igenom. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver hur en meningskoncentrering genomförs. Innan intervjuerna ska 

vissa områden väljas ut där  fokus under intervjuerna ska läggas på att undersöka dessa närmare. 

Meningskoncentrering innebär att materialet kodas och intervju personernas uttalanden formas 

till kortare betydelsefulla fraser. Tanken är att huvudinnebörden skall urskiljas från dessa fraser 

och teman skall växa fram ur det. 
Materialet har gåtts igenom för att hitta teman som tillsammans utgör en meningsfull helhet. 

Efter varje intervju gjordes en transkribering vilket betyder att talspråk överfördes till 

skriftspråk där allt skrevs med förutom pauser och upphakningar. Detta delades upp mellan 

författarna av studien. I text blev det cirka 4-5 sidor transkribering per intervju och totalt med 

alla deltagare ungefär 50-65 sidor. Sedan gjordes en meningskoncentrering utav varje 

transkribering ner till mellan 100-300 ord där överflödiga saker togs bort som upprepningar och 

sådant som inte är relevant. En lista på komponenter gjordes sedan med ungefär 20 punkter för 

varje intervju och därefter slogs dem ihop från alla intervjuer och liknande punkter plockades 

bort eller slogs samman för att sedan bli till ungefär 30 punkter. Den ena författaren gjorde åtta 

intervjuer och den andre gjorde fem intervjuer. Var och en transkriberade sina egna intervjuer 

direkt efter. Båda har fått tillgång till de transkriberade materialen. 

 

 

Resultat 

 

Förekomster av teman identifierades genom en tabell (se Tabell 1). Därefter gicks alla 

transkriberingar igenom för att kryssa av vilka teman som förekom i vilken intervju. Längst ut 

i varje kolumn räknades procenten ut hur stor andel av komponenterna som förekommit i en 

intervju.  

 

 

Tabell 1 

Förekomsten av teman i de 13 intervjuerna 

Tema Andel av intervjuerna som 

innehöll temat 

(%) 

Fundering över framtiden 100 

Ekonomiska påverkan 100 

Individens anställbarhet 100 

Arbetsplatsen betydelse 100 

Social säkerhet 100 

 

 

 



9 
 

En meningsfull helhet växte fram. När dessa komponenter slutligen hittats planerades en 

deltagarvalidering där kontakt togs med sju respondenter. Komponenterna som hittats 

förmedlades till dem och sedan fick de berätta om detta var komponenter som de tyckte passade 

in i deras upplevelse eller om något saknades. Av alla tillfrågade svarade alla sju att detta 

passade in i deras upplevelse.  

När det sedan var klart testade författare ett och författare två interbedömarreliabiliteten 

genom att gå igenom samma tabell och lista samt sätta kryss på den andres lista. Därefter 

jämfördes resultaten och ju mer lika kryssen sattes ju högre är interbedömarreliabiliteten och 

ett mått genom att räkna ut Cohen’s kappa som i detta fall blev 0,71. Sedan abstraherades 

yttligare teman och slogs ihop och då blev det tillslut fem gemensamma teman kvar.  Dessa var 

ekonomins påverkan, individens anställbarhet, social trygghet, arbetsplatsens betydelse och 

funderingar inför framtiden som var gemensamt för alla intervjuade. 

Resultat av analysen som gjorts utav intervjuer, transkribering och meningskoncentrering 

resulterade i slutet fem teman och 14 subteman (se Tabell 2). Det är utifrån dem som 

underrubrikerna formats. Dessa fem teman  utifrån upplevelsen av varsel var gemensamt och 

viktigt som gick genom alla i denna studie.  

Nedan beskrivs varje tema och dess tillhörande teman separat för sig själv. I kommande text 

kommer respondenterna skrivas R1, R2, R3 och så vidare för att göra det lättare och slippa 

skriva ut hela varje gång.  

 

 

Tabell 2   

Meningsbärande enheter, subteman och teman baserad på deltagarnas upplevelse av varsel 

Meningsbärande enheter Tema Subtema 

Att bli chockad 

Att hitta nytt jobb 

Att utbilda sig 

Fundering inför framtiden Oro 

Utmaning 

Möjlighet 

 

Att ha stabil inkomst 

Att hamna i ekonomisk kris 

Ekonomins påverkan Inkomstersättning 

Otrygghet 

 

Att tro på sin egna förmåga Individens anställbarhet Ålder 

Utbildning 

Kompetens 

Egenskaper 

 

Att känna sig omhändertagen Arbetsplatsens betydelse Stämning 

Orättvishet  

Svek 

 

Att ha omgivningens stöd Social trygghet Socialt stöd 

Samarbete med myndigheter 

   

 

Funderingar inför framtiden  
 

Oro. Efter att själva chocken lagt sig om varsel, uppkom en oro vad framtiden skulle ha att 

ge. När det kommer ett varsel på en arbetsplats betyder det inte med säkerhet att uppsägning 

blir resultatet. Många olika scenarier kan uppkomma vid varsel som att bli förflyttad, ny tjänst, 

varsel uteblir och även att vissa personer väljer att gå i förtids pension så att andra kan få vara 
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kvar. Vid ett varsel kan det även vara så att en person väljer att söka sig till en ny arbetsplats 

innan de ens hunnit bli uppsagda eller att jobbet avlöser det andra utan att hinna gå arbetslös. 

Oro och funderingar inför framtiden är något gemensamt för de personer som intervjuats. 

Beroende på hur deras situation sett ut har även funderingarna på framtiden uttryckts på olika 

sätt. Kommer det vara svårt att få ett nytt jobb och vart kommer jag hamna är frågor som oroat 

vissa. En 30 årig kvinnlig respondent som har uppsagds berättade så här: 

 

Ja jag vet inte jag vet ju inte riktigt vad jag ska göra om jag inte får komma tillbaka till 

hösten. Då blir det här jaha ska jag leta nytt jobb eller ska jag faktiskt sätta mig vid bänken 

och plugga. (R 4)  

 

På vissa arbetsplatser gick det rykten om varsel eller så hade det redan varit varsel tidigare 

vilket gjorde att några av de intervjuade personerna var mer förberedda inför det och redan hade 

planer för vad dem skulle göra om det kom och ledde till uppsägning. Medan några varsel kom 

som en chock för medarbetarna där de inte allt var förberedda på att det skulle ske. I dessa fall 

blev tiden kortare att tänka ut en plan för vad de skulle göra sedan. En 31 årig man berättade: 

  

Jag blev lite chockad som jag sa tidigare så var det två kollegor som anade oro och jag 

tyckte dom var lite löjliga men dom hade rätt så jag fick ett litet slag i ansiktet för det 

hade jag absolute inte räknat med så det kom lite som en chock. (R1)  

 

Besvikelse mot företaget uppkom i vissa fall då det kom så plötsligt och där det nämnts tidigare 

att de anställda inte behövde oroa sig för företaget. Två respondenter var vid tidpunkterna för 

intervjuerna varslade och för tillfället uppsagda även om i den enes fall allt inte var helt klart 

om det skulle läggas ner eller fortsätta och då chans till återanställning fanns. De såg positivt 

på framtiden men sa att när tiden närmar sig då uppsägningstiden tar slut och om de inte hittat 

något annat att göra, kommer oron att krypa sig på dem. Alla respondenter såg alltså ljust på 

framtiden även om en viss oro kunde ligga i bakgrunden hos vissa ifall jobb inte gick att få. 

Mammaledig kvinna 29 års tankar var: 

 

 känns positivt ... nu tänker man det är ju en tid kvar och det är klart när det närmar sig 

det här i och med sista månaden ... känns så långt ifrån men när jag väl är där så kanske 

det känns lite läskigt. (R 3) 

 

Möjlighet. I detta fall handlar de om den anställdes möjligheter efter uppsägning till 

sysselsättning. Medan andra som exempelvis haft varsel som lett till uppsägning haft lång 

uppsägningstid eller varit föräldralediga under den perioden haft mer tid att fundera på vad det 

är som de vill göra. Finns tid att fundera är det lättare att planera inför framtiden och oron 

infinner sig inte lika fort. En respondent som är uppsagd sade: 

 

Jag vill gärna utbilda mig och det är ju bra nu när jag är mammaledig och några månader 

efteråt har jag ju några månader så det kommer ju ha blivit än två år som jag har på mig 

att tänka ut vad vill jag göra. (R3, Kvinna, 29 år) 

 

Utmaning. Vissa personer ser det som en utmaning att antingen finna ett nytt roligare jobb 

eller möjligheter att utveckla sig själv genom att studera. Personerna som intervjuades såg ändå 

framtiden som ljus då vissa av dem funnit nya jobb efter de blivit uppsagda. Två av dem hade 

varit arbetslösa en tid men var nöjda med det och sökte inte aktivt jobb. Sedan dem som har 

positiva framtidsplaner med att börja studera eller starta eget ser det mer som en möjlighet och 

en utmaning att göra något annat. Fastna på ett jobb var det flera av de intervjuade som pratade 
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om att bli trygg i sin fasta tjänst vilket gjorde det svårare att förverkliga andra framtidsplaner. 

När sedan varslet kom sågs möjligheterna från en annan synvinkel och de gick från dröm till 

verklighet. Oro inför framtiden var mer en första reaktion vid varsel innan de fick veta hur det 

skulle gå om de skulle få behålla sina jobb eller vid uppsägning hur lång uppsägningstid de 

skulle få. Ju längre uppsägningstid de som blev uppsagda hade ju längre tid hade de på sig att 

ordna något nytt jobb eller komma på en ny plan för framtiden. 

Att ta vara på nuet och framtiden kunde ses som positivt vilket innebar för sex personer av 

de intervjuade att passa på umgås med sina barn under både arbetslöshet samt uppsägningstiden. 

De tog vara på tiden som de var hemma. 

 

Ekonomins påverkan  
 

Inkomst ersättning. Behov av ersättning ekonomiskt berör alla och i dessa fall handlar det 

om försäkring i form av a-kassa eller annan typ av ersättning. En av anledningarna till att folk 

jobbar är för att tjäna pengar så de kan försörja sig själva. Därför är just ekonomi en av de 

gemensamma komponenter där alla som intervjuats har en tanke på. I vissa fall gick det aldrig 

så långt som till arbetslöshet men fem av de intervjuade blev arbetslösa ett tag. Dessa personer 

tog det bra och hade a-kassa eller inkomstförsäkring vilket gjorde att de inte märkte någon större 

förändring rent ekonomiskt. En manlig tjänsteman berättade: 

 

Jag hade ju ändå relativt väl försäkrat så, det är ju inget roligt att vara arbetslös man blir 

ju lite osäker, man bygger ju upp en ekonomisk situation kring den inkomst man har som 

när du är anställd så man blir ju alltid lite orolig för vad det får för konsekvenser. (R9, 

Man, 37 år) 

 

Otrygghet. Respondenterna pratade om en viss otrygghet ifall de inte skulle få ersättning vid 

arbetslöshet. Oron att bli långtidsarbetslös fanns för då hade den ekonomiska biten kunnat 

förändrats. Men alla som intervjuades lyckades få nytt jobb eller började plugga därav blev de 

inte påverkade. Berättelser om andra som de hade gått värre för kom upp som tillexempel blev 

arbetslösa men sedan inte lyckades få något jobb igen. För dem blev det jobbigare ekonomiskt 

då de byggt upp livet efter den tidigare inkomsten. 

Reglerna för a-kassa har förändrats med tiden. På 90-talet fick personer som blev arbetslösa 

högre ersättning än nu samt kravet på att söka jobb var heller inte lika hårt som det är nu enligt 

en av de intervjuade personerna. Detta gjorde att två av de intervjuade valde själva att inte aktivt 

söka jobb men rent ekonomiskt förlorades inte mycket på det för då var dem hemma med sina 

barn och gjorde andra saker istället. En manlig pensionär reflekterade över situationen så här: 

 

För mig var det mest ekonomiska tankar asså att hur ska jag klara av det här nu då men 

det gjorde jag faktiskt jag förlorade knappt 10 % på det hela ... hade sönerna hemma då 

... jag förlorade ju inte så mycket på det över huvud taget. (R 2, Man, 69 år) 

 

Kraven har nu höjts och ersättningen är inte lika hög samt att du efter ett visst antal dagar 

förlorar ersättningen men så var det inte tidigare utan då kunde du vara hemma länge med 

ersättningen utan att något hände. Fanns det familj med barn med i bilden blev oron starkare 

och om lån fanns som behövde betalas då lades större press på att klara det. De personer som 

varken hade familj eller lån var heller inte lika oroliga vid varsel för lika mycket stod inte på 

spel även om de såklart ville kunna försörja sig själv. De som gick på föräldraledighet i samband 

med varsel hade redan planerat att få mindre i inkomst under den tiden som de skulle vara 

hemma med barn vilket gjorde att påverkan inte blev lika stor.  
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Vid två intervjuer berättades att vid de varsel som de var med om jobbade även deras partner 

på samma företag vilket i dessa fall innebar att paren blev arbetslösa samtidigt. Personerna sa 

det att det hade kunnat bli jobbigt men de var positiva till de hela. Ena personen gick på 

föräldraledighet i samband med uppsägningen medan den andre fick gå hemma med lön några 

månader och sedan kunde ta ut semester. Under den tiden lyckades personen få ett nytt jobb. 

Tryggheten i att ha en partner som jobbar eller också kan dra in pengar på något sätt gjorde att 

de intervjuade inte kände sig lika oroade rent ekonomiskt men i en intervju framkom  ”hade 

nog varit mycket värre om man hade suttit som första jobbet innan då var jag ensamstående 

med ett barn så hade jag blivit varslad då så hade det varit en helt annan sak, mycket tyngre” 

(R7, kvinna, 36 år). 

Buffert på pengar, inkomstförsäkring och a-kassa var de saker som kom upp för att försäkra 

sig om ekonomin om varsel övergick till uppsägning. Detta var lösningar som gjorde personerna 

mindre osäkra rent ekonomiskt eftersom det hade stor betydelse. De byggde upp sina liv efter 

dåvarande inkomsten och ville inte behöva sälja exempelvis sitt hus eller andra saker bara för 

att de kanske blev arbetslösa. 

 

Individens anställbarhet 

 
Ålder. Betydelsen av ålder har påverkan på arbetsmarknaden. Urvalet inför denna studie 

skulle vara varierad vad gäller ålder och utbildningsnivå vilket uppnåtts. Äldsta personen var 

69 år, yngsta 27 år och utbildning från gymnasiet till högskola. Ålderns betydelse för hur 

anställbar en person är på arbetsmarknaden har betydelse och var gemensamt för de intervjuade. 

Personerna som var mellan 27-36 år sa att de själva egentligen inte var speciellt oroliga inför 

att hitta ett nytt jobb då de fortfarande var unga men de alla påpekade att de trodde de skulle 

vara svårare om de var äldre, över 50 år. Vissa vittnade om att de kände personer som var i den 

övre åldern och hade väldigt svårt att hitta nytt jobb. De personer som intervjuades som var 

mellan 37-59 år hade speciell kompetens inom arbetet vilket gjorde att även om de var äldre så 

kände dem sig säkrare på arbetsmarknaden då de hade mycket kunskap inom ett speciellt 

område. Slutligen de personer som var 67 och 69 år valde att gå i förtidspension då varslet var 

så nära deras pensions ålder och de fick erbjudande om det. En manlig pensionär sade: 

 

...då frågade dom de som var nära pension om dom ville eller dom erbjöd dom att få gå 

hem med full lön och då tog jag det. Jag tog det erbjudandet istället för att en yngre skulle 

ha gått för antingen hade de varit jag eller så hade hon fått gått hem istället och hon var 

ju mycket yngre än mig hon var bara 40 år så då tog jag det för jag hade bara 1,5 år kvar 

till pension. (R 5, Man, 67 år) 

 

Den andre personen som också gick i förtidspension fortsatte att jobba men genom veteranpool 

där de då får jobba extra när de själva vill och så länge de orkar. Vilket passade honom bra då 

han gillade att röra på sig och känna att han gjorde nytta. Ålder är bara en aspekt till hur lätt det 

är att få jobb det är självklart andra faktorer som spelar in också.  

Utbildning. Ålder är en, den egna självkänslan och tro på sig själv en andra aspekt men sedan 

vilken typ av utbildning du har spelar in och vissa som blev varslade började plugga på högskola 

eller utbildning inom ett speciellt område för att kunna göra sig mer konkurrenskraftig på 

marknaden. En studerande 36 årig kvinna sade: 

 

min utbildning den kanske jag aldrig hade skaffat om jag inte blivit varslad då hade jag 

kanske bara jobbat på och tyckte att det var jätte trevligt att få pengar ... väljer en annan 

bana kommer in på kontorssidan tjänstemän och är det jag fått möjlighet att ha fått gjort 

nu att börja på något helt nytt och det tycker jag känns jätte bra. (R 7) 
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Fanns de personer som gått mycket utbildningar inom företaget vilket gjorde dem mer 

värdefulla med den kompetens de besatt. Visst begränsade de dem till att söka just samma 

områden men så länge det fanns sådana jobb inom området så var de av värde. Alla var överens 

om att arbetsmarknaden blir tuffare och att det har större betydelse att plugga vidare för större 

chans till jobb och bra anställbarhet. Detta med att studera vidare anser flera stiger i ålder att 

även om personen är äldre så är det många år kvar på arbetsmarknaden, därför värt att satsa på. 

Göra något som resulterar i ett jobb att trivas på, chansen att tjäna mer pengar och  högre 

anställbarhet. 

Egenskaper. En persons egenskaper och den egna inställningen är något som också påverkar 

chansen att hitta ett nytt jobb. Egenskaperna kan variera mellan personer men är av stor vikt för 

hur synen på framtiden ser ut. Alla personer som intervjuades hade positiv tro på att de skulle 

hitta ett nytt jobb eller studera och sedan efter det hitta ett jobb. Visst fanns en viss oro just vid 

varslet men i det stora hela ändå positiva. Deras självkänsla mognade tillsammans med deras 

ålder så ju äldre dom blev desto bättre blev även självkänslan. I de fall då personen blivit 

arbetslös så fick sig deras självkänsla sig en törn men med nytt jobb så byggdes den upp igen. 

När respondenterna tillfrågades om deras självkänsla i samband med deras yrkesliv då var det 

rätt stora variationer i svaren. De intervjupersoner som vid tidpunkten för varslet var relativt 

unga kände sig mycket mer hoppfulla inför framtiden och hade en större självkänsla . De som 

var äldre och inte hade många år kvar till pension men tillräckligt många för att inte ha 

möjligheten att gå i förtidspension hade en sämre självkänsla. De ansåg sig inte ha lika hög 

anställbarhet eftersom, för det första var inte deras höga ålder till deras fördel, för det andra 

ansåg de att det skulle bli svårt att utbilda sig till något annat i deras situation och för det tredje 

var deras kunskaper ganska bristfälliga i jämförelse till det som efterfrågas på arbetsmarknaden 

ansåg dem. Högst arbetsrelaterad självkänsla hade de respondenter som var relativt unga och 

antigen högutbildade eller i besittning av efterfrågad specialkompetens.  

Kompetens. Även beroende på kunskapen de hade om de var i form av utbildning genom 

arbetsplatsen eller utbildning var självkänslan bättre när de kände sig behövda och speciella. 

Kunskap och erfarenhet är alltså något som gör att personen växer i sig själv och det är något 

som oftast fås med åldern. En person sa att de som förlorade sina jobb i samband med varsel 

som hade speciella uppdrag för att de inte klarade annat hade det mycket svårare att finna nytt 

jobb: ”Vissa personer hade dessutom problematik alkoholproblem ... personerna vet jag fick ju 

aldrig jobb sen efter det varslet” (R 7, Kvinna, 36 år). De hade heller ingen riktig utbildning att 

stödja sig mot och de hade säkert kunnat jobba på jobbet de blivit uppsagda från livet ut om de 

fått göra det. Alla är inte lika nyfikna eller vill inte utvecklas på samma sätt utan är nöjda med 

att bara ha ett jobb att gå till. 

 

Social trygghet 
 

Socialt stöd. Att få stöd från sina närmaste kan vara avgörande för hur en svår situation som 

till exempel ett varsel hanteras. Den egna familjen upplevs många gånger som det viktigaste 

stödet då tryggheten ligger i att de alltid finns där för en oavsett situation eller mående. Familjen 

litar på en och vill ens bästa men de har inte alltid förståelsen för vad den som en som är varslad 

går igenom på en mental nivå. En av respondenterna uttryckte det så här: ” Ja asså jag får ju 

stöd av min sambo ja asså familj och vänner men man får inte så mycket mer än sök nytt jobb” 

(R4, Kvinna, 30 år). Det var dock  inte bara banden till den egna familjen och de närmaste 

vännerna som spelade stor roll utan även den relation som personen hade till arbetskamrater. 

På arbetsplatsen träffade respondenterna arbetskamraterna varje dag och det skulle inte bli 

detsamma ifall vissa  blev tvungna att sluta. Det fanns en förståelse hos de anställda att det inte 

skulle bli lika lätt att hålla kontakten då de som blev uppsagda skulle gå åt var sitt håll. Även 
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om kontakten kunde bibehållas skulle inte gemenskapen bli densamma. Många hade ett väldigt 

öppet förhållande till de personer som de arbetade med och visste privata saker om varandras 

liv. Direkt efter beskedet var det många och då framförallt de kollektivanställda som sökte sig 

mer till varann för att prata igenom den nya situationen. De blev dystra och började undra vilka 

av de som skulle få sluta då ett varsel inte nödvändigtvis leder till en uppsägning.  

 Arbetskamraterna kan ha funnits där för en under flera år och blivit ens bästa vänner på 

arbetsplatsen. Det är personer som har lärt känna varandras olika sidor och kanske både skrattat 

och gråtit ihop under en längre tidsperiod. Vid ett varsel kan det av den anledningen vara lättare 

att få förståelse från kollegorna än den egna familjen då kollegorna går igenom samma sak som 

den som är uppsagd gör. Att ha någon att prata med och få möjlighet att uttrycka sina känslor 

är viktigt för den egna bearbetningsprocessen . Att få vara arg och frustrerad och få dela med 

sig av de känslorna. Sen att få bekräftelse från kollegorna när de tycker likadant där nästan alla 

känner alla och kanske tillsammans tar ställning och tycker att arbetsgivaren har varit orättvis 

eller att de känner sig förda bakom ljuset. Det är ofta det sociala stödet på arbetsplatsen som de 

som blev varslade beskrev att de saknade mest. 

De egna, privata vännerna hade många gånger egna jobb på dagarna och då kunde det bli att 

den som blev varslad kände sig ensam i den utsatta situation som denne befann sig i. Dessutom 

kunde den som blev uppsagd uppleva att det var jobbigt att umgås med vänner som hade ett 

arbete då den personen själv inte längre hade ett. Ett flertal av respondenterna beskrev deras 

syn på samhällets normer ur ett arbetssynpunkt och menade på att samhället upplevs vara 

uppbyggt på att människor skall ha ett arbete. De kunde därmed känna det som att de inte längre 

bidrog till samhället vilket i sin tur kunde leda till sämre självkänsla, i alla fall på sikt. Det 

kunde också  i sin tur leda till en försämrad relation med vänner och bekanta. 

Var det däremot att personen i fråga hade andra i sin omgivning som var i samma situation 

så var möjligheterna större till att dessa sökte sig till varandra och skapade sig en meningsfull 

tillvaro tillsammans. En respondent berättade att han och hans arbetskamrater fann stöd hos 

varandra även på fritiden och att de började umgås mer även med varandras familjer och sade 

såhär: 

 

...men sen var man ju på hos kompisar och jag hade ju en del andra kompisar  som var ju 

vad det heter det som var uppsagda från sina jobb så jag umgicks ju med dom och vi hade 

fester och sådana här. (R 3, Kvinna, 29 år) 

 

När det kom till familjen och stödet därifrån då var det till en klar fördel ifall den som blev 

uppsagd hade en partner där de kunde finna stöd i varandra. Vetskapen om att inte behöva gå 

igenom allt ensam gjorde att varslet kändes lättare att bära . Att få diskutera omständigheterna 

med sin livspartner underlättade situationen då det fanns en till person där olika förutsättningar 

kunde gås igenom och beslut fattades tillsammans. Utav de personer som blev varslade var det 

dock de som hade yngre barn som såg varslet som en större fördel. Det var visserligen personer 

som också blev oroade för uppsägningen då de hade andra att tänka på än bara sig själv, men 

samtidigt fick de mer tid till att umgås med deras barn. Vilket gjorde att deras band med dem 

förstärktes. Sociala stödet visade sig vara viktigt i upplevelsen av varsel och då gäller det ju inte 

bara familjen och arbetskamraterna utan även stödet som de fick från arbetsgivaren: ”vi hade 

personer som man kunde prata med om man behövde och även chefer ställde upp och såna 

saker och  facket fanns så det var inga  problem. Behövde man prata så kunde man göra det” 

(R 10, Kvinna, 30 år).  

Samarbete med myndigheter. Ett samarbete mellan arbetstagare och myndigheter var något 

som behövdes på något sätt vid ett varsel för att öka arbetsarnas trygghet. Större delen av de 

som intervjuades fick kontakt med facket och arbetsförmedlingen i samband med varslet. 

Facket såg till att allt gick rätt till och arbetsförmedlingen hjälpte till att skriva in 
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arbetssökanden, erbjuda kurser och hjälpa till att medla kontakter. På vissa arbetsplatser fanns 

stöd att tillgå i form av någon att prata med om behovet fanns. Vissa arbetsplatser fanns inte det 

stödet alls och personerna fick själva söka upp både facket, arbetsförmedlingen och eget stöd 

vilket kunde bli arbetskamraterna eller hemma hos familj och vänner. Även om de framkom att 

ingen riktigt behövde särskilt stöd på arbetsplatsen av de intervjuade så berättade några att deras 

arbetskamrater behövde sådant stöd och en besvikelse fann ändå över hur vissa arbetsplatser 

hanterat situationen. Det gäller både det sociala stödet och även om de blivit rättvist behandlade. 

 

Arbetsplatsens betydelse 
 

Stämning. När det kom till stämningen på arbetsplatsen då var det väldigt likartade 

upplevelser som respondenterna kunde relatera till. Stämningen på arbetsplatsen innan varslet 

var för det mesta god och respondenterna hade en mycket bra relation till arbetskamraterna . I 

vissa fall var det till och med en familjär stämning, vilket gjorde att varslet kändes ännu tyngre 

då det påverkade inte bara att respondenten blev av med jobbet utan även att relationen till 

arbetskamraterna påverkades negativt. Inte alla respondenter hade en god relation med själva 

arbetsplatsen och vissa såg varslet som en möjlighet att få göra något annat men när det kom 

till de personer som de jobbade med då var det mesta positivt. 

För att förtydliga hur de som intervjuades kände valdes ett citat från en respondent som 

sammanfattade den gemensamma upplevelsen på ett talande sätt: ”Det var en glad stämning, 

alltså det var lite sådär, det var ju roligt, alltså en trevlig stämning. Lite busig sådär bland 

personalen” (R11, Kvinna, 40 år). Stämningen på arbetsplatsen efter varselbeskedet var 

däremot precis tvärtom. Från att ha haft roligt, trevligt och kul ihop förbyttes sinnesstämningen 

till en mer dyster upplevelse. Två av respondenterna hade suttit i ledningsgruppen inom 

respektive företag och bägge visade kunskapsbrister i hur de som arbetade på golvet upplevde 

varslet. Arbetarna hade berättat att de sökte sig till varann för information och behov av att prata 

av sig medans de i ledningsgruppen upplevde att personalen blev tysta och gick i sig själva med 

sina tankar och funderingar. Det var många som framförallt funderade över hur varslet skulle 

påverka deras liv, om de skulle få vara kvar eller inte. Som positiva konsekvenser beskrevs att 

det kanske var bra att vissa personer fick gå som ändå inte bidrog särskilt mycket till arbetet 

men som negativa beskrevs också att en del personer som var omtyckta och duktiga på arbetet 

fick gå de med. 

De som inte tog varslet jätte hårt var de respondenter som var gravida vid tillfället för 

uppsägningarna. Tankarna låg redan på att de ändå skulle vara mammalediga under en längre 

period och under den tiden hade de gott om tid att fundera över vad sin framtid. Stämningen 

bland arbetskamraterna påverka dock även de negativt då de kände med de övriga på 

arbetsplatsen. 

Svek. Att få veta om varsel på annat sätt än genom arbetgivaren beskrev respondenter som 

ett svek från företaget. Även kunde själva varslet i sig ses som ett svek då vissa försökt övertyga 

personalen om att företaget gick bra. I två av fallen fick de anställa reda på att det skulle bli 

uppsägningar genom att informationen hade läckt ut till tidningarna vilket gjorde att stämningen 

på arbetsplatsen var smått kaotisk direkt på morgon innan företaget kallade till 

informationsmöte. En del personer kände sig svikna av företaget då de blev uppsagda på 

företaget men fick komma tillbaka och arbeta med samma saker fast med en återanställning hos 

ett bemanningsföretag fast med sämre anställningsvillkor. Även för de som blev kvar blev den 

nya situationen tydligt påfrestande då de blev tvungna att utföra samma arbete fast med färre 

personer. Det var något som kunde börja påverka deras psykiska hälsa negativt då stressen 

följde med hem och kunde börja resultera i dålig sömn och känslor av otillräcklighet. En 

respondent berättade om sin erfarenhet:  
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Då var det värre psykiskt. Det blir en påverkan på de som är kvar också. Vi ska klara 

samma arbete fast med färre personer så det blir jättestressigt många gånger... stannat 

kvar och jobbat över för att hinna med...svårt att sova för det maler i huvudet. (R13, 

kvinna, 59 år) 

 

Orättvishet. I vissa fall kunde det börja pratas om orättvisa när de fick veta vilka som skulle 

få gå och varför. Ibland handlade det enbart om ålder och där kändes en besvikelse då den andra 

tyckte sig kunna mer och arbetade hårdare men ändå kunde fått gå bara för att den andre var 

äldre och de börjat samtidigt. Även om stämningen oftast var okey så kunde det ändå uppstå 

lite osämja och avundsjuka mellan arbetarna även om de handlade om olika typer av orättvisor. 

I R 7, R 10, R 11 och R 12 fall var det att företaget skulle flytta till en annan stad men ingen av 

respondenterna tackade ja till att flytta med företaget då det skulle bli för tufft att pendla.  R 7 

berättade att orättvisan på hennes dåvarande arbetsplats låg i regeln om sist in först ut. Hon var 

en av de som blev sist anställd men var mycket engagerad i företaget. Hon tog varje möjlighet 

till att utbilda sig inom företaget och var engagerad i arbetsmiljöfrågor och ställde alltid upp för 

företaget vilket hon ansåg att många andra som hade varit anställd längre än hon inte gjorde. 

Därför tyckte hon inte heller att det kändes rättvist ifall hon skulle vara tvungen att gå medan 

de skulle få vara kvar. 

Lojaliteten till arbetsplatsen var dock ändå hög och arbetarna fortsatte att genomföra 

arbetsuppgifterna i de fall då de kände rättvisa, men där de hade blivit uppsagda och besvikna 

såg de ingen nytta med att arbeta lika hårt som innan . I vissa fall var anledningen till varslet att 

företaget skulle flytta och arbetarna skulle ersättas med andra personer som de dessutom var 

tvungna att lära upp . Då var det svårt att fortsätta att engagera sig i arbetet och lära upp nya 

som i princip skulle ta deras jobb ifrån dem. Det var något som hade hänt flera av 

respondenterna och en studerande kvinna beskrev det så här:  

 

Var ju på ett större livsmedelsföretag för då var stämningen lite knepig därför att de som 

skulle ersätta oss kom från Stockholm till oss och vi skulle utbilda de som skulle ersätta 

våra jobb och oss och det var inte populärt. Var många som kände varför ska jag lära dig 

när du ska ta mitt jobb liksom så det var inte jättekul. (R7, Kvinna, 36 år) 

 

R 10, R 11 och R12 blev uppsagda från samma företag då det skulle flytta och i deras fall var 

det personer från den nya arbetsplatsen som kom till deras där de skulle utbilda de nyanställda. 

Personer som skulle ersätta de och utföra deras arbetsuppgifter. Ingen av de tre respondenterna 

hade tackat ja till att flytta med och de utförde arbetet och lärde upp de nya men det var en tuff 

period beskrev de det som. De berättade att de lärde ut uppgifterna men inte de extra knep som 

kan behövas ifall något krånglade , kunskaper som de själva hade införskaffat genom erfarenhet. 

På ett annat företag blev många av de som blev varslade tämligen snabbt återanställda hos ett 

bemanningsföretag men på sämre villkor och upplevdes att de kände sig väldigt orättvist 

behandlade och svikna av företaget. Det gjorde att de inte längre var lika drivna till att ställa 

upp för företaget utan gjorde bara det som de blev tillsagda och knappt det. De började slarva 

och gjorde inte klart sina arbetsuppgifter. Inte alla dock, vissa var fortfarande engagerade och 

gjorde ett fortsatt bra arbete och hoppades på att så småningom få en återanställning hos 

företaget när det började gå bättre igen. Det märktes dock tydligt att gnista för att göra det där 

lilla extra hade försvunnit och det påverkade alla andra runtomkring också. 
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Diskussion 

 
Resultatdiskussion 
 

Området där upplevelse kring varsel ligger i fokus är tämligen outforskat men inte oviktigt, 

framförallt i förebyggande syfte. Vid utformning av återanställningsprogram och uträkning i 

form av ekonomisk kompensation så är omständigheterna kring varsel något som i den här 

studien vill lyftas fram för att bistå med insyn i den varslade individens situation. Det finns en 

hel del forskning där arbetslöshet lyfts fram och det som skiljer åt arbetslöshet från varsel är att 

när någon är arbetslös då har inte den personen längre ett arbete. Ett varsel kan resultera i att en 

person blir arbetslös men det behöver inte bli så. Den här studien vill lyfta fram hur människor 

känner sig i en situation där inget är säkert och resultaten har visa på att personer som blir 

varslade upplever många saker liknande känslor. 

Syften med den här studien var att undersöka vilka gemensamma komponenter som personer 

som har blivit varslade upplever. För att göra detta genomfördes 13 intervjuer som spelades in 

och sedan transkriberades. Utifrån det insamlade materialet valdes teman som band samman 

respondenternas svar till en röd tråd. De huvudteman som kom fram var Funderingar inför 

framtiden, Ekonomins påverkan, Arbetsplatsens betydelse, individens anställbarhet och Social 

trygghet. 

Det var respondenter som blev förvånade om inte till och med chockade över ett 

varselbesked, vilket i sin tur ledde till att de blev tvungna att börja fundera på framtiden. Det 

trygga tillvaro som en anställning kan ge rycktes undan för de och reaktionen blev olika 

beroende på i vilken situation respondenterna befann sig i. De var personer som intervjuades 

för denna studie som var gravida för tidspunken för varslet och deras gemensamma respons var 

att de inte berördes lika hårt av varslet som deras kollegor. De hade helt enkelt redan andra 

planer för framtiden och hade gått om tid på sig att fundera över vad de skulle göra härnäst. 

Studien visade att de som hade svårast att acceptera varselbeskedet var de som var äldre och 

inte hade så många år kvar till pension. Deras kompetens var oftast begränsad till företagets 

inriktning och de såg inte så ljust på framtiden. Detta bekräftar tidigare studiers (Appold, 2004; 

Wanberg et al. 2015) resultat. Andra egenskaper som kan påverka anställbarhet förutom åldern 

visade studien kan vara självförtroendet, vilket  Laurence (2015) också framhäver i sin 

undersökning. Den här studien visade på att det finns klara anknytningar till varför vissa 

personer har lättare än andra att få en anställning och att skillnaden ligger oftast i den egna 

personligheten. Trots det så gå går det inte att komma undan det faktum, som studien också 

visar att vissa attribut, såsom ålder, utbildning och kön också har en stor påverkan på 

anställbarhet, samt den egna inneboende tron på sig själv som De Battisti et al. (2013) tar upp. 

Vilket även Albert et al. (2015) klargör för i sin studie och menar på att det också är anledningen 

till varför vissa grupper bör tas större hänsyn till vid utformning utav återanställningsprogram.  

Arbetsplatsen betydelse för den varslade har större betydelse än vad man först kan tro. 

Studien visade att personer känner stolthet över sitt arbete och den stoltheten kan försvinna , 

personer som i vanliga fall brinner för sitt arbete kan tappa den glöden och istället börja utföra 

arbetsuppgifterna mer rutinmässigt, vilket även Fläckman et al. (2008) lyfter fram i sin studie. 

Vissa personer kan binda ihop sin personlighet till sin yrkesroll, framförallt äldre. Att känna sig 

rättvist behandlad på arbetsplatsen och under pågående varsel var en av de viktigaste bitarna 

för måendet och hantering utav varselbeskedet. Den här studien visade tydligt på att de 

respondenter som inte kände sig rättvist behandlade under uppsägningen tyckte sämre om 

arbetsgivaren och hade svårare att lita på en arbetsgivare igen. Detta visades har fått stöd i 

tidigare studier (Pugh et al., 2003; Rosseau & Anton,1991) som visade också den rättvisa eller 
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orättvisa behandlingen kan sedan återspegla sig i självförtroendet vilken kan påverka ens 

framtida möjligheter till en nyanställning.  

Personlighetsdrag är nämligen viktiga för huruvida en person uttrycker sig och presenterar 

sig för omgivningen. En del av respondenterna hade lätt att få jobb och enligt de själva och 

studiens resultat berodde det mycket stor del på deras personlighet. Negativa känslor kan 

påverka självförtroendet och hälsan i negativ riktning och det beskriver även litteraturen (Caroli 

& Godart, 2013; Daly et al.,2015).  

Ekonomins påverkan är en annan mycket viktig aspekt som har framträtt ur den här studiens 

resultat. Alla respondenter kände oro inför det varsel som de genomgick oavsett deras 

individuella förutsättningar. Oron drabbade visserligen respondenterna olika hårt beroende på 

vilken livssituation de befann sig i men den kunde uttrycka sig i sämre mående, både fysiskt 

och psykiskt där bland annat sämre sömn och stresskänsla beskrevs. Detta stöds även i tidigare 

studier (Classen & Dunn, 2011; Dryakis, 2014). Det som skilde tjänstemän från vanliga arbetare 

visades i studien vara att de respondenter som var tjänstemän hade tecknat upp sig förutom 

ersättningen från a-kassa även på extra inkomstförsäkring. Inkomstbortfallet blev därmed inte 

så stort och även O`Campo et al. (2015) tar upp just inkomstförsäkringen som något som inte 

bör glömmas. En annan sak var också att tjänstemän hade lättare att bli återanställda, mycket 

på grund av deras högre utbildning vilket speglade sig i den egna självbilden, något som 

Eisenberg och Lazarsfeld (1938) menar på har ett nära samband med olika hälsoeffekter. Den 

sociala tryggheten blev också en punkt som visade sig ha stor betydelse för respondenternas 

hantering utav varselbeskedet. Framförallt de personer som hade stöd hemifrån kände att det 

var lättare att genomgå varslet. Det sociala stödet kunde även fås från vänner och bekanta men 

det var den närmaste familjen som visade sig ändå ha störst betydelse för måendet. Luhmann 

et al. (2014) ger stöd för det påståendet. 

 

Metoddiskussion 

 
Denna studie har gjorts kvalitativt då intresset fanns av att få fram en persons egna upplevelse 

vid ett varsel de varit med om. Då varsel är ett ämne som kan vara känsligt för vissa och speciellt 

om det leder till uppsägning diskuterades vilket lättaste sättet att nå upplevelsen hos individerna. 

Där av blev det intervjuer och kvalitativ studie för att på ett lättare sätt kunna samtala med dem 

och skapa en personlig relation.  

För och nackdelar. Den egna förförståelsen på detta område fanns för båda som gjort studien 

vilket får tas med i beaktning men bör bara leda till fördelar och positiva konsekvenser då 

upplevelsen inom ämnet vill undersökas. Båda författarna har tidigare erfarenhet utav att ha 

blivit varslade någon gång samt högskoleutbildning inom arbetslivspsykologi. Det påverkade 

förslagen på frågor till intervju guide och en förståelse för respondenterna. Tidigare erfarenheter 

utav gjorda intervjuguider samt intervjuer fanns från båda författarna. Mättnad är något som 

har tagit med och ytterligare en intervju gjordes i slutet för att nå den. Några frågor var väldigt 

snarlika varandra men tanken med det och vilket stämde var att mer och djupare information 

kom fram utifrån det. 

En annan fördel är styrkan som genom interbedömarreabilitets test gjordes utav de båda 

intervjuarna. Intervjuerna gjordes hälften var samt transkriberades var och än för sig och sedan 

lämnades över till den andre för att se om samma komponenter hittades och cohen´s kappa blev 

0,71 vilket kan anses som godkänt. Gjordes även en deltagarvaliditet där hälften av alla 

deltagare togs kontakt med i efterhand där de framkomna komponenterna presenterades för 

dem. Därefter fick dem säga om de tyckte det stämde eller hade något annat att tillägga med 

komponenterna. De respondenter som tillfrågades tyckte att detta stämde bra med deras 

upplevelse av varslet de varit med om och hade därför inget mer att tillägga. Bedömer därför 

även deltagarvalideringen som stark. Den kvalitativa generaliserbarheten vad gäller den 
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insamlade datan alltså informationen som fåtts utav respondenterna passar ihop med de frågor 

som ställdes för att få en bra bild utav ämnesområdet. Medvetenhet om olika aspekter som 

ålder, utbildning, kön och geografiskt har tagits med vilket hade betydelse i hur de svarade. Vad 

det gäller generalisering för populationen rent geografiskt, kan göras men med försiktighet. 

Respondenter har intervjuvats från Mellansverige och Västsverige vilket gör att 

generaliseringen kan göras av mitten på Sverige. Städernas storlek som respondenterna bodde 

i varierade från storstad till småstad. 

Intervjuerna spelades in med en applikation genom mobiltelefon som lades på ett bord 

framför respondenten. Inspelningarna var tydliga med enbart något enstaka bortfall av ord som 

föll bort på grund av dålig inspelning och brus runt omkring men inget som anses påverkat 

utfallet nämnvärt. Nackdelen med det är att personen som blir intervjuad kan bli nervös och 

inte våga berätta vad de verkligen kände men inför varje träff samtalades det innan för att 

försöka göra det mer avslappnat. Men det gör att misstankar kan komma om att det är en viss 

typ av personer som vid arbetslöshet tar en uppsägning bättre än någon annan. De två 

respondenter som ändå var uppsagda och gjorde intervju hade försäkran gjorts att det inte var 

någon fara och återkontroll har gjorts med dem i efterhand. Resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om fler arbetslösa varit med men anser ändå att upplevelsen är de som 

framkommit i denna studie. Känslor var svårt att få fram ur intervjuerna även om de berättade 

en del om hur de kände så var det vissa som tycktes hålla tillbaka en del eller glömt bort. För 

vid första svar blev ofta att det inte var någon fara men vid djupare samtal kom andra saker 

fram vilket för tanken vidare om de verkligen berättat allt. Frågorna kunde utvecklats ännu mer. 

För vissa var det många år sen de varit med om varslet vilket skulle kunnat göra att känslor om 

upplevelsen börjat blekna. En nackdel är även tiden som gått från att en person varit varslad till 

när intervjun gjordes. Med tiden som går bleknar vissa minnen och beroende på hur varslet 

påverkade dem är det lätt att minnas vissa saker bättre än andra samt förtränga de som kan ha 

varit extra jobbigt. I intervjuerna ställdes snarlika frågor till respondenterna just för att försöka 

få dem att öppna sig mer. I början var det lättare för respondenten att svara positivt om beskedet 

för varsel men när intervjun gick in på djupet då kom fler känslor fram. 

Etiska principer. Intervjufrågorna var öppna och semistrukturerade för att få dem att berätta 

själva men vissa följdfrågor kunde bli mer kontrollerade vilket blivit en lärdom att försöka 

undvika till nästa gång. Intervjuareffekt är något som diskuterats innan intervjuerna och en 

person intervjuade vid varje tillfälle för att inte respondenten skulle känna sig obekväm när det 

gäller känsligt ämne. När två intervjuar kan det vara lättare att hjälpas åt att ställa bra följdfrågor 

men övervägandet gjordes och beslut om att de var viktigare att respondenten kände sig bekväm 

i detta fall. Intervjuerna gjordes hemma hos respondenterna för att undvika stress och att bli 

avbruten samt där de skulle känna sig mer trygga för att de skulle våga öppna sig mer. 

Respondenterna hade fått information om studien innan och de var medvetna om att de kunde 

avbryta när de ville och då ansågs de vara bättre hemma hos dem för att de inte skulle känna 

påtryckning. Att en person intervjuade gjorde också att de blev mer anonyma och inte lika 

blyga. 

De respondenter som vid tillfället för intervjuerna var uppsagda blev innan tillfrågade om de 

kände att det var okey med att ställa upp då det skulle kunnat vara känsligt. Diskussionerna 

innan valet av deltagare gicks igenom noga och hade varit intressant att ha med fler som blivit 

arbetslösa som konsekvens utav ett varsel. Rent etiskt valdes detta bort då tidigare erfarenheter 

visat att ämnet kan beröra vissa personer allt för starkt och kan bli svårt att hantera. Efter en 

intervju måste det säkerställas att personen inte tagit skada eller mår dåligt vilket i detta fall inte 

helt säkert hade kunnat säkerställas vid arbetslösheten förutom de två som då tillfrågades där 

de intygade om att de var lugnt. Respondenterna i denna studie tog ingen skada av intervjuerna 

och om någon hade frågor var dom välkomna med dem genom kontakt vilket inte behövdes i 

något fall. 
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Förslag till framtida forskning 

 
Om möjlighet finns hade det varit intressant att försöka få med de som inte är så positiva till 

varsel som kanske lätt till uppsägning och höra deras upplevelse. Just varsel är ett område där 

luckor finns och skulle kunna göras mycket större undersökningar med fler deltagare. Då det är 

viktigt för välmåendet att kunna känna sig säker då arbetsplatsen utgör en sådan stor del av ens 

liv då mycket tid av dagen läggs där och ekonomin påverkar livskvalitén  samt den fysiska och 

psykiska hälsan. Med mer resurser och tid att göra en större studie hade de geografiska området 

kunnat utökas. Även om denna studie som gjorts tagit med städer i olika storlekar hade det varit 

intressant att se om det skulle skilja något mer mellan dem och mer uppåt i landet. Dessa 

komponenter som hittats i denna studie skulle kunna utvecklas och gå mer in på djupet i var 

och än för att kunna få fram mer information som kan vara till hjälp för framtiden. 

Könsskillnader, yrkesgrupper, etniska grupper och om en person är hög eller låginkomsttagare 

hade även det varit intressant att se skillnader på en större population. I denna studie snuddades 

det bara vid vissa grupper och skillnader visades men en större undersökning på området med 

vissa grupper hade gjort att generaliserbarheten kunnat bli högre. Områden tidigare forskning 

var tun på var frågor om framtiden i samband med varsel. Detta var något som i denna 

undersökning visade sig var betydande och gemensamt för alla respondenter. Därför skulle de 

vara intressant om mer forskning gjordes på detta område om hur människor tänker i de 

frågorna. 

 

Slutsats 

 
Syftet med undersökningen var att få större förståelse för individen i upplevelsen vid varsel. 

Finns mycket kvar att utforska på när det kommer till detta område men detta är ett steg närmare 

i förståelsen över vad som är viktigt och något för företag att tänka på om de vill underlätta för 

sina medarbetare vid varsel. De har ett ansvar både till deras medarbetare samt även i samhället 

då de anställda påverkas på olika sätt och tar sig an framtiden beroende på bemötande från 

arbetsplatsen bland annat. 
Sverige är ett stabilt land med olika typer av försäkringar som skyddar vid arbetslöshet vilket 

gör att många har en form av trygghet att luta sig tillbaka på. Ekonomi och ålder är stora faktorer 

som också påverkar hur beskedet tas. Stödet som fås vid ett varsel har betydelse både från 

företaget varslet kommer ifrån, stödet från arbetskamrater och det privata stödet i form av ens 

familj . Om företaget tar sitt ansvar och hjälper sina anställda vid ett varsel kan oro minskas 

vilket kan göra att i långa loppet fler mår bättre och tar sig igenom det på ett bra sätt oavsett 

vad utgången blir. Ett företag kan påverka mer än de verkar tro vad gäller arbetsmarknaden och 

personers mående samt syn på arbete. 
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