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FÖRORD  
 

Tidigare var Saabfabrikerna skådeplats för tusentals hårt slitande bilbyggare. Idag står fa-

brikslokalerna tomma och vare sig jag eller någon annan vet om det kommer att börja byggas 

bilar där eller inte. Det sista ordet är sagt och kanske finns det många före detta anställda som 

hoppas på att återigen igen ta cykeln ner till fabrikerna.  

 

Jag vet däremot att denna uppsats aldrig hade kunnat genomföras utan före detta Saab-

anställda som på ett mycket engagerat, inlevelsefullt och beskrivande sätt delat med sig av er-

farenheter av tiden på företaget och efter konkursen. Denna uppsats tillägnar jag er. Ni är fan-

tastiska på många sätt och era berättelser har gett mig en alltmer djupare och nyanserad för-

ståelse för vilken situation ni för tillfället befinner er i.      

 

Ett stort tack till min handledare Anna Henriksen för goda råd och kritiska synpunkter under 

forskningsprocessen.  

 

Jag skulle också vilja framföra ett stort tack till gruppen på magisterprogrammet i socialt ar-

bete och socialpedagogik som på olika sätt gett mig konstruktiva idéer och tankar under studi-

etiden.        

 

Ett särskilt tack vill jag tillägna den nyligen bortgångne professorn Hans-Erik Hermansson 

som på ett djupt, inspirerat och insiktsfullt ledde oss genom magisterutbildnings första kurs 

”Social identitet, delaktighet och lärande”. Hans resonemang om lönearbetets betydelse inspi-

rerade mig till denna studie. 

 

Trollhättan hösten 2012 

 

Ludvig Norlander 
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Syftet med studien är att utifrån före detta Saab-anställdas perspektiv belysa och förstå inne-

börden av ett lönearbete samt hur detta kan förstås med utgångspunkt i mina centrala teore-

tiska begrepp, vilka är delaktighet och identitet. Studiens frågeställningar utgår från hur löne-

arbetet beskrivs, vad som karaktäriseras som betydelsefullt. Detta ställs sedermera i relation 

till avsaknaden av ett lönearbete.  

 

Först beskrivs lönearbetet i en historisk och en samhällelig kontext, men även i relation till 

studiens centrala teoretiska begrepp. Sedan presenteras det metodologiska kapitlet vilket hu-

vudsakligen består av 11 observationstillfällen och 10 intervjuer. Därefter presenteras studiens 

teoretiska utgångspunkter vilket leder till en analysmodell som ställs i relation till studiens 

empiri.  

 

Resultatet visar att lönearbetet på Saab framförallt beskrivs utifrån betydelsen av social sam-

varo, trygghet och möjligheten till självständighet. Arbetsuppgifterna beskrivs som slitsamma 

och monotona. Avsaknaden av ett lönearbete påverkar det psykiska och fysiska hälsan. Ar-

betslöshet bidrar även till begränsningar i vardagen, men även känslan av att sakna kontroll i 

en ny och förändrad värld.  

 

Studiens empiriska och teoretiska analyser leder till slutsatsen att arbetet på Saab i huvudsak 

beskrivs som positivt, men att det finns delar som är mindre bra. En annan slutsats är att av-

saknad av ett lönearbete i huvudsak kan beskrivas utifrån negativa aspekter, men att också po-

sitiva aspekter framträder. En tredje slutsats är att lönearbetet har betydelse för hur delaktighet 

och identitet kan förstås.  

 

Genom att ställa den teoretiska modellen i relation till det empiriska materialet framträder tre 

delaktighets- och identitetsmönster beroende på tid och situation. Det handlar om: det stabila 

och trygga delaktighets- och identitetsmönstret, det lösa och övergående delaktighets- och 

identitetsmönstret och det kompenserande och återskapande delaktighets- och identitets-

mönstret.  

 

I slutet av uppsatsen förs en diskussion om hur studien kan förstås utifrån en samhällskontext 

och vilken betydelse detta kan få för den socialpedagogiska praxisen. Till sist görs en reflekt-

ion kring den egna forskningen och perspektiv på nya studier.   
 

Nyckelord: socialt arbete, socialpedagogik, arbete, delaktighet, identitet, Saab 
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ABSTRACT  
 

 

Title: The proud carbuilder 

- A study regarding the importance of labor work for partic-

ipation and identity  

Author: Ludvig Norlander  

Level: Master degree (one year) 

Topic: Social Work 

Program:  Degree of Master of Arts (60 credit) with a major in Social 

Work and Social Pedagogy   

Semester: Spring, 2012 

Mentor: Anna Henriksen 

 

The purpose of this study is to find, understand and discuss the experiences of former em-

ployees at SAAB, and present how this can be understood according to my core theoretical 

concepts, which are participation and identity. The questions asked in the study are based on 

how the labor is described, characterized and what comes forth as valuable, which is com-

pared to absence of labor work.  

First, labor is described in an historical and social context, and at the same time related to the 

core theoretical concept. Second, the methodology chapter is presented, which mainly con-

sists of 11 observations and 10 interviews. Third, the chapter regarding former theory leads to 

an analysis model, which is used on the empirical material of the study.  

The result shows that labor work at SAAB primarily is described as important for socializing, 

security and the possibility to be independent. The tasks at SAAB are described as backbreak-

ing and monotonous, while the lack of labor work influences the physical and mental wellbe-

ing. Unemployment also contributes to limitations in everyday life, and in addition, creates 

negative feelings and experiences due to lack of control in a new and changed world.  

In summary, the empirical and theoretical analysis taken together leads to the conclusion that 

labor work at SAAB is substantially described as positive, but there are however, parts which 

are less positive. Another conclusion is that lack of labor work primarily can be described as 

negative, but the opposite is also discernible. A third conclusion is that labor work is im-

portant for the understanding of participation and identity.  

When using the theoretical analysis model on the results given in the empirical material, three 

participation- and identity patterns can be found. These are then contextual and temporal, due 

to time and situation; the stabile and secure pattern, the loose and temporary pattern and the 

compensating and regenerative pattern.  

At the end of the essay there is an overall and concluding discussion regarding the findings in 

relation to context and society and which significance this may have on social pedagogy and 

its practice. Finally there is a brief section with reflections regarding the conducted study and 

perspectives on research to come.  

Keywords: Social work, social pedagogy, labor work, participation, identity, Saab 
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PROLOG  
 

 

Det går mot våren och alltfler människor verkar ha lämnat vinterjackan hemma. Vi kän-

ner inte varandra, men har alla gemensamt att vi delar plats på en av stadens parkbänkar. 

Platsen är som ”klippt och skuren” för social samvaro och tystnaden bryts nästan omgå-

ende. Den milda vintern är ett återkommande samtalsämne och vi är överrens om att 

ingenting kan mäta sig med den ”vargavinter” som var förra året. Det framkommer, för-

visso en aning smygande, att personerna tidigare varit anställda på Saab och att förmid-

dagens stadsbesök handlar om att erövra rekreationstid i brist på arbete. En av männen 

säger:   

 
– Det är taskiga tider, men vad ska man göra. Efter 20 år på firman kan man ju inte lägga sig ner och dö 

heller. Man får försöka ta sig i kragen och göra någonting annat av livet… men med 9-årig grundskola, vem 

skulle vilja ha mina förtjänster. Det finns ju liksom inte överdrivet mycket jobb i dessa trakter.  

 

En annan person säger samtidigt att det kanske är dags att flytta någon annanstans i detta 

avlånga land. Detta skulle däremot innebära att ”slita upp” familjen och sälja huset. Den 

tredje mannen tror däremot att fabriken återigen kommer att starta igen:  

 
– Jag har sökt en himla massa jobb - men jag har också fått en jävla massa nej. Det är lugnt, vi drar snart 

igång igen… turkarna köper oss. Då slipper man söka jobb igen. 

 

Diskussionerna avtar och allteftersom går männen skilda vägar. Jag blir ensam kvar och 

upptäcker svårigheterna att inte lägga märke till löpsedlarna som pryder butikernas an-

slagstavlor i staden. Med stora versaler täcker Saab nyhetstablåerna, där budskapet vittnar 

om att framtiden inte bara berör det enskilda företaget, utan även regionen och de tusen-

tals människor som blivit arbetslösa efter Saabs konkurs.   
Fältanteckningar, 2012 

 
 

Den här uppsatsen handlar om personer som till större delen av sitt yrkesverksamma liv haft 

en anställning på företaget Saab Automobile i Trollhättan. Anställningen var för många ett 

livsverk som betydde att ta cykeln till jobbet varje morgon och engagera sig i nya arbetsupp-

gifter. Ville anställda pröva nya utmaningar, så fanns det goda möjligheter att begära förflytt-

ning inom företagets olika avdelningar. Flexibiliteten gjorde att personerna trivdes bra och 

som anställd levde man på känslan av att vara ”den där stolte bilbyggaren”. Det handlade inte 

bara om att bygga olika bilmodeller utan även om att umgås med sina arbetskamrater. Som 

anställd var man del av en arbetsgrupp och den sociala interaktionen med kollegorna fick be-

tydelse för livet utanför fabrikerna. Tillsammans tog man hand om varandra och samarbete 

var någonting som alltid genomsyrade det dagliga arbetet.  

 

I slutet av 2011 gick Saab i konkurs. Bland många f.d. anställda fanns det länge förhoppning-

ar om att konkursboet skulle köpas upp, så att de uppsagda kunde återanställas på företaget. 

Ute på staden fanns en försiktig optimism och det ryktades om att både kinesiska och turkiska 

finansiärer var beredda att köpa företaget. Under våren 2012 mötte jag några f.d. Saab-

anställda som gemensamt att de blivit uppsagda i samband med företagets konkurs. I skrivan-

dets stund saknar alla dessa löneanställningar och ingen vet riktigt var framtiden kommer att 

erbjuda. Detta är berättelsen om några av de tusentals f.d. anställda som tidigare hade sin an-

ställning på Saab. 
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KAPITEL 1: UTGÅNGSPUNKTER, SYFTE OCH 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 

 

Upprinnelsen till studien handlar om de senaste årens uppmärksamhet kring fordonsindustrin i 

Västsverige. Troligen har det inte undgått någon att Saabs konkurs i Trollhättan 2011 ledde 

till att produktionen av bilar upphörde. Spekulationerna om företagets framtid har genom åren 

varit många och under första delen av år 2012 presenterades återkommande uppgifter om in-

tressenter som ville köpa konkursboet och starta produktionen igen. Alla Saabanställda är idag 

uppsagda och personligen känner jag flera som hoppas på besked om att produktionen av bilar 

skall starta igen. De senaste årens turbulens har inte bara medfört ovisshet om regionens fram-

tid utan företagets svårigheter att betala ut lönerna har även lett till ekonomiska bekymmer för 

enskilda personer. Följderna har till exempel inneburit att anställda tvingades ta tillfälliga och 

dyra banklån för att klara den akuta situationen (Ttela, 2011).  

 

Intresset för en studie som har anknytning till bilindustrin har växt fram under en längre tid, 

men kom att aktualiseras ytterligare då Saabs ägare lämnade in en konkursansökan i slutet av 

2011. Företagets etablering i Tvåstad kan beskrivas utifrån ett större sammanhang där Saab, 

tillsammans med flera underleverantörer, utgjorde en betydande del av regionens näringsliv. 

Efter Saabs nedläggning hade Trollhättan i juni 2012 en öppen arbetslöshet på 9,1 procent, 

vilket tillsammans med personer i olika aktivitetsstöd var 16,7 procent. Detta är mer än dub-

belt så högt som rikets genomsnitt på 8 procent (Arbetsförmedlingen, 2012).  

 

Socialt arbete och socialpedagogik  

 

Saabs konkurs får konsekvenser på olika sätt och sysselsättningsfrågan kan också belysas och 

förstås utifrån ett perspektiv på socialt arbete. För det första handlar det om ett samhälleligt 

och strukturellt resonemang där nedläggningen av ett stort företaget gör att regionen förlorar 

en betydande del av näringslivet. Till en början kan det medföra en högre arbetslöshet, vilket 

resulterar i att färre människor bidrar till den gemensamma försörjningen i form av skattein-

täkter. För att klara omställning till andra arbeten krävs antingen högre skatteuttag av kom-

munen eller att statsfinansierade medel tillkommer i form av exempelvis olika åtgärdsprogram 

såsom utbildning och praktikplatser. I samband med att Saab gick i konkurs uttalande sig 

kommunalrådet Paul Åkerlund på följande sätt:  
 

Fokus ligger nu på att se vad som kan räddas och också hjälpa de Saabanställda… Vi för också kontinuerliga 

diskussioner med Näringsdepartementet och hoppas att de snart kan ge besked om åtgärdspaket, i form av exem-

pelvis utbildningsinsatser, för att mildra situationen för de drabbade (SVT.se, 2011). 

 

För det andra påverkar en konkurs även f.d. anställda på olika sätt. Det kan handla om eko-

nomi, hälsa och sociala kontakter (jfr Pierson, 2009). Beträffande nedläggningen av Saab är 

det troligt att ett stort antal anställda har arbetat på företaget under många år. Då handlar upp-

sägningen inte enbart om att bli arbetslös, utan också om ett påtvingat möte med arbetsmark-

naden, där kvalifikationskraven förändrats under de senaste decennierna (Gustavsson, 2009). 

Ovanstående resonemang möjliggör alltså att kunna diskutera socialt arbete utifrån dialekti-

ken mellan samhälle och individ, där stora strukturella förändringar får konsekvenser för den 

enskilde medborgaren på olika sätt. Samspelet mellan individen och samhället skall betecknas 

som ett centralt resonemang kring hur socialt arbete kan beskrivas och förstås (Moe, 1995). 
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Relationen mellan sysselsättningsfrågor och socialpedagogik skulle i denna studie kunna be-

skrivas och förstås utifrån Parsons (1968) resonemang om samhällets gemensamma värden 

där lönearbetet framstår som centralt. Det handlar om att lönearbetet är viktigt för samhällets 

medborgare i olika avseenden. Avsaknaden av ett lönearbete, tillika samhällets gemensamma 

värden, skulle alltså kunna innebära att enskilda individer riskerar att utestängas från sam-

hällets gemenskap. Liknande resonemang förs av Eriksson (2004) som menar att olika bristsi-

tuationer gör att vissa människor riskerar att ställas utanför samhället. Författaren menar 

också att det socialpedagogiska arbetet kan vara ett redskap för att ge individer fortsatta möj-

ligheter att vara en del av samhällsgemenskapen.  

 

Delaktighet i ljuset av arbetsmarknadspolitik och en historisk kontext 

 

Inom svensk arbetsmarknadspolitik beskrivs lönearbetet som en förutsättning för delaktighet i 

samhället. I några offentliga dokument (ex Regeringen 1-7) beskrivs begreppet i motsatsför-

hållande till någonting annat, där bland annat ökad delaktighet på arbetsmarknaden sägs 

minska utanförskap och social utestängning. Vidare menar den nuvarande svenska Regering-

en att ett arbetspolitiskt mål är att skapa full sysselsättning åt den svenska befolkningen. Detta 

handlar i synnerhet om att få in fler kvinnor och män i åldern 20 – 64 år på den reguljära ar-

betsmarknaden (Regeringen 3, 2012). Rätten till arbete anses vara en rättvisefråga där ingen 

klyfta är så stor som mellan den som har arbete och den som står utanför. Lönearbetet besk-

rivs även vara grunden i den gemensamma välfärden och ger människor möjlighet till egen 

lön, arbetsgemenskap och att forma den egna vardagen. Den främsta orsaken till sociala klyf-

tor anses vara att människor saknar arbete (Regeringen 1, 2011). Vidare skriver Regeringen 

att ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet är det bästa sättet att främja social delaktig-

het och motverka fattigdom. I detta avseende framhålls också att Sveriges nationella mål för 

social delaktighet bör ha en stark arbetsmarknadskoppling och utgå från Regeringens ambit-

ion att minska utanförskapet (Regeringen 1, 2011)
1
.         

 

Utifrån svensk arbetsmarknads- och socialpolitik framstår alltså lönearbetet kunna beskrivas 

som en plattform för både gemenskap och delaktighet i samhället. Det verkar även finnas en 

övertygelse om att den samhälleliga gemenskapen är någonting livsnödvändigt (Eriksson, 

2004 och Regeringen 1-7). Detta synsätt skulle kunna förklara Nygårds (2004) resonemang 

om att arbetslöshet inte endast är ett hot mot samhällets effektivitet utan också ett hot mot 

dess sammanhållning.   

 

Samtidigt verkar delaktighet utifrån ett historiskt resonemang kunna härledas till frågor som 

tidigare berörde integrering och inkludering (Molin, 2004 och Eriksson, 2004). Historiskt har 

det handlat om att integrera och anpassa individer samt grupper mot samhället. Trots att reso-

nemanget framhölls redan på 1800 – talet, så menar Eriksson (a.a.) att detta fortfarande har 

legitimitet i förståelsen av dagens socialpedagogik. Liknade resonemang framhålls också av 

Meeuwiesse (2006) som menar att det har funnits en strävan efter att integrera avvikande so-

ciala problem i jämförelse med det normala samhällslivet. Gustavsson (2008) framhåller sam-

                                                           
1 Lönearbetet framhålls också i den europeiska sysselsättningspolitiken. Sysselsättning ses som ett sätt att öka 

den sociala delaktigheten i Europa. Lönearbetet är också ett sätt att reducera fattigdom och social utestängning 

Regeringen 2,4-7 (2012).  
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tidigt att delaktighet i viss mån har ersatt både integrering och inkludering i den socialpoli-

tiska debatten. Författaren (a.a.) hävdar dessutom att delaktighet kan ses som det senaste i ra-

den av begrepp som är förknippande med lösningen på utanförskap och underordningspro-

blematik i dagens samhälle. Vidare framhålls att sociala problem ofta har varit förenat med 

diskussionen om vad som är normalt eller onormalt, men att detta snarare behöver belysas uti-

från ett föränderligt samhälle. Utifrån den nutida samhällskontexten menar Gustavsson (a.a.) 

att diskussionen inte nödvändigtvis behöver belysa avvikelse utan istället problematisera hur 

utanförskap och delaktighet konstrueras i ett föränderligt samhälle med komplexa socialisat-

ionsprocesser.  

 

En studie om Saab 

 

Med stöd av ovanstående resonemang skulle studier om arbetets betydelse vara viktigt även i 

den socialpedagogiska forskningen. En central utgångspunkt i genomförandet av en studie 

med anknytning till bilindustrin i Trollhättan uppstod i det möte som beskrivs i prologen. 

Saab har haft en framträdande roll i kommunen med avseende på att det varit en stor och vik-

tig arbetsplats för många enskilda och familjer. Det handlar dock inte enbart om företagets 

möjligheter till arbetstillfällen, utan kanske också att Saabfabrikerna kunnat ses som en kul-

tursymbol för stadens invånare och samhällsstruktur. Människor pratar om ”Saab – andan”, 

vilket för mig som inflyttad, är svårt att förstå när det gäller hur beroende människor är av hur 

det går för ett stort företag.  

 

Samtidigt väcker Saabs konkurs frågor om det kan vara så att arbetet på fabrikerna betydde 

någonting mer än ett lönekuvert och att besöket på Uterummet
2
 var ett uttryck för behovet av 

att känna samhörighet, där lönearbetet tidigare hade en central roll. Frågorna handlar även om 

hur det egentligen är att bli uppsagd efter många års tjänst och vilka strategier personerna har 

för att möta en allt tuffare arbetsmarknad, där troligen både utbildningsnivå och förkunskaper 

har förändrats. Kanske är det också så att arbetslösheten påverkar den egna identiteten och hur 

personerna ser på sig själva i relation till sin omgivning.  

 

Studien som denna uppsats vilar på handlar om personer som varit anställda på Saab under 

större delen av sitt yrkesverksamma liv. Svenska Regeringen har en målsättning på full 

sysselsättning vilket anses vara det bästa sättet att främja delaktighet i samhället (Regeringen 

1-7). Lönarbetet beskrivs även som en rättvisefråga vilket skapar möjligheter till egen försörj-

ning, forma sin egen vardag, ingå i ett sammanhang, men också att känna gemenskap med 

andra. Det verkar alltså som att lönearbetets funktion inte enbart handlar om rätten till egen 

inkomst, utan även fyller funktionen av delaktighet mot ett större sammanhang. Resone-

manget framhåller däremot ingenting huruvida det förhåller sig så i verkligheten. Det skulle ju 

faktiskt kunna vara så att ”Saabarna” enbart sett anställningen på Saab som ett lönearbete i 

största allmänhet. Å andra sidan skulle lönearbetet kunna setts som sekundärt och att den 

främsta orsaken till val av sysselsättning handlade om gemenskap och betydelsen av goda ar-

betskamrater. Kanske var männens besök i Uterummet ett sätt att finna gemenskap, möta 

andra i samma situation och skapa möjligheter att hantera livet som arbetslös. Det skulle 

också kunna handla om uppgivenhet inför framtiden och avsaknaden av tilltro om hur livet 

skulle gestalta sig.  

 

                                                           
2
 Uterummet är den plats som skildras i prologen. Detta är också en av platserna där insamlingen av en del empi-

riskt material skedde.  



11 

 

Avsaknaden av ett lönearbete beskrivs av Pierson (2009) som en riskfaktor när det handlar om 

varför individer exkluderas från samhället. Detta skulle alltså innebära att alltfler personer ris-

kerar att exkluderas i samband med Saabs nedläggning. Resonemanget framhåller däremot 

inte huruvida avsaknaden av ett lönearbete automatiskt skall förknippas med uppkomsten av 

någon form av exklusionsprocess, utan skulle snarare kunna betecknas utifrån resonemanget 

om samhälleliga och normativa föreställningar om den enskildes möjligheter att vara delaktig 

i ett större sammanhang. Kanske är det så att beskrivningarna inte delas av Saab-anställda el-

ler arbetsgruppen som, utifrån ett samhälleligt perspektiv, anses vara exkluderade. Skulle det 

kunna vara så att den enskilda ”Saabaren” har en annan uppfattning kring avsaknaden av ett 

lönearbete och hur detta kan beskrivas och förstås. I detta fall tenderar också ”Saabarnas” 

egna berättelser bli viktiga.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att utifrån Saab-anställdas perspektiv belysa och förstå innebörden att ha ett 

lönearbete samt hur detta kan förstås med utgångspunkt i begreppen delaktighet och identitet.  

 

Studiens frågeställningar: 

 

- Hur beskrivs det att ha ett lönearbete, vad karaktäriseras som betydelsefullt och hur 

kan detta förstås i relation till avsaknaden av ett lönearbete? 

 

- Hur kan beskrivningarna av att ha ett lönearbete förstås utifrån begreppen delaktighet 

och identitet?  

 

Studiens perspektivval och avgränsningar 

 

Perspektivval förefaller vara oundvikliga i en studie av denna karaktär. Olika ställningstagan-

den och avgränsningar får samtidigt konsekvenser för studiens fortsättning vilket är någonting 

som behöver tydliggöras. I detta fall handlar det för det första om teoretiska avgränsningar 

vilket urskiljs genom studiens centrala begrepp. Både delaktighet och identitet är intressanta 

utifrån olika infallsvinklar och beskrivs bland annat i arbetsmarknads och socialpolitiska 

sammanhang. Till exempel framgår det i Sveriges nationella reformprogram (2011) att delak-

tighet på arbetsmarknaden anses minska utanförskap och social utestängning. För det andra 

handlar det om empiriska avgränsningar. Bland annat har det funnits tidsmässiga begräns-

ningar för antalet platser som har besökts, men också antalet personer som intervjuats. En an-

nan avgränsning är att personerna i studien är f.d. kollektivanställda Saabarbetare och inte f.d. 

tjänstemän. 
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KAPITEL 2: METODOLOGISKA VAL OCH 

ÖVERVÄGANDEN 
 

 

 

I kapitlet diskuteras den metodologiska ansatsen som har legat till grund för studien. Inled-

ningsvis beskrivs och problematiseras studiens kvalitativa och etnografiska ansats. Därefter 

förs ett resonemang om hur kunskap kan beskrivas och förstås. Studien är inspirerad av en 

hermeneutisk forskningstradition vilket också presenteras. Detta följs av ett resonemang om 

hur studien kan fallbenämnas. I kapitlet beskrivs även urvalsprocessen och hur insamlingen av 

det empiriska materialet har skett. Samtidigt handlar det om att redogöra för hur bearbetning 

och analys gått till. Det förs även ett resonemang om studiens vetenskapliga kvalité vilket sker 

utifrån begreppen generaliserbarhet, reliabilitet, replikation och validitet. Kapitlet avslutas 

med en diskussion kring vilka etiska frågor som kontinuerligt behandlats under forsknings-

processen.  

 

Den kvalitativa och etnografiska ansatsen 

 

Insamlandet av det empiriska materialet har genomförts genom observationer och intervjuer, 

vilket är exempel på kvalitativa datainsamlingsmetoder. Hammersley och Atkinson (2007) 

menar att den kvalitativa metoden studerar människors egna ord och handlingar vilket kan be-

skrivas utifrån personliga utsagor och forskarens observationer. I denna studie skall val av 

forskningsmetodologisk ansats ses utifrån ett ställningstagande om hur den sociala verklighet-

en är konstruerad. Det handlar om att sociala egenskaper ska ses som ett resultat av samspelet 

mellan individer och att inget skall åtskilja dem utifrån det sociala sammanhang som de är en 

del av (jfr Bryman, 2011).  

 

I denna studie används deltagande observationer vilket framhålls som mest karaktäristisk för 

den etnografiska studien (Fetterman, 1998 & Bryman, 2011). Det är däremot inte självklart 

hur den etnografiska metoden skall definieras och tillämpas vilket kan förstås utifrån Ham-

mersleys och Atkinsons (2007) resonemang om att dess mening kan variera. Däremot fram-

hålls några centrala beröringspunkter där det bland annat handlar om att studera individers 

förhållningssätt och beteenden i deras naturliga kontext (a.a.).  

 

Deltagande observation  

 

Bryman (a.a.) menar att en möjlig förklaring till otydligheterna kring den etnografiska studien 

handlar om att forskaren ibland föredrar att endast beskriva den deltagande observationen. 

Trots allt så framstår inte den etnografiska forskaren som passiv utan innefattar även intervju-

liknande inslag. Detta framhålls också av Hammersley och Atkinson (2007) som menar att 

samtal på forskningsfältet kan vara mer eller mindre informella. I detta avseende framhåller 

även Fetterman (1998) att den viktigaste uppgiften för en deltagande observatör inte bara 

handlar om att vara på plats, utan också att ställa tillsynes ointelligenta, men insiktsfulla frå-

gor. Hammersley och Atkinsson (2007) menar vidare att den deltagande observationen enga-

gerar sig i grupper eller individer under en längre period, vilket kan sträcka sig upp till ett år. 

Insamlingen av det empiriska materialet i denna studie skall inte ses som en renodlad etnogra-

fisk ansats, utan snarare inspirerad av metoden. Detta handlar framförallt om att tillväga-



13 

 

gångssättet skett med utgångspunkt i Taylors och Bogdans (1998) framställning av observat-

ionernas karaktär. I detta fall är det olika faktorer som författarna lyfter fram. Det handlar inte 

bara om att observera miljön och deltagarna utan även aktiviteterna och samspelet. Samtidigt 

syftar den deltagande observationen till att framhålla samtalen, stämningen och symboler i 

omgivningen samt hos den enskilda individen.  

 

I resonemanget kring den deltagande observationer är det viktigt att vara medveten om den 

egna forskarrollen. Det är till exempel viktigt att fundera över om närvaron på fältet påverkar 

hur personerna samspelar eller huruvida samtalsämnen avsiktligen väljs bort. Detta har varit 

en betydelsefull under studiens genomförande och skall ses utifrån ett ställningstagande om 

att forskaren mer eller mindre är en del av det som sker vid det aktuella tillfället. Ambitionen 

vid observationstillfällena utgick från en strävan efter att personerna själva fick inleda samta-

len.  

 

Min ståndpunkt är att det finns två förhållanden som behöver beaktas i samband med delta-

gande observationer. Den handlar för det första om att tidigare forskning (t.ex. kring delaktig-

het, identitet) legat till grund för genomförandet av denna studie. Detta kan förstås utifrån 

Beckers (1998) resonemang om svårigheterna att bedriva undersökningar utan tillämpning av 

redan kända teorier eller förkunskaper. Det kan exempelvis handla om vilka följdfrågor jag 

ställer till personerna då mitt syfte trots allt var att studera delaktighet och identitet i en speci-

ell kontext. För det andra handlar det om studiens genomförande där det finns en risk att per-

sonerna inte får prata färdigt utan att samtalen leder i en annan riktning än vad som var tänkt. 

Förhållandena kan ses som motsägelsefulla, men en medveten tanke om detta bidrar till att 

observationerna bygger på personernas resonemang.     

 

Kvalitativ intervju  

 

I studien har även den kvalitativa intervjun haft en central roll i insamlandet av det empiriska 

materialet. Kvale och Brinkman (2009) menar att det inte finns några standardiserade proce-

durer eller regler för hur man ska genomföra en forskningsintervju, utan snarare vissa stan-

dardval när det gäller angreppssätt och teknik. Den kvalitativa intervjun skall ses som en aktiv 

process mellan intervjuare och intervjuperson där kunskapen produceras tillsammans och inte 

som kvantifierbar och given fakta. Författarna (a.a.) menar även att det finns olika föreställ-

ningar om intervjun som metod. För somliga handlar det om att framhålla redan existerande 

meningar hos intervjupersonen, medan andra hävdar att det ska vara en obunden och kreativ 

process där forskaren har frihet att konstruera tilltalande berättelser. Denna studie har som 

ambition att återge intervjupersonernas egna berättelser. Detta ska dock ställas mot att inter-

vjuguidens (se bilaga 2) teman har byggts upp utifrån tidigare forskning och teori, vilket kan 

ses som motsägelsefullt. Under intervjutillfällena fanns det däremot en ambition att samtalen 

inte skulle var alltför detaljstyrda, utan i huvudsak bygga på intervjuguidens teman. På detta 

sätt blev samtalen öppna, men ändå styrda. När det handlar om studiens analyser, så skedde 

detta utifrån en föreställning att det finns ett dialektiskt förhållande vilket berör mötet mellan 

teori och empiri. Tillvägagångssättet kommer att beskrivas mer ingående under rubriken: att 

närma sig fältet – urval och genomförande. 
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Metoder som kompletterar varandra  

 

Valet av att använda både deltagande observationer och intervjuer grundar sig i ett resone-

mang om vad kunskap är och hur den skapas. I detta sammanhang är det på sin plats att fram-

hålla begreppet epistemologi, vilket beskrivs utifrån filosofin om kunskap och rymmer en dis-

kussion om vad kunskap är och hur den erhålls (Kvale & Brinkman, 2009). I studien skall me-

todvalen ses som komplement till varandra. Det handlar om att intervjuerna inneburit möjlig-

heter att ställa frågor som uppkommit under den deltagande observationen, men också 

möjlighet för enskilda individer att berätta om företeelser eller situationer som kan uppfattas 

som svåra att tyda. 

 

Metoderna i studien bygger på utgångspunkten att både forskare och informanter är betydelse-

fulla i ett ömsesidigt kunskapssökande. Detta är också framträdande i resonemanget om the 

emic and the etic approach (Fetterman, 1998). The emic approach beskrivs som ett inifrånper-

spektiv där den enskildes föreställningar om verkligheten framhålls. Perspektivet på the etic 

approach beskrivs som den externa kunskapssökningen där det handlar om ett vetenskapligt 

sätt att se på verkligheten (a.a.). I denna studie ska the emic approach beskrivas utifrån den 

deltagande observationen då det handlar om ett inifrånperspektiv där det sociala livet besk-

rivs. Den kvalitativa intervjun ska i högre grad betecknas som ett externt kunskapssökande 

där det handlar om forskarens möjligheter att ställa frågor. Perspektivet på the emic and etic 

approach besvarar inte frågan kring vad kunskap är, utan är snarare ett resonemang kring om 

hur den skapas. Insamlingen av studiens empiriska material handlar om ett ställningstagande 

om att studiens metoder kompletterar varandra vilket i grund och botten handlar om mötet där 

två perspektiv på verkligheten möts.    

 

Den hermeneutiska forskartraditionen  

 

Studiens syfte är att belysa och förstå innebörden av att ha ett lönearbete, samt hur detta kan 

förstås utifrån begreppen delaktighet och identitet. Tidigare forskning har varit en central ut-

gångspunkt för insamlingen av det empiriska materialet. I detta fall skall studien betraktas 

vara inspirerad av den hermeneutiska forskningstraditionen där det handlar om att kombinera 

analysen av empiriskt material med tidigare forskning som inspirationskälla för att upptäcka 

nya strukturer och mönster. I detta fall handlar det alltså om nya delaktighets- och identitets-

mönster i en speciell kontext. Forskarens förförståelse är någonting som ligger till grund för 

resonemanget om den hermeneutiska ansatsen (jfr Alvesson & Sköldberg, 1994 och Ödman, 

1979). Resonemanget kan också härledas till Beckers (1998) resonemang om svårigheterna att 

bedriva en undersökning utan att tillämpa redan kända teorier eller förkunskap. Ödman (1979) 

menar samtidigt att vi inte behöver lägga ner tolkningsarbete på det vi redan har en förförstå-

else för. Däremot finns det mångtydiga företeelser som kräver tolkning på ett medvetet sätt. 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) skall hermeneutiken betecknas som särskilt intressant 

då förståelsemodeller är komplexa och behöver ställas i relation till både tid och rum. Den ab-

soluta sanningen är heller inte någonting centralt då idén inte är att komma fram till någonting 

slutgiltigt. I varje undersökning finns det en genomgående helhet som avspeglas i varje en-

skild del. Vad som är del och helhet avgörs av forskaren, men tenderar att kunna bli tämligen 

stora och universella (a.a.). I detta fall kan den hermeneutiska traditionen också ses utifrån ett 

social konstruktivistiskt perspektiv där fenomen av verkligheten inte är oberoende av fenome-

nets omgivande kontext. Det skulle till exempel kunna handla om att f.d. anställdas situation 

inte är oberoende av det omgivande samhället.  
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Studiens fallbenämning  

 

Beckers (1998) resonemang om att forskaren ska vara kritisk till den egna forskningen aktua-

liserar samtidigt behovet av att medvetengöra den egna forskningsprocessen. En alltför ony-

anserad beskrivning kan skapa svårigheter i att förstå vad forskaren egentligen vill ha svar på. 

I detta avseende framhålls att undersökningsobjektet i studien alltid behöver att förstås utifrån 

en bredare och samhällelig kontext. Detta kan också liknas vi den hermeneutiska traditionen 

där undersökningsobjektet är en del av en helhet (jfr Alvesson & Sköldberg, 1994). Utifrån 

den etnografiska ansatsen skriver Fetterman (1998) att forskaren inledningsvis gör ett val av 

ämne eller kunskapsområde som skall undersökas. I detta fall framhålls också forskarens för-

hållningssätt gentemot tidigare forskning och teoribildning. Fetterman (a.a.) skriver följande: 
 

Theory is a guide to practice; no study, ethnographic or otherwise, can be conducted without an underlying theo-

ry or model. Whether it is an explicit anthropological theory or an implicit personal model about how things 

work, the researcher’s theoretical approach helps define the problem and how to tackle it (Fetterman, 1998, s 5)  

 

Ovanstående resonemang kan härledas till Ragins (1992) teorier om undersökningens fallbe-

nämning. Ragin (a.a.) menar att val av fall kan göras utifrån ett empiriskt perspektiv där fallet 

är verkligt oberoende av den enskilda forskningen eller inte. Trots allt så måste det identifie-

ras, definieras och motiveras av forskaren. I denna studie åskådliggörs detta genom att Saabs 

konkurs bidragit till att tusentals människor inte längre har ett lönearbete. Ragin (a.a.) menar 

samtidigt att ett fall kan vara en teoretisk konstruktion där fallet är någonting som forskaren 

konstruerar och tillmäter viss betydelse. Det skulle kunna ses utifrån ett samhällsperspektiv 

där konkursen statuerar exempel på det föränderliga och globala samhället (jfr Beck, 2000), 

men samtidigt utifrån en arbetsmarknadspolitisk kontext. Det handlar också om framhållning-

en av begreppen delaktighet och identitet. Detta bidrar till att Saab-fallet (egen definition) 

både kan beskrivas som ett empiriskt fall, oberoende av den aktuella studien, men också en 

teoretisk konstruktion. Min utgångspunkt är att företagets konkurs skall betraktas som skär-

ningspunkten mellan samhällets gemensamma försörjning och anställda som förlorat sin för-

sörjning. Individerna som förekommer i denna studie skall således ses som några av Saab-

fallets röster. 

 

Att närma sig fältet – urval och genomförande 

 

Det kan tyckas okomplicerat att närma sig ett forskningsfält där det till exempel handlar om 

att intervjua elever på en skola eller att observera kunder i den närliggande matbutiken. I 

denna studie har det däremot funnits svårigheter i att både hitta lämpliga platser för observat-

ionerna och samtidigt träffa personer som ville medverka i en intervju.  

 

För att hitta platser där observationerna kunde genomföras ägnades en del tid åt att lokalisera 

och vara med på flera olika platser där bland annat f.d. Saabarbetare uppehöll sig. Till slut ur-

skiljdes tre platser som särskilt intressanta där jag till slut kunde urskilja vilka som var f.d. 

Saabarbetare. Det handlade om Stamhaket, Caféet och Uterummet. Med hänsyn till konfiden-

tialitetskravet beskrivs platserna inte i någon större utsträckning, men kan alla beskrivas som 

mer eller mindre offentliga (jfr Lieberg, 1992). Inledningsvis gjordes observationer vilket sågs 

som ett naturligt sätt att närma sig fältet. Det handlade inte bara om att lokalisera platser, utan 

även om att komma i kontakt med personer som var intresserade av att bli intervjuade. Av-
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saknaden av nyckelpersoner
3
 som kunde introducera mig för tänkbara informanter bidrog till 

att de två första veckorna ägnades åt att skapa tillitsfulla relationer med ett mindre antal per-

soner. Det har inte varit okomplicerat att träffa personer som kunde tänkas bli intervjuade. 

Detta framgår av följande uttalande:  

 
De tror du är från media eller sån där annan skit. Tidningarna har man stött på många gånger… De ställer samma 

frågor hela tiden; hur går det nu? hur känns det att inte kunna betala räkningarna? Till slut blir man förbannad. 

Det är så tröttsamt… Nu är vi inte intressanta längre … Det var bara Saab som gällde.     

 

Liknande uttalanden har också präglat urvalsprocessen och skall betraktas som ett snöbolls- 

eller kedjeurval (Bryman, 2011). Detta handlar om en urvalsprocess där forskaren ser till att 

få kontakt med några människor som är relevanta för undersökningens syfte, vilka sedermera 

används för att få kontakt med ytterligare respondenter. Urvalet har alltså inte skett slump-

mässigt och skall därför inte ses som representativt för alla f.d. Saab-anställda. Utifrån studi-

ens hermeneutiska forskningsansats syftar studien inte heller att framhålla grundläggande fe-

nomen, utan snarare kännetecken på specifika situationer och händelser (jfr Molin, 2004). Det 

handlar till exempel om att delaktighet- och identitetsbegreppet redan är etablerade inom den 

vetenskapliga forskningen.  

 

Observationerna genomfördes under våren 2012 och handlade om att studera deltagarna i 

olika miljöer och aktiviteteter. Det berörde också om att ta del av vad personerna pratade om, 

hur stämningen var, men också få en uppfattning om vilken betydelse mötena hade. I sam-

band med observationerna fördes fältanteckningar vilket syftade till att skriva ner händelser 

och situationer som uppkom. Anteckningarna sammanställdes senare till maskinskriven text.  

 

Intervjuerna genomfördes under våren 2012. Studiens frågeställningar, teori och tidigare 

forskning har legat till grund för en intervjuguide (se bilaga 2), där olika teman växte fram. 

Dessa var: att ha ett lönearbete, att inte ha ett lönearbete, att vara arbetare på Saab och strate-

gier om framtiden. Efter sex till sju intervjuer började samma svar att återkomma. Jag be-

stämde ändå för att göra några nya intervjuer. Detta gjordes med avsikt om att få en uppfatt-

ning om det fanns ytterligare information som inte kommit upp tidigare. Sammanlagt inter-

vjuades tio personer. Nio av tio intervjuer spelades in efter godkännande från informanterna, 

vilka därefter transkriberades. Vid den tionde intervjun antecknades svaren på ett papper.   

 

Det empiriska materialet för studien består sammanlagt av: 

 

- 11 observationstillfällen där tiden varierat mellan 30 minuter och 3 timmar. Observat-

ionerna har skett på sammanlagt 3 platser. 

- 10 intervjuer med sammanlagt 10 personer där tiden på intervjuerna varierat mellan 45 

minuter och 1,5 timmar.  

 

Bearbetning och analys  

 

När det handlar om bearbetning och analys har detta skett i tre steg. I det första steget gjordes 

en analys av uppsatsens teoretiska utgångspunkter, vilket syftade till att bearbeta begreppen 

delaktighet och identitet. Inledningsvis lästes det samlade teoretiska materialet om delaktighet 

och identitet för att tydliggöra innehållet, men också att finna nyanser och mönster. Därefter 

studerades materialet mera ingående vilket gjorde att det uppkom gemensamma nämnare som 

                                                           
3
 Taylor & Bogdan (1998) beskriver dessa personer som gatekeepers.  



17 

 

exempelvis handlade om betydelsen av sociala och fysiska arenor, interaktionen mellan män-

niskor, individers känsloliv och att begreppen inte kan ses som oföränderliga. Detta ledde 

fram till att det teoretiska materialet kunde organiseras i fyra analytiska enheter, vilket jag be-

nämner rum, aktör, möte och process. Med hjälp av de analytiska enheterna skapades sedan 

en teoretisk analysmodell (se sid 44-45), vilket ska ses som en förenkling av hur studiens teo-

retiska begrepp kan förstås.  

 

I det andra steget gjordes en bearbetning och analys av det empiriska materialet. Sammanlagt 

bestod detta av 82 maskinskrivna A 4 sidor, varav 72 sidor intervjuer och nio sidor fältan-

teckningar från observationerna. Inledningsvis lästes materialet flera gånger för att få över-

blick över materialets innehåll. Därefter markerades delar av materialet med olika färger, där 

utgångspunkten var ord och meningar (exempelvis: tjat, vi var som en familj…). På så sätt 

styckades materialet ner i ett antal mindre enheter vilka kodades. Detta innebar samtidigt att 

materialet reducerades. Under kodningen uppmärksammandes också delar som var svårtol-

kade. Då ställdes frågor på innehållet vilka noterades i marginalen (exempelvis: en dag var det 

plötsligt stendött…). Strauss och Corbins (1998) menar att detta kan vara produktivt och att 

forskaren inte enbart söker enkla svar på studiens frågeställningar, utan också uppmärksam-

mar andra perspektiv som kan framträda i materialet. Innehållet i koderna klipptes därefter ut 

och det gjordes flera försök att organisera materialet.  

 

Så småningom kunde materialet organiseras i olika kategorier. Kvale och Brinkman (2009) 

menar att kategorier kan vara utvecklade på förhand, men samtidigt växa fram under ana-

lysens gång. I denna studie har kategorierna vuxit fram genom bearbetningen av materialet. 

Både reducering och kategorisering av det empiriska materialet skall betraktas som en del av 

analysen. Miles och Huberman (1994) skriver: 
 

Data reduction is not something separate from analysis. It’s a part of analysis. The researcher’s decisions – 

which data chunks to code and which to pull out, which patterns best summarize a number of chunk, which 

evolving story to tell – are all analytic choices (Miles & Huberman, 1994 s 11).   

 

Framställningen av olika kategorier skedde med en kontinuerlig återkoppling till ursprungs-

dokumentet. Det handlade framförallt om att inte enskilda meningar eller ord misstolkades i 

relation till sin naturliga kontext. Slutligen organiserades materialet i ett antal kategorier som 

exempelvis det sammansvetsade gänget och trivsel, trygghet att känna sig behövd, självstän-

dighet och möjligheter att göra val samt det var ett riktigt skitjobb. I resultatredovisningen 

sker framställningen utifrån fyra teman som i sin tur innehåller ett antal kategorier. De teman 

som presenteras i resultatredovisningen är:  

 

1. Att ha ett lönearbete 

2. Det blev lite krångligare på företaget 

3. Sen kom slutbeskedet 

4. Framtiden  

 

I det tredje steget ställdes den teoretiska och empiriska analysen i förhållande till varandra, 

vilket blir en inspirationskälla för nya strukturer och mönster. I analysen framträder tre olika 

delaktighets- och identitetsmönster som har olika karaktärer vilket relateras till att ha ett löne-

arbete, vara permitterad eller vara arbetslös. Därefter görs en beskrivning av hur mönstret kan 

kopplas till delaktighet och identitet genom att framställa det som en process (se matris 1 sid 

50). 
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Studiens vetenskapliga kvalité  

 

Utifrån Bryman (2011) och Kvale & Brinkman (2009) framkommer inga entydiga definition-

er om hur vetenskaplig kvalité kan beskrivas och bedömas i kvalitativa datainsamlingsme-

toder. Kvale & Brinkman (2009) framhåller däremot reliabilitet och validitet som två viktiga 

begrepp. Författarna (a.a.) menar att argumentationen för vetenskaplig kvalité inte endast be-

rör den metodologiska ansatsen utan också sträva efter att presentera studien på ett korrekt 

sätt. Vidare menar Bryman (2011) att reliabilitet, replikation och validitet är tre kriterier för 

bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar. I detta avsnitt beskrivs begreppen och 

hur de kan förstås med utgångspunkt i denna studie.  

 

Bryman (a.a.) menar att frågor kring reliabilitet rör huruvida resultatet från en undersökning 

blir desamma om den genomförs på nytt eller om de har påverkats av slumpmässiga och till-

fälliga betingelser. Utomstående ska kunna kontrollera i vilken utsträckning analysen bygger 

på det empiriska materialet. Reliabilitet tenderar samtidigt att kunna härledas till begreppet 

replikation vilket beskrivs utifrån vilka förutsättningar det finns att upprepa studien vid ett an-

nat tillfälle (a.a.). I detta fall framstår forskningsprocessen som central där det handlar om att 

redovisa resultatet på ett trovärdigt sätt. Detta är också någonting som har uppmärksammats i 

denna studie. Det handlar bland annat om att beskriva insamlingen av det empiriska materi-

alet, hur jag har närmat mig fältet, men också att beskriva hur urvalsprocessen gått till. Samti-

digt har det funnits en medvetenhet kring att presentera ett trovärdigt resultat. Sammantaget 

har detta varit ett sätt att skapa förutsättningar att replikera studien vid ett senare tillfälle.  

 

Perspektiv på en studies trovärdighet framhålls även i resonemanget kring validitet. Bryman 

(a.a.) menar att validitet rymmer en diskussion kring forskarens trovärdighet, men samtidigt 

om en bedömning kring slutsatsernas tillförlitlighet. Detta kan också förstås utifrån Kvale & 

Brinkman (2009) resonemang om att validitet inte ska tillhöra ett separat stadium i undersök-

ningen, utan ska genomsyra hela forskningsprocessen. Även i detta fall framhålls behovet av 

att utförligt beskriva den insamlingen av det empiriska materialet. Senare menar Bryman 

(2011) att validitet snarare har kommit att framhålla en metodologisk bedömning om huruvida 

en metod verkligen kan ses undersöka det som avses. Validiteten i uppsatsen framhålls genom 

olika metoder för insamlingen av det empiriska materialet, vilket handlar om att i högre ut-

sträckning möjliggöra att resultatet blir så trovärdigt och tillförlitligt som möjligt.  

 

Forskningsetiska frågor 

 

Forskningsetiska frågor är inte bara ett övervägande om enskilda informanter, utan även stu-

diens relevans i ett mer generellt perspektiv. I denna studie har de forskningsetiska riktlinjerna 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (vetenskapsrådet, 2011) legat till grund för 

det etiska resonemanget. Råden skall däremot inte betecknas som fullständiga utan det sker 

även som en diskussion utifrån den enskilda studien. Inledningsvis är det viktigt att överväga 

om studiens resultat kan leda till negativa konsekvenser för berörda individer. Under forsk-

ningsprocessen har det funnits en medvetenhet i att avidentifiera både platser och personers 

identitet, vilket kan ses som motsägelsefullt då företaget Saab illustreras. Ställningstagande 

har skett utifrån ett samhälleligt perspektiv där nedläggningen inneburit att allt fler av kom-

munens medborgare saknar ett lönearbete. Resultatet i studien skulle kunna höja medveten-

heten kring konsekvenserna av arbetslöshet, men samtidigt som underlag i den politiska de-

batten. Det är heller inget ovanligt att industrinedläggningar skildras på liknande sätt vilket 
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bland annat sker i: Upp till kamp i Båtskärsnäs (Daun, 1969). Ställningstagandet om att inte 

avidentifiera Saab ska förstås utifrån följande resonemang:  

 
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och samhällets 

medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den 

håller hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

För det andra har det också funnits ett konfidentialitetskrav gentemot studiens informanter. 

Vid en första anblick kan detta ses som mindre troligt med tanke på att företaget Saab står i 

fokus. Vid den aktuella tidpunkten för nedläggningen fanns det däremot en arbetsstyrka på 

cirka 3600 personer (Svenska Dagbladet, 2011), vilket troligen också möjliggör att hålla en 

hög grad av konfidentialitet. I studien har också informanterna getts fiktiva namn samtidigt 

som en del betydelselösa detaljer förändrats.  

 

Ett annat etiskt övervägande handlar om i vilken utsträckning det ska framgå vad personerna 

ger samtycke till. Under insamlingen av det empiriska materialet fick samtliga informanter ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där syftet med studien ingick. Brevet framhåller inte gruppen 

arbetslösa utan snarare lönearbetets betydelse för människor i allmänhet. Målgruppen är trots 

allt inte ointressant för studien, vilket också informanterna har informerats om. Samtyck-

eskravet skall i denna studie ses utifrån ett etiskt övervägande om att informationen kring den 

enskilda studien kan vara mer eller mindre detaljerad (vetenskapsrådet, 2011). I informations-

brevet framgår även att studien är frivillig och att det är möjligt att avbryta när som helst. 

Slutligen har också nyttjandekravet varit centralt där det har framhållits att uppgifterna kring 

personerna endast skall användas i den aktuella studien. 
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KAPITEL 3: SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR OCH 

KONSEKVENSER  
 

 

 

Nedläggningen av Saab i Trollhättan kan förstås utifrån teorier om ett samhälle i förändring. 

Beck (2000) menar att det moderna samhället är på väg mot ett risksamhälle
4
 vilket bland an-

nat symboliserats av stigande arbetslöshet, samtidigt som lönearbetet blivit en central ut-

gångspunkt i den moderna människans livsföring. Effekten av ett föränderligt samhälle får 

också konsekvenser för den identitetskapande processen. Detta skulle kunna förstås utifrån 

Hackings (2004) resonemang om att aspekter av verkligheten är socialt konstruerade produk-

ter av historiska händelser, sociala krafter och ideologier. Beskrivningarna om risksamhället 

och socialkonstruktionism är ett sätt att försöka beskriva denna studie i ett mer övergripande 

teoretiskt sammanhang. I kommande kapitel beskrivs dessa två teoribildningar. 

 

Fordonsindustrin i ljuset av risksamhället 

 

Beck (2000) menar att dagens samhälle i allt högre grad påverkas av en global ekonomi. 

Denna utveckling skapar inte bara underlag för välstånd utan riskerar också att prägla invå-

narnas möjligheter och vardag i andra avseenden. Till exempel får tid och rum en allt mindre 

betydelse, samtidigt som alla samhällsklasser och länder påverkas. Nationalstaterna konkurre-

rar inte endast om kapital utan också om arbetstillfällena, vilket också indirekt påverkar den 

enskilda arbetstagaren. I beskrivningarna kring risksamhället framhåller även Lidskog (1997 

m.fl.) att industrisamhällets optimism ersatts av en reflexiv modernitet där självkonfrontation 

och självupplösningen leder till att samhället på sikt förändras. Vidare menar Beck (a.a.) att 

förvärvsarbetet, tillsammans med familjen, blivit en central utgångspunkt i individens livsfö-

ring och betecknas som en idealtyp av livet i den industriella världen. I detta fall har också yr-

kestillhörigheten bidragit till någon form av identifikationskomponent som ger en inre stabili-

tet åt individen.  

 

Lönearbetet är också ett sätt för människor att få sociala erfarenheter. Det handlar om möjlig-

heterna för den enskilda individen att uppleva den sociala verkligheten utan mellanhänder, där 

förvärvsarbetet är en arena för olika levnadsmönster, prestationstänkande och närvaro av 

social lagstiftning. Beck (a.a.) framhåller följande om arbetets betydelse i ett föränderligt 

samhälle:  

 
Arbetet förlorar sin tidigare trygghet och skyddande funktion. Om man förlorar sitt arbete förlorar man också det 

som skänker livet en inre stabilitet, något som grundlades under den industriella epoken (Beck, 2000 s 225).  

 

Beck (a.a.) skriver vidare att arbetets betydelse skall förstås med bakgrund att vi idag lever i 

ett förvärvssamhälle. Ökad konkurrens om arbetena i den globala världen framställer över-

gången från det gamla sysselsättningssystemet till ett nytt där alltfler stora industrilokaler ris-

kerar att stå tomma. Samtidigt breder kapitalismen ut sig som ett globalt nätverk, vilket gör att 

organiseringen av arbetstillfällena måste vara allt mer flexibel. 

                                                           
4
 Även andra beskrivningar framkommer om det föränderliga samhället. Till exempel skriver Gorz (1982) om 

det duala samhället där det betalda arbetet i framtiden kommer att vara mindre betydelsefullt.  
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Hur social konstruktionism konstruerar identitetskap  

 

Enligt Beck (2000) har lönearbetet fått en central roll i den samhälleliga livsföringen där det 

handlar om möjligheterna till inkomst och social samvaro. Samtidigt har det kommit att be-

tecknas som en identitetsmarkör i betydelsen av att lönearbetet inte bara är ett sätt att beskriva 

sig själv, utan även gentemot den närmaste omgivningen. Detta skulle också i sin tur innebära 

att avsaknaden av ett lönearbete är någonting som enskilda individer kan identifiera sig mot.  

 

Becks (a.a.) resonemang om arbetet som en identitetsmarkör skulle kunna ses utifrån ett soci-

alkonstruktivistiskt perspektiv. I detta fall handlar det om hur verkligheten skapas. Hacking 

(2004) menar att ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt innebär att verkligheten eller 

aspekter av verkligheten är socialt konstruerade av historiska händelser, sociala krafter och 

ideologier. Utifrån detta resonemang skulle alltså lönearbetet kunna ses som ett konstruerat 

fenomen, vilket både är definierat och beskrivet av den omgivande samhällskonstruktionen. 

Om lönearbetet är någonting som medborgarna kan identifiera sig mot, så skulle detta inne-

bära att identitetskap indirekt är ett resultat av samhälleliga konstruktioner och fenomen. Det 

skulle till exempel kunna beskrivas utifrån att lönearbetet blivit en samhällelig idealtyp för 

den moderna människans livsföring.   

 

Hacking (2004) framhåller också att sociala konstruktioner kan ha ett problemorienterat fokus 

där fenomen konstrueras utifrån den normaliserande samhällskontexten. Det skulle kunna ex-

emplifieras utifrån att lönearbetet är en normal livsföring (Beck, 2000) och att arbetslöshet är 

någonting onormalt. Arbetslöshet framhålls också som en av den moderna välfärdstatens mest 

centrala problem (Nygård, 2004). Tideman (2000) menar å andra sidan att kategoriseringar 

fyller en samhällelig funktion, där medborgarna klassificeras och inordnas. Samtidigt kan 

samhällets kategoriseringar ses som ett uttryck för maktutövning och kontroll. I likhet med 

Hacking (a.a.) så menar Tideman (a.a.) att samhället identifierar sådant som faller utanför de 

normala ramarna och att normalitet inte ska ses som någonting fast eller objektivt tillstånd 

utan snarare som sociala och kulturella definitioner som förändras över tid. Teorin om social-

konstruktivism skall inte ses som någon allmängiltig förklaringsmodell på hur identiteter kon-

strueras, men kan däremot påvisa hur samhällsförändringar kan få betydelse för enskilda indi-

viders eller gruppers identitetskap.   

 

Delaktighet och identitet  

 

Teorier om risksamhället och social konstruktivism kan ses vara två övergripande teoribild-

ningar hur ett föränderligt samhälle kan påverka den enskilda medborgaren. Med bakgrund av 

teorierna skulle mötet med männen (i prologen) samtidigt kunna beskrivas utifrån olika teore-

tiska begrepp. Det handlar för det första om att det påstådda risksamhället troligen skapar be-

hov av att uppsöka andra arenor för delaktighet, där lönearbetet tidigare var en sådan plats. 

För det andra verkar lönearbetet också kunna ses som en identitetsmarkör (Hacking, 2004 & 

Beck, 2000) vilket troligen påverkas i samband med en föränderlig samhällskontext. I detta 

fall verkar alltså både delaktighet och identitet vara begrepp som kan vara intressanta i den 

aktuella studien om Saab.   

 

Följande avsnitt har två syften. För det första handlar det om en problematisering av begrep-

pen delaktighet och identitet. Detta skall ses som en förlängning av studiens frågeställningar 

som syftade till att besvara hur begreppen kan förstås i relation till lönearbetet. Delaktighet är 

en central utgångspunkt i studien. I detta fall handlar det framförallt om att begreppet också 
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kan härledas till frågor som berör både tillhörighet och identitet (Molin, 2004). För det andra 

syftar avsnittet till att skapa en teoretisk ram för hur begreppen kan beskrivas och förstås. 

Framställningen i de tre första delarna bygger på avhandlingar och forskningsrapporter. Käl-

lorna i dessa delar har hittats via sökmotorn Libris. Vid en sökning på delaktighet (Libris den 

3 mars, 2012) framkom att det fanns 1160 titlar som i något avseende kunde kopplas till be-

greppet. I detta fall avgränsades sökningen vilket handlade om att framhålla författaren som 

kunde ses som framstående i antalet titlar. Utifrån detta tillvägagångssätt så framträdde ett an-

tal personer. Det handlade bland annat om Anders Gustavsson och Martin Molin vilka båda 

har förankring i socialt arbete och socialpedagogisk praxis. Även andra författare framstår i 

sammanhanget som intressanta. Det är bland annat Leijon (1981) som skriver om budgetar-

bete i kommunala verksamheter. Källorna är däremot över tjugo år varav det skedde ett ställ-

ningstagande att inte ta med dem i översikten. Det handlade samtidigt om att inte studien be-

rörde socialt arbete som forskningsområde. 

 

Delaktighet – ett mångfasetterat begrepp  

 

Delaktighetsbegreppet beskrevs tidigare i relation till lönearbetet. Utifrån en historisk och po-

litisk kontext ansågs delaktighet på arbetsmarknaden minska utanförskap och social utestäng-

ning. Att ta del av ett lönearbete handlade om att ta del av samhällets gemensamma värden, 

bistå till samhällets gemensamma välfärd, men samtidigt möjligheterna till arbetsgemenskap 

och forma sitt eget liv. Frågor om ett aktivt deltagande på arbetsmarknaden betecknades sam-

tidigt som en rättvisefråga där ingen klyfta är så stor som den som har ett arbete och den som 

står utanför (jfr Regeringen 1).  

 

Det är inte ovanligt att jämförbara begrepp förekommer i resonemanget om delaktighet. Gus-

tavsson (2008) menar att delaktighet i vissa sammanhang ersatt både integrering och inklude-

ring i den politiska debatten. Detta skulle kunna exemplifieras utifrån att delaktighet på ar-

betsmarknaden samtidigt anses vara inkluderande. Ett annat sätt att närma sig begreppet är att 

beskriva minimal och maximal delaktighet. Detta förutsätter att ett antal kriterier uppfylls. 

Molin (2004) menar att det finns vissa ideologiska betänkligheter mot detta vilket kan tolkas 

utifrån att det är tvivelaktigt om enskilda kriterier kan beskriva delaktighet. I detta fall skulle 

delaktigheten gentemot samhällets gemensamma värden kunna ifrågasättas som en allmän 

förklaringsmodell på begreppets innebörd. Å andra sidan skulle delaktighet kunna beskrivas 

som föränderligt beroende på vad som lyfts fram i den ideologiska kontexten. Det skulle till 

exempel kunna handla om att lönearbetet får en alltmer undanskymd roll i diskussionen kring 

hur delaktighet ska beskrivas. Svårigheterna att precisera delaktighet kan åskådliggöras uti-

från Molins (a.a.) beskrivningar om den inkluderande undervisningen, där både begreppen in-

kludering och delaktighet förekommer:  

 
Inkludering brukar beskrivas som en rättighet för alla att vara delaktiga i exempelvis kultur, utbildning etc. I  

egenskap av medborgare har alla rätt till undervisning tillsammans, i samma skola. Inklusionsidén syftar till att 

skapa en skola där alla, även de med svåra funktionshinder, ska finnas i samma skola (Molin, 2004 s 16 – 17)  

 

Inkludering skulle alltså kunna ha samma betydelse som delaktighet där den enskilda indivi-

den, samtidigt som den är delaktig, också är inkluderad. Till exempel skulle delaktigheten till 

arbetsmarknaden även kunna beskrivas som inkluderande. Vidare framstår inkludering besk-

rivas utifrån att vara delaktig gentemot något, vilket i ovanstående citat illustreras i någon 

form av allmänna rättigheter. Trots allt verkar delaktighet handla om att ta del av centrala 

värden, vilket det tidigare fanns betänkligheter mot. Detta aktualiserar återigen om delaktighet 

skall ses utifrån att ta del av samhällets gemensamma värden. 
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Delaktighet kan också beskrivas och förstås utifrån ett socialt perspektiv. Enligt Månsson 

(2008) beskrivs social delaktighet utifrån mötet mellan individer och institutioner, men samti-

digt individer emellan. Guillen (2010) menar att den sociala delaktigheten skall betecknas 

som relativt och inte någonting absolut. Detta skulle kunna likna Molins (2004) resonemang 

om att det finns betänkligheter att förstå begreppet utifrån någon form av maximal och mini-

mal delaktighet. Vidare framhåller Guillen (a.a.) att social delaktighet kan beskrivas och för-

stås på olika sätt. Utifrån ett förenklat sätt framhåller författaren att det för det första finns en 

formell dimension vilket handlar om interaktioner som en individ har med anhöriga, vänner 

och arbetskollegor. För det andra beskrivs en informell dimension vilket beskrivs som antalet 

interaktioner vilka kan ses som ett resultat av engagemang mot samhällets etablerade organi-

sationer. Författaren (a.a.) menar däremot det inte finns någon entydig begreppsdefinition och 

att det samtidigt förekommer förklaringsmodeller där social delaktighet inte alls skall för-

knippas med interaktionen till omgivningen och samhället. I detta fall ses social delaktighet 

snarare som en individuell egenskap och framstår vara det samma som personens sociala ka-

pital. I detta fall framhåller Guillen (2010) att definitionen av social delaktighet både kan be-

skrivas som en personlig egenskap, men också utifrån vad som sker i mötet med den närlig-

gande omgivningen och samhället.   

 

Tillhörighet – ett sätt att förstå delaktighet  

 

Molin (2004) framhåller att delaktighet inte nödvändigtvis behöver handla om interaktion 

med andra människor utan kan även beskrivas som ett engagemang till en viss aktivitet eller 

plats. Det skulle kunna handla om att rösta i politiska val, eller att besöka en offentlig idrottsa-

rena. Författaren (a.a.) framhåller även att delaktighet inte behöver utgå från den enskilda in-

dividen (intrapersonell) utan även vad som sker i mötet med omgivningen (interpersonell). I 

detta fall framstår både den sociala och fysiska miljöns betydelse för delaktighetens gestalt-

ning. I resonemanget framhålls också begreppet tillhörighet, vilket begreppsmässigt anses 

ligga nära delaktighet (Molin, a.a.). Detta skulle kunna förstås utifrån att delaktigheten mot ett 

sammanhang även kan beskriva enskilda individers tillhörighet eller upplevelsen av att till-

höra någonting.  

 

Tillhörighetsbegreppet möjliggör att beskriva delaktighetsbegreppet utifrån en subjektiv och 

objektiv dimension. Den objektiva dimensionen beskrivs som mätbar, vilket innebär att en 

persons tillhörighet gentemot en plats eller aktivitet också kan beskrivas som ett fysiskt delak-

tighetsperspektiv. I studien skulle detta kunna beskrivas utifrån avsaknad av ett lönearbete, 

men också arbetsplatsen som en fysisk plats. Även Andersson (2002) framhåller resone-

manget om att den fysiska platsen kan skapa en känsla av samhörighet åt de som närvarar där 

samtidigt. Den subjektiva dimensionen framstår utifrån att den måste upplevas, vilket kan för-

stås utifrån känslan av att inte vara delaktig i arbetslivet, men också avsaknaden av tillhörig-

het mot en arbetsgemenskap. I detta avseende framstår återigen diskussionen kring den mini-

mala och maximala delaktigheten varav Molin (a.a.) menar att både den subjektiva och objek-

tiva delaktigheten måste vägas in i resonemanget om maximal delaktighet. Vidare framhåller 

Molin (a.a.) att både den fysiska och sociala miljön behöver åskådliggöras i diskussionerna 

kring delaktighet.  
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Identitet – kan utryckas genom tillhörighet  

 

Tillhörighet framhålls som ett överbryggande begrepp mellan identitet och delaktighet (Mo-

lin, 2008). Detta skulle kunna innebära att tillhörigheten på arbetsmarknaden inte bara kan be-

skriva ett delaktighetsperspektiv, utan även beröra frågor om identitet. Med utgångspunkt i 

tillhörighetsbegreppet, så framstår även identitetsbegreppet kunna beskrivas utifrån en objek-

tiv och subjektiv dimension. Detta skulle till exempel kunna handla om att enskilda individers 

tillhörighet gentemot platser eller aktiviteter också är ett uttryck för identitetskap. Däremot 

framstår inte den fysiska tillhörigheten nödvändigtvis att beskriva individers upplevelser av 

identitetskap. I ett motsatsförhållande skulle individer kunna uppleva känslan av tillhörighet, 

men begränsas från möjligheterna att besöka aktuella platser eller aktiviteter. Det skulle kunna 

handla om att känna tillhörighet mot arbetslivet, men att fysiskt begränsas på grund av arbets-

löshet eller långtidssjukskrivning. Ovanstående resonemang möjliggör alltså för att betrakta 

identitet utifrån olika perspektiv och att både den subjektiva och objektiva dimensionen behö-

ver uppmärksammas i resonemanget kring det enskilda identitetskapet (jfr Molin, 2008 & 

Andersson, 2002).  

 

Utifrån ett annat perspektiv på lönearbete och identitetskap, så menar Levin (i Mäkitalo, 

2006) att lönearbetet har betydelse för individens identitetskap. Det handlar om lönearbetets 

centrala roll i dagens samhälle (jfr Beck, 2000), men också utifrån föreställningarna om att det 

finns någon form av yrkesidentitet. Levin (2006) definierar lönearbetet som en kategori vilket 

enskilda individen kan identifiera sig mot. Kategoriseringen kan vara stärkande då det bland 

annat handlar om att utbyta erfarenheter (Eriksson, 2004). Samtidigt menar Levin (I Mäkitalo, 

2006) att kategoriseringar kan innebära att människor blir bemötta utifrån sin tillhörighet, sna-

rare än unika och levande varelser. Det skulle till exempel kunna handla om att bli framställd 

som arbetslös. Kategoriseringar av enskilda individer betecknas däremot vara ”två sidor av 

samma mynt”, där individer utgör delar av en större helhet. Ovanstående resonemang skulle 

kunna förstås med utgångspunkt i Jenkins (2008) resonemang om att alla identiteter är sociala 

identiteter. I detta fall framhålls identitetskap som en process, vilket innefattar interaktion, 

meningsskiljaktigheter och överenskommelser i relation till andra människor. Identitetskap 

förefaller heller inte betraktas som någonting statiskt (Jenkins, a.a.). Om lönearbetet kan ses 

som identitetskapande (jfr Mäkitalo, 2006), så skulle detta kunna innebära att avsaknaden av 

ett lönearbete också får konsekvenser för hur individer identifierar sig. Enligt Jenkins (a.a.) 

skall identitetskap inte heller objektifieras utan snarare ses som ett tillstånd av förändring i en 

process med det omgivande samhället vilket förenklat kan beskrivas utifrån att vara (being) 

någonting eller att bli (becoming) någonting.    

 

Jenkins (a.a.) menar även att identitetskap inte nödvändigtvis behöver ske i interaktion med 

andra människor, utan utifrån omgivningsfaktorer såsom tid och rum kan säga någonting om 

den enskilda individen. Detta kan också likna Molins (2004) resonemang om den fysiska och 

sociala miljöns betydelse utifrån ett delaktighetsperspektiv. I detta fall framhåller Jenkins 

(a.a.) perspektivet på the internal – external där identitetskap skall ses som processen mellan 

den enskilda individen och omgivningen. Detta skulle också kunna jämföras med Liljas 

(1999) beskrivningar om att identitet skapas i samspel med omgivningen genom att männi-

skan både fysiskt och känslomässigt tar sig an den omgivande miljön. Vidare menar Lilja 

(a.a.) att människans förhållande till den enskilda platsen också rör existentiella frågor där den 

fysiska platsen kan tillskrivas vissa värden och fungera som ett medel för meningsskapande 

och identitetskapande processer. Lilja (a.a.) framhåller att identitet skall ses i nära relation och 

i samspel mellan bebyggelse och de verksamheter, händelser och människor som är knutna till 

platsen. Slutligen menar författaren (a.a.) att platsen kan statuera exempel på hur människors 
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behov sammanfogas utifrån ett individuellt, fysiskt och socialt perspektiv. Den fysiska om-

givningen ingår således i en process där människor söker sammanhang och skapar föreställ-

ningar om sig själva och sin omgivning.    

 

Forskningsöversikt 

 

Denna översikt utgår från vetenskapliga artiklar och en avhandling som på något sätt har an-

knytning till den aktuella studien. Eftersom studiens centrala begrepp inte nödvändigtvis har 

sin förankring i socialt arbete, så valdes den tvärvetenskapliga databasen proquest. Denna till-

handahåller även artiklar i andra forskningsområden, där både arbetsliv, ekonomi och utbild-

ning är några exempel. Sökorden valdes med utgångspunkt från studiens centrala begrepp vil-

ket i detta fall var delaktighet (participation), tillhörighet (belonging), identitet (identity). 

Sökningen inkluderade också begreppet arbetslöshet (unemployment) vilket syftade till att 

begränsa antalet artiklar. Ett annat sätt att begränsa sökningen var att endast ta med artiklar 

där sökorden fanns med i studiernas abstract. Resultatet av en sådan sökning (den 24 mars, 

2012) visade att det fanns 31 artiklar i databasen. I avsnittet presenteras inledningsvis en be-

skrivning av vad som kan ses vara kännetecknade för artiklarna. Därefter sker en fördjupning 

utifrån några artiklar som berör studien i något avseende. Valet av artiklar har skett utifrån 

olika perspektiv, men har framförallt handlat om att försöka belysa arbetslöshet utifrån ett in-

divid, grupp och samhällsperspektiv.  

 

Arbetslöshet på olika nivåer och perspektiv  

 

Det finns svårigheter att finna några gemensamma beskrivningar kring hur arbetslöshet kan 

relateras till begreppen delaktighet och identitet. Detta skulle kunna förstås utifrån att förfat-

tare har olika perspektiv på hur de valt att framställa arbetslöshet. Till exempel förekommer 

studier som enbart riktar sig mot specifika målgrupper, vilket exempelvis berör arbetssituat-

ionen för individer med psykisk sjukdom (Waghorn, 2005), kvinnors möjligheter till syssel-

sättning eller minoritetsgruppers begräsningar på den reguljära arbetsmarknaden (Mcintyre-

mills, 2010). I denna typ av artiklar framstår grupperspektivet som centralt där till exempel 

delaktighet till den reguljära arbetsmarknaden relateras till utanförskap av enskilda grupper. 

Detta perspektiv kan jämföras med artiklar som snarare berör arbetslöshet utifrån en mer 

samhällelig utgångspunkt. Arbetslöshet framstår i dessa fall som ett strukturellt fenomen och 

inte nödvändigtvis utifrån tillhörighet mot specifika grupper. Det kan till exempel handla om 

geografiska skillnader där möjligheterna till arbete i vissa regioner är begränsade (Piippola, 

2010).  

 

Det framkommer alltså olika perspektiv när det handlar om hur författarna väljer att framställa 

arbetslöshet. I detta fall framstår arbetslöshetens komplexitet vilket samtidigt synliggör att re-

lationen till studiens centrala begrepp behöver belysas och förstås på olika sätt. Det skulle till 

exempel kunna handla om att arbetslöshet både behöver belysas på individ, grupp och sam-

hällsnivå. En sådan förklaringsmodell skulle samtidigt kunna förklara varför artiklar i området 

varierar när det handlar om angreppssätt och genomförande. I detta fall framstår det också 

finnas likheter med beskrivningarna av socialt arbete, vilket bland annat definieras som dia-

lektiken mellan samhället och individen (Moe, 1995). 

 

En författare som framhåller olika perspektiv på arbetslöshet är Piippola (2010). I författarens 

resonemang framträder framförallt det strukturella perspektivet. Syftet med undersökningen 
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som presenterades i artikeln var att analysera arbetslöshet i en regional kontext där arbets-

marknaden var begränsad. Piippola (a.a.) framhåller att forskning visar att arbetslöshet är ett 

strukturellt problem som koncentreras till svaga grupper i samhället. I likhet med till exempel 

Eriksson (2004) framhålls sysselsättningen som ett sätt att förhindra utanförskap. Det handlar 

samtidigt om att det inverkar positivt på människors fysiska och psykiska välbefinnande (jfr 

Regeringen 1 & Pierson, 2009). Piippola (a.a) menar också att social trygghet är en direkt ef-

fekt av möjligheterna till ett lönearbete, men menar samtidigt att tillhörigheten mot sociala 

nätverk är en förutsättning för att komma ut på arbetsmarknaden. Att tillhöra sociala nätverk 

anses vara den enda kvarstående tryggheten då delaktigheten mot arbetsmarknaden är begrän-

sad.  

 

Även Graham m.fl. (2009) framhåller arbetslösheten utifrån olika perspektiv. Enligt författa-

ren visar forskningen att personer som tillhandahöll samhälleliga utbildningsprogram eller ar-

betsmarknadspolitiska åtgärder inte tillskrev arbetslösheten som strukturella eller systema-

tiska hinder. Istället framställdes arbetslösheten i relation till personliga egenskaper såsom låg 

utbildning, identitet eller familjerelaterade orsaker. Graham (a.a.) menar att synen på indivi-

dens ansvarstagande för sin situation är ett direkt resultat av neo-liberala influenser som präg-

lar dagens samhälle. Grahams (a.a.) artikel kan ses i kontrast till Valdez-Gardeas (2002) av-

handling där författaren beskriver invånarna i ett mexikanskt samhälle som drabbades av 

strukturomställningar och ekonomiska kriser. Informanterna, tillika delar av befolkningen, 

menar att hög arbetslöshet inte kan tillskrivas individuella tillkortakommanden. Istället påtalas 

att sysselsättningsproblematik snarare är en följd av ekonomiska ojämlikheter genom histo-

rien, men också snedfördelningar av samhällets välstånd. I detta avseende framhålls också att 

delaktighet mot politiska sammanhang möjliggör ifrågasättande av utanförskap på arbets-

marknaden. I Valdez-Gardeas (2002) avhandling beskrivs också befolkningens upplevda 

känsla av sitt egna identitetskap. Det handlade då i synnerhet om myndigheternas kategorise-

ringar av landsbygdens invånare, där de ansågs både ociviliserade och oviktiga i en större 

social formation. Attityderna fick också konsekvenser för hur de enskilda informanterna såg 

på sig själva.    

 

Arbetslösheten i relation till delaktighet och identitet framkommer också i andra samman-

hang. Pedrozo (2011) framhåller i sin artikel att ojämna livsvillkor bland fattiga ungdomar le-

der till svårigheter att klara olika typer av utbildningar. Konsekvenserna är inte bara låg ut-

bildningsnivå utan samtidigt svårare att ta del av en allt hårdare arbetsmarknad. En utbredd 

arbetslöshet bidrar också till en allt mindre form av social delaktighet. Konsumtionen av ma-

teriella varor framstår, trots ojämlikhet och ekonomiska hinder för konsumtion, däremot vara 

en viktig identitetskomponent i strävan efter att vara ”cool” och för att uppleva social delak-

tighet. I ett splittrat samhälle finns det en illusion om att konsumera och att tillhöra andra 

klasser. I samband med detta menar Pedrozo (a.a.) att uppfattningen om att vara ”cool” har en 

alltmer djupgående förklaringsmodell som handlar om grundläggande identitetskapande. 

Detta behöver däremot ställas i relation till en alltmer omfattande och global samhällskontext.  

 

Fortsättningsvis framhåller Crul & Schneider (2010) att skillnaderna i medverkan mot sociala 

och politiska kontexter får betydelse för personens sociala och kulturella delaktighet. Det kan 

till exempel handla om graden av aktivitet i sociala organisationer, men också nivån av tillhö-

righet i det enskilda lokalsamhället. Samtidigt är avsaknaden av strategier för högre utbildning 

eller möjligheterna till ett arbete också någonting som påverkar individens möjligheter för 

delaktighet. Författarna (a.a.) menar samtidigt att social och kulturell delaktighet inte endast 

handlar om strategier för sysselsättning eller utbildning utan också måste beröra frågor om in-

tegration. Crul & Schneider (a.a.) hävdar till exempel att det finns betydande skillnader i möj-
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ligheterna för hur andra generationens invandrare blir delaktiga i samhället. Till exempel 

framhålls att ungdomar, som bosätter sig i arbetarklassområden vilket karaktäriseras av billiga 

hyreslägenheter med hög etniskt mångfald, behöver betydande stöd i upprätthållandet av den 

sociala och kulturella delaktigheten. Minskad delaktighet i dessa områden ses som ett led i en 

mindre lyckad integrationspolitik (i detta fall framstår integration och delaktighet ligga nära 

varandra begreppsmässigt, vilket kan jämföras med Molin, 2004). Samtidigt menar Crul & 

Schneider (2010) att både tillhörighet och delaktighet är komplexa begrepp som båda måste 

betraktas utifrån en individuell och institutionell dimension. Utifrån den individuella dimens-

ionen handlar det om positioneringen gentemot enskilda platser, men samtidigt en känsla av 

att tillhörigheten skapas i samband med sociala relationer. Den institutionella dimensionen 

åskådliggörs utifrån samhällets attityder och gränsdragningar, vilket emellanåt kan stå i kon-

trast till den individuella dimensionen.   

 

Summering  

 

I kapitlet problematiserades studiens teoretiska begrepp. Utifrån forskning med anknytning till 

området framkommer flera definitioner och förklaringsmodeller på olika nivåer kring hur del-

aktighet och identitet kan beskrivas och förstås. Dessa är inte entydiga och kompletta beskriv-

ningar vilket tyder på begreppens komplexitet. Ett centralt resonemang verkar däremot vara 

att det finns likheter mellan begreppen. Detta skulle exempelvis kunna bekräfta tesen att till-

hörighet är någonting som bryggar över dessa begrepp. Förenklat skulle tillhörighet både 

kunna visa på delaktighet och identitet i ett specifikt sammanhang. En sådan förklaring är 

dock alltför generell vilket bidrar till att förståelsen av begreppen kan bli alltmer komplex. I 

detta fall blir det också problematiskt för hur delaktighet och identitet kan förstås i relation till 

företeelsen lönearbete. Utifrån genomgången växer en teoretisk ram fram för hur begreppen 

kan studeras. Sammanfattningsvis kan denna beskrivas utifrån fyra analytiska enheter vilket i 

detta fall avser rum, aktör, möte och process. Denna teoretiska ram är dock betydelselös, så 

länge den inte ställs i relation till det empiriska materialet. Det är först då som den kan prövas, 

granskas och legitimeras. I kommande kapitel redovisas studiens empiriska material. Därefter 

ställs de analytiska enheterna i relation till datamaterialet. 
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KAPITEL 4: RESULTATREDOVISNING  
 

 

 

Uppsatsen handlar om personer som under större delen av sitt yrkesverksamma liv varit an-

ställda på Saab i Trollhättan. Företagets konkurs i december 2011 innebar att samtliga perso-

ner i studien saknade ett lönearbete vid tidpunkten för insamlingen av det empiriska materi-

alet. Följande avsnitt består av fyra delar där den första beskriver tiden som anställd på Saab. I 

denna del sker framställningen utifrån intervjuer som gjordes i samband med insamlingen av 

det empiriska materialet. Den andra delen belyser tiden innan konkursen, då de anställda 

bland annat permitterades i samband med att produktionen låg nere. För det tredje beskrivs 

tiden efter företagets konkurs och vad som kännetecknar livet som arbetslös. I den fjärde de-

len presenteras vad f.d. Saab-anställda har för strategier inför framtiden. I de tre senare delar-

na sker framställningen utifrån intervjuer och observationer. Kapitlet disponeras följande:  

 

 Att ha ett lönearbete 

 Det blev lite krångligare på företaget 

 Sen kom slutbeskedet   

 Framtiden 

 

Att ha ett lönearbete 

 

Att ha ett lönearbete på Saab beskrevs på olika sätt. Två delar blev särskilt tydliga och hand-

lade för det första om arbetets positiva sidor. Detta berörde betydelsen av att ingå i ett socialt 

sammanhang, men också trygghet och att känna sig behövd. Samtidigt beskrevs möjligheterna 

till självständighet och att göra egna val. Den andra delen beskrev arbetets negativa delar som 

bland annat belyste monotona arbetsuppgifter och stress. Följande avsnitt disponeras utifrån 

följande rubriker: 

 

– Det sammansvetsade gänget och trivseln  

– Trygghet och att känna sig behövd   

– Självständighet och möjligheten att göra val  

– Det var ett riktigt skitjobb 

 

Det sammansvetsade gänget och trivseln 

 

Arbetets positiva egenskaper beskrev i huvudsak sociala aspekter. Det handlade för det första 

om den allmänna trivseln på Saab vilket till exempel berörde ”tjatet” med kollegorna, men 

också att klagomål inte var särskilt vanligt förekommande. För det andra framträdde också ar-

betslagets positiva inverkan på den enskilda medarbetaren. Detta beskrevs som det goda kam-

ratskapet och att arbetslaget var som en familj. När det handlade om den allmänna trivseln be-

rättade Tina: 

 
Du vet fredagsfikan. Hade någon glömt den, så var det ju det värsta som kunde hända på hela veckan. Då var 

man ju dödens liksom. Det var sådana småsaker som gjorde att man trivdes så mycket. Jag hade det jättebra… 

Sen var ju det där med att alla visste allt om alla. Även fast vi stod och byggde bilar så kunde vi ju ändå stå och 

prata med varandra. Egentligen så stod vi ju bara där och snackade skit med varandra hela dagarna, fast vi bygg-

de på ganska bra ändå (Tina, 2012). 
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Ovanstående beskrivning är ett exempel på den allmänna trivseln som framkom i samtliga 

personers berättelser. Det handlade inte enbart om fikastunden på fredagarna utan också om 

möjligheterna att umgås med sina kollegor. I likhet med Tina så berättade även Ove att pau-

serna i fikarummet inte bara syftade till att snacka i största allmänhet, utan också gjorde ar-

betsplatsen mer levande. Kalle nämnde också att ”tjatet” med kollegorna var en av de fak-

torerna som gjorde ”själva grejen men arbetet”. Beskrivningarna om att prata, ”tjata” och att 

”snacka skit” återkom i flera fall, men handlade inte bara om ”kallprat”, utan även om kolle-

gornas förmåga att lyssna och vara hjälpsamma. Patrik berättade:  

 
Jobbet på Saab var en väldigt social grej. Man träffade mycket folk och du hade alltid någon att prata med. Hade 

jag gått med självmordstankar när jag gick till jobbet, så hade jag sökt något annat jobb (Patrik, 2012).  
 

Ulla framhöll att den allmänna trivseln var någonting som gjorde att hon stannade kvar på fö-

retaget under sina 25 år som anställd. I detta fall menade hon att ”om man absolut inte hade 

trivts, så hade man tagit sig därifrån”. Det handlade inte enbart om den goda trivseln, utan 

också att utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater och att lära sig någonting nytt varje 

dag. Den allmänna trivseln framträder också utifrån att arbetet tillsammans flöt på och att det 

sällan var några klagomål bland kollegorna. En annan aspekt berörde arbetets prestigelöshet 

där kompisarna alltid hjälpte varandra för att få det bästa resultatet.  

 
En annan sak som jag tyckte var bra med Saab var det där att… stod du på lina och byggde bilar, då hade du inte 

det där med att det fanns personer som ville upp och kunde trampa över lik för att nå dit. Det var så skönt att vi 

alltid hjälptes åt… det uppskattade jag… sådana man kunde lita på. Det var också det man gillande med jobbet 

(Tina, 2012).  

 

Den sociala aspekten innefattade också gruppens betydelse för individen. I samtliga personers 

berättelser var gemenskap, kamratskap och att vara tillsammans återkommande uttryck. Be-

skrivningarna handlade bland annat om gott kamratskap, men också att arbetskompisarna 

kändes som en stor familj. Janne berättade bland annat att ”man behandlade alla som en familj 

runt omkring”, men att man efterhand ”pinkande man in sitt revir” till den egna arbetsgrup-

pen. Vidare menar han att den sammansvetsade gruppen möjliggjorde att han som anställd 

hade det roligt på jobbet. Betydelsen av att arbeta tillsammans tenderade samtidigt vara en 

förutsättning för en lyckad produktion inne på fabrikerna. Detta innebar att den egna prestat-

ionen hela tiden var beroende av att kollegorna gjorde ett bra jobb. 

 

Trygghet och att känna sig behövd 

 

Arbetet på Saab bidrog också till olika former av trygghet. Till exempel beskrevs en ekono-

misk aspekt som handlade om att de anställda fick sin lön varje månad. I detta fall bestod 

tryggheten i att personerna kunde betala sina räkningar. Ove berättade:  

 
Jag känner nog att det är en trygghet med jobbet… Man har sin inkomst vid ett datum istället för att ha ett arbete 

med en massa provision och resultatbaserade uppgifter (Ove, 2012).  

 

Tryggheten framhölls inte bara utifrån en ekonomisk aspekt. Amanda menade att hon inte 

kände sig trygg förrän hon fick ett arbete, men att lönen samtidigt var en bidragande orsak till 

detta. Å andra sidan menade James att det inte nödvändigtvis betydde löneanställningen på 

Saab, utan snarare om tryggheten att ha ett arbete i största allmänhet. Det handlade också om 

beskrivningarna av att tillhöra en arbetsgrupp, känna sig behövd, men samtidigt tvingas ta an-

svar för sitt arbete. Det framhålls också att tryggheten handlade om att anställda mådde bra av 
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att arbeta. Till exempel gjorde det fysiska och praktiska arbetet att personerna blev trötta fy-

siskt och psykiskt, vilket i sin tur ledde till en bättre sömn. Amanda menar samtidigt att det 

handlade om att ”ta sig upp varje morgon, gå till jobbet och få rutiner på livet”. Att åka till 

jobbet bidrog även till att hon inte isolerade sig och att det var ”skönt att komma hemifrån”. 

Resonemanget liknar också andra personers berättelser. 

 

Självständighet och möjligheten att göra val  

 

Resonemanget om lönearbetets positiva egenskaper kan också kopplas till aspekter om själv-

ständighet och individens möjligheter att välja sitt egna liv. Detta var förenat med möjligheten 

till den egna inkomsten vilket skapade förutsättningar för livet utanför arbetsplatsen. Amanda 

berättade att hon som anställd hade sin lön vilket ”bidrog till att man kunde göra vad man 

ville”. Resonemanget handlade inte nödvändigtvis om att lönen bidrog till valmöjligheter utan 

också utifrån ett mer generellt perspektiv. Janne berättade:     

 
Jag sökte sommarjobb i hela Sverige. Du vet, Stockholm, Göteborg och Trollhättan. På Saab fick jag jobb hela 

sommaren. Det var på den tiden det inte var så vanligt med telefon, så jag skrev hem till pappa och sa att jag 

stannande. Han sa att jag skulle gå på universitetet och att han skulle finansiera studierna… Sen köpte jag min 

första bil, åkte hem till farsan med en flaska konjak och han sa: Pojken har klarat sig. Sen pratade vi ingenting 

mer om det (Janne, 2012).   

 

Jannes beskrivning liknar också andra personers berättelser om att Saab kunde beskrivas som 

ett livsverk och att ”man egentligen aldrig har tänkt på någonting annat”. Det handlade också 

om att ”man kände stolthet över vad man åstadkommit på fabrikerna”. 

 

Det var ett riktigt skitjobb 

 

Det framkom också en mindre positiv sida av arbetet på Saab. Det handlade exempelvis om 

att jobbet emellanåt var stressigt och att det ibland var ett ”riktigt tufft tempo”. Ulla berättade: 

 
Jobbet blev ganska monotont och tråkigt till slut, speciellt när man stod på linan och byggde bilar. Det blev ju 

inte direkt givande med åren. Till slut kändes det i kroppen när man varit tillräckligt länge på en station... Hade 

man kränkt stötfångare i fyra år, så minns jag ibland att man undrade om detta var livet, var det liksom detta som 

jag skulle göra eller, så där kunde man ju känna. Samtidigt som man funderade på om man kunde någonting an-

nat överhuvudtaget (Ulla, 2012).  

 

Vickan beskrev att arbetet på linan var ett riktigt ”slitjobb och att man efter ett tag kände sig 

utsliten i både armar och ben”. Även hon berättade att jobbet var stressig, vilket ibland kunde 

innebära att jobbet blev farligt. Det handlade om att det periodvis var mycket att göra, så att 

”man helt enkelt glömde bort allt vad säkerhet var”. Någon menade att det förekom en del 

”svåra arbetsolyckor” och till exempel var James sjukskriven på grund av fysiska skador som 

han ådragit sig på Saab. Personerna menade också att de inte saknade fabrikerna och heller 

inte det dagliga arbetet som utfördes. Ibland var också arbetstiderna ”väldigt tuffa”, vilket till 

exempel innebar tidiga morgonpass och sena kvällspass. Emellanåt tvingades också de an-

ställda jobba övertid och då togs det ingen hänsyn till om personen hade familj eller inte. Be-

rättelserna om ”tuffa” arbetstider var däremot inte en allmän uppfattning och någon tyckte att 

tidiga morgonpass var bra.  
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Det blev lite krångligare på företaget  

 

Enligt personerna hände någonting på Saab under första delen av 1990 – talet. Till exempel 

försvann den trygga anställningen och att det började sägas upp folk. I kommande avsnitt be-

skrivs tiden fram tills företaget gick i konkurs 2011. Detta sker i följande rubriker: 

 

– Man fick det nedkört i halsen  

– Vi var fortfarande anställda 

 

Under större delen av 2011 gick de Saabanställda hemma med lön i väntan på att produktion-

en skulle starta igen. Detta beskrevs som att arbetsledaren skulle ringa, så att de återigen 

kunde bege sig till fabrikerna och bygga bilar. Enligt Frida var det ”upp och ner hela tiden”, 

men att anställningen förpliktigade att följa företagets uppsatta riktlinjer. Ulla kände mest för-

virring och ibland visste hon inte om hon var permitterad eller inte. Ove beskrev denna tid 

som ett enda stort vakuum:   

 
Ja det är klart, det går många tankar genom skallen. Man kan ju känna att det flöt där inne på fabrikerna och så 

kom en sådan där vakuumgrej och man frågade sig, vad i jössenam var meningen med detta… En kall novem-

berkväll cyklade jag genom staden, så funderade man, vad blir det av detta? Allting som har varit. Och så en dag, 

så var det helt plötsligt stendött (Ove, 2012). 

 

Ovanstående berättelse är typisk för tiden innan det definitiva beskedet om Saabs konkurs i 

december 2011. Framförallt var det två delar som framträdde. För det första handlade det om 

en känslomässig del där personerna upplevde otrygghet, men också risken att ”dras med” av 

kollegor som var ledsna eller uppgivna. Detta ledde till att personerna så småningom började 

undvika kollegorna. För det andra framkom en praktisk och förnuftig del där det handlade om 

att ”hålla sig i god form”, men också vetskapen om att de klarade sig ekonomiskt.  

 

Man fick det nedkört i halsen  

 

Otryggheten berörde inte endast permitteringen under 2011 utan en längre tid av ovisshet 

bland de anställda. Enligt några personer började detta redan på 1990 – talet då omstrukture-

ringar började prägla ”Saabarna”. Allting blev ”lite krångligare” vilket till exempel handlade 

om att företaget bytte ägare. Efter ett tag kom också uppsägningarna och inte ens personal 

som arbetat länge på fabrikerna kände sig säkra att få behålla jobben. Patrik menade att det 

bara var att ”borsta av sig eländet, köra på ytterligare ett år och hoppas att det skulle lösa sig”. 

Tina berättade:  
 

Vi har ju alltid fått höra att det var illa och så var det ju även när jag började... Man förstod ju på slutet att det var 

riktigt illa, men det hade vi ju alltid hört. Så, jaja… Man fick slå bort de där tankarna lite (Tina, 2012). 

 

Den känslomässiga delen präglades också av mötet med omgivningen under tiden som per-

mitterad. Janne berättade under ett samtal på Stamhaket att olika tidningar ringde ”hem hela 

tiden” och att de till och med var hemma hos honom. När jag frågade vad de ville så svarade 

han:  

 
Ja, de var ju stopp på Saab. De ville veta hur vi mådde, hur det kändes, vad vi skulle göra nu, har ni fått er 

lön... sådana frågor liksom. Jag har inget emot det, men ibland tröttnar man. Man vet ingenting. Jag sa att det 

skulle ringa upp till Saab… man kanske svarade fel och då blev det ett jävla liv. Sen ser man vad folk skriver 

och det är många som är negativa till Saab och det gör mig ledsen (Janne, 2012) 

Fältanteckningar, 2012 
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Omgivningens frågor gjorde att personerna till slut blev irriterade. Vickans upplevde att hon 

”fick det nedkört i halsen hela tiden” och att detta skulle kunna ”trötta” vem som helst. Det 

handlade om att grannarna ”hoppade på henne med frågor”, så fort hon gick utanför dörren, 

men också att ”Saabkrisen” var ett återkommande ämne på lokalradion. Mötet med omgiv-

ningen var någonting som återkom vid flera tillfällen under intervjuerna. Kalle berättade att 

han till slut blev irriterad på omgivningen då de ställde frågor som han inte kunde besvara. 

Frågorna var inte bara tröttsamma utan ”drog ner” honom så att han blev ”deppad”. Det hand-

lade samtidigt om att människor i omgivningen tyckte att Kalle var lat och ”att han skulle 

växa upp och fixa sig ett riktigt jobb”. I detta fall slutade det med att han blev folkskygg och 

undvek personer i sin bekantskapskrets. Tina menade också att vissa personer ansåg att 

”Saabarna” inte gjorde någonting för att få sina pengar och att de hade det bra under permiss-

ionen. Hon menade att folk runt omkring inte alltid förstod. Samtidigt som hon försvarade sig 

fick hon också påtala att det inte var deras fel att de gick hemma. Liknande beskrivning åter-

kommer även i de andra personernas berättelser. 

 

Vi var fortfarande anställda 

 

Under permitteringen försökte de anställda få ”någorlunda rutin på livet”, trots att företaget 

kunde ringa och ge besked om att produktionen skulle starta igen. Samtliga personer förstod 

att det inte var bra att fabrikerna stod stilla, men eftersom de fick sin lön, så fanns det heller 

ingen anledning att söka ett nytt jobb. Medvetenheten kring att det började gå sämre för Saab 

gjorde också att anställda började spara pengar. Under permitteringstiden fanns det heller inte 

”överdrivet med jobb i trakten om man skrollade på arbetsförmedlingens hemsida”. Patrik 

menade att han ”blev kräsen över tanken att behöva pendla och så länge lönen trillade in så 

var det ju lugnt”. Tina menade att det inte var hon som valde att gå hemma utan företaget. 

Några personer såg också praktiska möjligheter med permitteringen, vilket handlade om ett 

större engagemang i deras barns skolgång, men också att göra ”de där sakerna som man inte 

hann med tidigare”. Detta var ibland förenat med att personer kände dåligt samvete över att 

”inte må sämre”. Till exempel menade Tina att hon nästan fick ursäkta sig för att gå hemma, 

varav det kändes som att omgivningen förväntade sig att hon skulle må betydligt mycket 

sämre. Under denna tid blev också engagemanget i olika ideella föreningar alltmer framträ-

dande. Det var ett sätt att ”komma hemifrån, få miljöombyte, men också få det sociala”. Sam-

tidigt fanns det en medvetenhet att ”man inte nödvändigtvis behövde umgås med kollegorna 

som var ledsna och oroliga”. I detta fall handlade det om att engagera sig i den lokala mot-

ionsföreningen, eller aktiviteter som kunde härledas till regionens olika trossamfund. 

 

Sen kom slutbeskedet  

 

Efter en tid av osäkerhet bland de anställda gick Saab i konkurs 2011. Detta innebar inte bara 

att personerna fick lämna fabrikerna, utan också att de gick från en trygg anställning till ar-

betslöshet. För några kändes det skönt att få ett konkret besked om framtiden, medan andra 

inte riktigt förstod vad som hade hänt. I kommande avsnitt beskriver personerna tiden som ar-

betslös. Detta sker utifrån följande rubriker:  

 

– Att känna efter 

– Arbetslöshetens begränsningar och den alternativa vardagen  

– Välfärdsaktörer, maktlöshet, otrygghet och underkastelse   

 



33 

 

Kalle minns fortfarande den där händelsen när han och kollegorna var tvungna att tömma 

skåpet som de hade haft i över 30 år. Det var också då som han insåg att Saabs konkurs var ett 

faktum. Patrik berättar att den ”verkliga kallduschen kom när allting var svart på vitt” med 

nedläggningen. Saabs konkurs bidrog inte bara till att tidningarna slutade hör av sig till Janne 

utan också att han och de andra kollegorna blev arbetslösa. En gång på caféet berättar han: 

 
 

– Nu är det fan ingen som bryr sig längre. Det är ingen som kommer nu i efterhand och frågar hur vi mår. 

När Saab-krisen fanns, då var det tidningar över allt. Ibland väntade de till och med på oss så att de skulle få 

någon bra historia. Nu hör man ingenting, så de skiter väl fullständigt i vad vi gör.  

Fältanteckningar, 2012   

 

Livet som arbetslös beskrivs på olika sätt. Tre aspekter framträder mer än andra och handlar 

för det första om att ”känna efter hur man mår”, ”fundera över livet i ett bredare perspektiv”, 

men också bli medveten om den ”fysiska kroppen”. För det andra handlar det om begräns-

ningar i vardagen, men också behovet av att hitta alternativa sätt att leva under tiden som ar-

betslös. Den tredje aspekten berör mötet med samhällets välfärdsaktörer. I detta fall handlar 

det till exempel om att förlora sin ersättning, men också att ”tappa kontrollen”  

 

Att känna efter  

 

Personerna beskriver att tiden som arbetslös påverkar dem känslomässigt. Stress är ett åter-

kommande uttryck och berör till exempel avsaknaden av ett arbete. Det finns också en medve-

tenhet om att a-kassan är tidsbegränsad och att personerna senare blir hänvisade till ”socia-

len”. Patrik uttrycker bland annat att han inte förstår människor som ”går år ut och år in utan 

jobb och samtidigt tycker det känns bra”. Vidare berättar han:   
 

Klart det inte är roligt. För mig har det varit känslomässigt. Det är inte så man gråter sig till sömns, men det är ju 

ändå det här med att man inte mår bra av arbetslösheten (Patrik, 2012).     

 

I likhet med Patriks beskrivningar framhåller även andra personer att de inte ”mår bra av att 

gå hemma”. Några har börjat ”tänka mer negativt” vilket till exempel handlar om att nekas ett 

jobb, eller att inte kunna träffa vänner och bekanta. Kalle beskriver att han ibland blir orolig 

över att vara hemma och att ”man ibland inte riktigt vet var man ska ta vägen”. Arbetslöshet-

en har också lett till att personerna har börjat resonera om livet. Det handlar inte bara om att 

minnas vad som har varit, utan också fundera över hur framtiden kan tänkas se ut. Kalle ut-

trycker att nedläggningen av Saab gjorde att han ”började grubbla” över vad som egentligen 

hade hänt:  

 
Jag minns när vi tömde det där skåpet som man hade haft i 30 år. Man plockade ut alla sina saker. Då förstod 

man att det var ett faktum med Saab. Vi var många som började grubbla, va fan hände egentligen. Det var jädrigt 

jobbigt. Man fattade det liksom inte. Sen började man grubbla över allting (Kalle, 2012).  

 

Kalle uttrycker att det någonstans var ”skönt att lämna skiten” så att han kunde ”ställa in sig 

på hur framtiden skulle se ut”. Ove har däremot inte ”hunnit släppa att fabrikerna lagt ner”, 

men berättar att han börjat resonera om livet på ett annat sätt. Till exempel funderar han 

ibland på om det hade varit bättre om ”Saab-åren var ogjorda”, då det ibland känns som ”24 

bortkastade år”: 
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Det kanske låter konstigt, men man hade Saab. Nu är man ju inte för gammal eller för ung, men nu känns det 

som allting har hänt. Man fick sitt körkort, den första bilen, jobbet. Jag tror, som för en annan… det har nog inte 

släppt riktigt. Tänk vad smidigt det var, inget som var komplicerat. Klart man kommer ha med sig detta i själ och 

hjärta (Ove, 2012). 

 

Ove undrar också var ”alla de där tusentals kämparna” från Saab tog vägen och ibland undrar 

han om det ”överhuvudtaget blir någonting kvar av Trollhättan efter Saabs konkurs”. Ulla 

menar samtidigt att Saab var en ”liten bubbla” och att det utanför fabrikerna finns en ”hel 

värld” som hon inte visste existerade. Detta tycker hon känns både konstigt och främmande. 

Tankarna om framtiden handlar också om att det finns personer som har ”ställt in sig på att 

inte få något nytt jobb”. Istället handlar det om planerna för att göra annat, vilket till exempel 

handlar om att sälja huset och flytta ut till stugan.   

 

Arbetslösheten påverkar också personerna fysiskt. Till exempel sover vissa personer allt 

sämre vilket resulterar i att de blir trötta och ”slöa” under dagarna. Detta kan ibland sluta med 

att personerna går och lägger sig mitt på dagen. Tina menar också att hon ”slappat till sig nå-

got helt otroligt” vilket beror på avsaknaden av daglig motion, men också träningen som hon 

fick i samband med praktiskt och fysiskt arbete på Saabfabrikerna.  

 

Arbetslöshetens begränsningar och den alternativa vardagen 

 

Den andra aspekten av arbetslöshet framhåller konsekvenserna i det vardagliga livet. Beskri-

vande för personernas berättelser är att det handlar om olika former av begränsningar. Detta 

berör inte bara ”en sämre ekonomi”, utan också om svårigheterna att ”prestera” under dagar-

na. Samtidigt handlar det om att hitta alternativa sätt att leva under tiden som arbetslös. Under 

ett tillfälle på Stamhaket säger en kvinna:  

 
– Du vet, en vanlig dag. Jag går upp för att köra min sambo till jobbet. Då har jag någonting att göra den 

första tiden. Sen kommer jag hem, tar på mig morgonrocken, sitter i soffan och tittar i tidningen tillsammans 

med en kopp kaffe. Det blir många koppar kan jag lova. Sen blir det liksom inte mycket mer förrän jag ska 

åka och hämta honom igen. 

Fältanteckningar, 2012  

 

Patrik beskriver svårigheterna att ”prestera” i vardagen. Emellanåt känner han sig tillfreds vad 

som har åstadkommits, men inser senare att han inte gjort någonting. Personerna menar också 

att det inte är samma tempo som vanligt och trots att ”man fixar och trixar som vanligt” så går 

allting mycket saktare. Det är däremot inget alternativ att ”sova bort dagarna”, men att 

”komma igång” på morgonen upplevs som ”jobbigt”: 

 
Det blir mycket dötid. Man blir rastlös. Det märker man ju hemma också. Även fast man bara har en lägenhet, 

hade man haft ett hus hade det varit lite mer att sysselsätta sig med… Men nu har man bara en lägenhet och den 

kan man ju inte städa varje dag. Sen tänker man, det kan jag ta senare och helt plötsligt så blir det ingenting gjort 

(Ulla, 2012).   

 

Praktiska hushållsysslorna återkommer i flera av berättelserna och till exempel menar Frida 

att ”när man har så mycket tid, så kan man göra sakerna en annan dag”. I likhet med Patrik, så 

beskriver hon att det inte blir så mycket gjort till slut. Några personer uttrycker också att det 

blivit ”bekväma” och att kan vara svårt att planera sin vardag.    

 

Begränsningar i vardagen berör också ekonomin. Detta handlar om att livet som arbetslös är 

”tufft ekonomiskt varav lönen tidigare finansierade fritiden”. Numera behöver personerna 
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”tänka om ekonomiskt” vilket bland annat betyder att omprioritera och skära ner på utgifter-

na. Några säger att det inte är ett alternativ att gå på A-kassa, men att ”det får bli så tills det 

löser sig med jobb”. Några personer har också tvingats sälja sina bilar. Detta har bidragit till 

att de inte i samma utsträckning kan besöka anhöriga på andra orter. Avsaknaden av bil be-

gränsar också personer att åka in till staden, varav ”kollektivtrafiken ibland inte är så bra”. 

Ulla har också fått göra sig av med sitt ”motionskort” då arbetslösheten lett till att hon fått 

”tänka om lite ekonomiskt” och avstå ”onödiga aktiviteter”. Patrik berättar:  

 
Ja, det är ju bara så att man inte kan köpa de där onödiga prylarna. Det är liksom minimum i allting numera. 

Samtidigt har man fått lägga framtida projekt på is ett tag tills det löser sig med jobb. Klart man kan gå så här ett 

tag, men sen går det inget mer (Patrik, 2012).   

 

Några personer resonerar också om att flytta till billigare boendeformer, vilket skulle vara ett 

sätt att ”skära ner” på utgifterna. Frida menar att detta inte skulle vara särskilt roligt, men att 

detta kanske blir aktuellt för att ”tjäna lite extra pengar då det inte är särskilt trivsamt att gå på 

a-kassa och en begränsad budget”.  

 

Betydelsen av att träffas  

 

Trots begränsningar i form av sämre ekonomi och svårigheterna av prestera under dagen så 

försöker personerna hitta andra sätt att leva sin vardag. Någon säger att ”man blir så trött på 

att gå hemma och till slut börjar man klättra på väggarna”. Många f.d. jobbarkompisar sitter 

hemma och ”deppar”, vilket däremot inte framstår som ett alternativ för de intervjuade. Istäl-

let handlar det om att hålla igång fysiskt och psykiskt vilket gör att de också känner sig pig-

gare. Enligt Janne gör motionen att han ”behåller hälsan” och känner sig friskare. På Stamha-

ket berättare en man: 

 
Det blir ju inte bättre av att man bara sitter hemma. Man behöver ju inte vara så smart för att förstå det. Jag 

och min sambo har dragit igång en ny livsstil där hemma. Den handlar om att vi går ut och går varje vecka. 

Nu är det ju ganska kallt, men det gör så gott på något sätt. Man blir trött och samtidigt har man också någon 

att prata med. Sen känner man sig ganska redig efteråt. Vi får se hur länge det håller i sig.   

Fältanteckningar, 2012 

 

Några av de intervjuade berättar också att engagemanget i olika ideella organisationer blir 

alltmer frekvent efter Saabs konkurs. Det handlar inte endast om att ”fördriva tiden” utan 

också att det ”ger mycket tillbaka och att man känner sig behövd”. I likhet med tiden före 

konkursen, så var det ett sätt att ”komma hemifrån, få miljöombyte”, men också någon att 

”tjata” med. De allra flesta personerna såg också ”arbetslösheten som någonting tillfälligt” 

och att ”man får passa på att njuta av tiden och ta vara på guldkornen”. Bland annat menar 

Vickan att hon ser det som ett tillfälle att ta mer ansvar för hemmet och familjen, men också 

att ”göra alla de där sakerna som man aldrig hann med tidigare”. 

 

Det känns lite dumt, men man hejar lite mer nu 

 
Männen på ”uteplatsen” är samtliga f.d. ”Saab-anställda”. Någon gestikulerar med sina armar och de andra 

skrattar tillsammans. Efter ett tag dyker Ove upp och hejar igenkännande på en av dem. De andra tar ho-

nom i handen och presenterar sig. Mannen som tidigare gestikulerade med sina armar säger:  

– Det vi snackade om förut. Det hade varit någonting för dig. Jag tycker du ska satsa. 

Ove berättar om sina planer och de andra männen tycker också att han ska satsa. Samtidigt får han en dunk 

i ryggen. Ove kommer ifrån gruppen men hinner inte många meter för en av männen skriker: 

– Vi håller tummarna Ove, lycka till! Ove gör ”tummen upp” och skrattandes går han vidare. 

Fältanteckningar, 2012  
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Ovanstående beskrivning är ett exempel på möten mellan f.d. Saab-anställda. Det handlar inte 

endast om att träffa den tidigare arbetsgruppen utan också ”Saabare utifrån ett mer allmänt 

perspektiv. Oberoende om personerna känner varandra sedan tidigare, så karaktäriseras mö-

tena av att ”ta sig den där extra tiden”, ge råd, men också att ”stötta och peppa varandra”. Ove 

brukar ibland stanna kvar i centrum för att prata med gamla ”Saabare”. Emellanåt missar han 

bussen, vilket inte är några större problem då han istället tar nästa buss. Mötena är också ett 

sätt att ”komma ut och inte isolera sig. Någon uttrycker att detta är ”nästintill en nödvändig-

het” som arbetslös. Detta handlar inte bara om att träffa kollegor och vänner utan också att 

”heja på folk sådär i största allmänhet”. Vickan känner sig ibland som ”en typisk hemmafru” 

och därför blir det extra betydelsefullt att lämna hemmet där hon mestadels är själv om dagar-

na. Patrik berättar:  

 
Förr när man gick igenom staden tog det fem minuter. Nu kan det uppemot en timma att gå samma sträcka. Förut 

nickade man bara lite och cyklade förbi. Nu stannar man och pratar lite djupare. Kanske har man några frågor 

som behöver besvarar, eller kan dela med sig av några tips. Det är mer nu än när man jobbade på Saab. Man är 

liksom i samma sits. Man har ju fortfarande kvar det där med att vara Saabare och man behandlar varandra bra 

runt omkring (Patrik, 2012). 

 

Liknande berättelser framträder även i de andra personernas beskrivningar. Någon tycker det 

är ”himla fånigt” att det ”hejas” mer nu, men menar samtidigt att det kanske handlar om sam-

hörigheten till Saab och att de har någonting gemensamt. Tina menar att det är många som 

”hoppar på en och berättar att det känner igen henne från Saab”. Även hon uttrycker att det är 

fler personer som pratar med varandra än tidigare. Hon menar att ”de sitter i samma båt, sam-

tidigt som man numera har tid att stanna och prata”. 

 

Vem som helst får komma 
 

Solen har precis stigit över hustaken, men ändå är gatorna fulla av människor. Välklädda män i kostymer 

varvas med kvinnor som frenetiskt drar barnvagnarna genom pulserande snö och halka. Det är minusgrader 

och det ska bli skönt att komma inomhus igen. Väl framme på caféet går det inte att ta fel på den karaktärist-

iska ”cafélukten” där både kaffe och bullbak känns igen. Kalle och de andra verkar ha suttit länge och, precis 

som vanligt, har de lagt beslag på bordet som ligger lite avsides. Vi hälsar igenkännande på varandra. Samti-

digt noterar jag de andra personerna också är ”Saabare” som jag tidigare mött på Stamhaket. Det går inte lång 

stund innan kaffet är slut så det är bara att hämta mer. I förbifarten till ropar Kalle: 

– Hur går det med intervjuerna med ”Saabarna”? Här har du ett helt gäng med gubbar här, men de är visst lite 

blyga.  

Kalle skrattar högt, varav de andra fnyser åt honom. Lite skämtsamt frågar jag varför de kommer hit så ofta, 

varav en man i sällskapet säger:  

– Var annars ska vi gå? Det finns ju inte så många andra ställen. Arbetsförmedlingen? Nej, dit går man inte i 

onödan. Din personlige jobbcoach? Nej, där blir man inte alltför länge.  

De andra i gruppen håller med och menar att det är ”gött att” komma till caféet. I detta fall handlar det om att 

”snacka lite skit”, men också att peppa varandra om det var någonting de ska göra. Någon menar också man 

får höra lyckade historier, så att man på det viset får tillbaka hoppet om ett jobb. Tillsammans spenderar vi 

efterföljande timma åt att ”tjöta” om allt mellan himmel och jord.   

Fältanteckningar, 2012  

 

Caféet är en plats som Kalle och de andra personerna besöker under dagarna. Det handlar om 

att komma hemifrån, ”få det sociala”, men också en anledning att gå upp på morgonen. Om 

personerna inte dyker upp, så brukar jobbarkompisarna ringa och fråga var de befinner sig nå-

gonstans. Det är inte alltid det passar att besöka caféet, men det är heller inget ”tvång” att 

komma. Alla personer berättar om besöken på stadens Caféer, matställen och andra platser där 

de kan sitta och prata. Detta är inte bara ett sätt att träffa f.d. kollegor, utan också att dela ge-

mensamma erfarenheterna att vara arbetslösa. I likhet med oplanerade möten på staden, så är 
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det ett sätt att ”uppdatera läget” eller ge varandra råd och idéer. Det handlar till exempel att 

tipsa om lediga jobb, men också att ge förslag på andra tänkbara valmöjligheter. Att träffas är 

också en möjlighet att ventilera det som känns jobbigt. Patrik säger:  

 
Man pratar med sina för att få lite bekräftelse på om det går bra eller dåligt… Men samtidigt att prata om vilka 

känslor man har (Patrik, 2012).   
 

Att framhålla ”jobbiga saker” framträder också i de andra personernas berättelser. Kalle me-

nar att ”man tyr sig till varandra” och att ”Saabarna ibland är de enda personerna som förstår 

vad man pratar om”. Till exempel beskrivs omgivningens ”negativa attityder” vilket handlar 

om att f.d. Saabanställda anses särbehandlas i relation till andra arbetslösa.   

 
Det har varit en del negativa saker om oss i insändare och att vi särbehandlas gentemot de andra arbetslösa. En 

gång fick vi inte lönen i tid och då kunde ”Saabarna” få gratis lunch på ett ställe. Det var en dag som vi kunde gå 

dit och äta och det blev så mycket rabalder om det (Frida, 2012).  

 

Även andra personer nämner diskussionerna om att ”Saabarna” särbehandlas. Vickan menar 

att de inte alls särbehandlas, utan att det snarare handlar om att människor i omgivningen 

tycker att ”Saab är skit och att det är lika bra att lägga ner det”.   

 

Några personer uttrycker fortfarande att de inte har samma behov av att träffa alla f.d. kolle-

gor. Beskrivningar av att f.d. jobbarkompisar är både ”nedstämda och oroliga” bidrar till att 

”man själv inte vill dras ned och bli dämpad”. Kalle beskriver trots allt att detta inte gäller alla 

f.d. kollegor, men att ”man försöker undvika vissa personer”. Han var tidigare på några ”for-

mella möten” och det var alltid någon som sinkade ner hela gruppen. Han menar att det blev 

alldeles ”för privat” och att detta inte var någonting positivt. Istället valde han och några kol-

legor att sätta sig på Caféet. Enligt Kalle är det bättre att ”ta sakerna i sina egna händer”. 

Några menar också att de väljer vilka personer som de vill träffa och att det finns jobbarkom-

pisar ”som man hellre träffar, än andra”.  

 

Välfärdsaktörer, maktlöshet, otrygghet och underkastelse 

 

Arbetslösheten beskrevs tidigare som att komma ut i en ny värld. Uttrycket är också karaktäri-

serande för den tredje aspekten som handlar om svårigheterna att söka jobb, avsaknaden av 

kontroll, men också upplevelserna att inte ta någonting för givet. Personers berättelser berör 

också rädslan av att inte ”duga” och känna sig som en belastning för samhället. 

 
Mannen slår sig ner bredvid mig på Stamhaket. Han ska posta en hel hög med kuvert, men måste dessförinn-

an skriva adressen på samtliga. Vi börjar snacka och jag frågar inledningsvis om det är dagens uppgift att 

posta jobbansökningar. Mannen suckar och utbrister: 

– Vad ska man göra! 24 års anställning på Saab grabben! Här… Jag kan inte det där. Det måste se bra ut. Hur 

svårt ska det vara med allt detta jobbsökande?  

Till min stora förvåning räcker han över samtliga kuvert varav han vill att jag ska hjälpa honom att skriva 

adresserna på breven. Han pratar samtidigt som jag skriver och menar att allt inte kan vara lätt, men att han 

faktiskt klarat sig bra utan att kunna skriva . Mannen menar däremot att det är andra tider nu och att han fun-

derar på om det är ett krav att kunna skriva bra. 

Fältanteckningar, 2012  

   

Personerna menar att kraven på att söka jobb förändrats under åren som anställda. Tidigare 

var det mindre viktigt att formulera sig i text och till exempel var personliga brev ingenting 

som behövdes för att få ett jobb. Patrik berättar att ansökan till Saab endast handlade om att 

”fylla i några papper för att sedan gå ut och börja arbeta”:  
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Nu ska du skriva CV och personligt brev. Det är så mycket mer. På Saab var det bara att skriva i lite papper för 

att komma in i fabrikerna. CV var lite mer standard, men det personliga brevet verkar vara viktigare. Har man 

dessutom inte varit jätteduktigt i det svenska språket, så får väl skrivningar och formuleringar blir nya erfaren-

heter (Patrik, 2012).  

 

I likhet med Patrik berättar Vickan att det tidigare ”bara var att krafsa ner ett par rader om sig 

själv för att sedan få jobbet”. Vidare menar de intervjuade att personliga brev och CV: n är en 

”hel vetenskap” och ibland framhålls svårigheterna att förstå vad de ska innehålla. Vissa per-

soner anser sig heller inte kunna skriva tillräckligt bra. En gång på ¨Caféet” berättar Ove att 

han tänkt ”sadla om”. Det handlar i detta fall om att söka jobb där de anställda ”jobbar med 

människor”.   

 
 

Det ser ju bra ut Ove, du behärskar ”skrivarkonsten”! Ove skrattade och sa att det var hans jobbcoach som 

skrivit breven. Ove tyckte att jag skulle bestämma vilket brev han skulle skicka, varvid jag noterade att samt-

liga brev handlade om hur han ” trivts inom industrin och att han hoppades kunna få ett sådant jobb i framti-

den”. Jag frågade om breven kanske var lite väl ”insnöade” på industrin, varav det kunde vara bra att skriva 

varför man ville jobba med människor. Han svarade: Ja du Ludvig, det ser ju kanske lite märkligt ut… Kons-

tigt vet du, det är ju nästa likadana alla breven. Det har jag inte tänkt på.  

Fältanteckningar, 2012  

 

I samband med berättelserna om att söka jobb framkommer också beskrivningarna över ”att 

inte ha kontroll över situationen”. Detta handlar om att vara beroende av andra, men samtidigt 

känslan av ”att inte ha en aning om” ens ansökningar är tillräckliga. Detta berör inte bara 

tveksamheterna till att kunna skriva utan också kraven på den enskilda anställningen. Patrik 

menar att det numera är svårare på arbetsmarknaden och att ”man får skicka in papprena och 

hoppas på det bästa”. Tidigare fick alla jobb på Saab och att det kändes som om den anställde 

”hade kontroll över läget”. Numera ”förlorar man kontrollen, så fort man skickar in ansökan” 

 

Ingenting känns längre för givet 

 

I likhet med perioden före Saabs konkurs, så präglas tiden som arbetslös av otrygghet. Till ex-

empel beskriver någon att ”man numera inte vågar ta någonting för givet och att livet uppen-

barligen kan vända väldigt snabbt”. De intervjuade menar också att otryggheten handlar om 

att myndigheterna hela tiden ger olika besked. Enligt Patrik så känns det ibland som att 

”famla i mörker” och att han till slut inte vet vilka personer som det går att lita på. Kalle be-

rättar: 

 
Vi satt på det där fackliga mötet och skulle få klart med a-kassan. Det var så flummigt och det var många frågor 

som de inte kunde besvara. Eller rättare sagt… När man frågade om de var säkra, så blev de osäkra. Jag såg att 

mina kompisar började koka av ilska. Det var nästan som man hade lust att ta tag i personerna. Hade vi inte gått 

därifrån hade jag inte vetat vad som skett (Kalle, 2012).    

 

I likhet med andra personerna så menar Vickan att hon märker att arbetsförmedlingen ger 

olika besked varje gång. Emellanåt kan det vara svårt att veta om hon kan ”förlita sig på nå-

gon överhuvudtaget, då det mer eller mindre har varit förvirrande hela tiden”. Det handlar 

samtidigt om att tvingas ut i en ”ny värld” som inte bara innebär osäkerheten att få ett arbete, 

utan också otryggheten om att ”inte veta hur pass eftertraktad man är i allt det nya”. Ulla be-

skriver också att tryggheten har tagits ifrån henne utan att hon har bett om det. 
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Rädslan för myndigheterna och att inte duga 

 

I personernas berättelser är rädsla ett uttryck som återkommer. För det första handlar det om 

mötet med myndigheterna och rädslan att inte förväntas uppfylla deras krav. Samtidigt berör 

det beskrivningarna om att inte duga och vara en belastning. Mötet med myndigheterna fram-

kommer hos samtliga personer. Ett exempel är rädslan att tvingas flytta. Ulla berättar:  

 
Eftersom jag är ensamstående och inte har några barn, så har jag förstått att det inte finns någon anledning att 

stanna här. Ibland får jag känslan av att arbetsförmedlingen vill flytta på mig och hitta ett jobb någon annanstans. 

Men seriöst, det finns väl dagis på andra orter också eller. Lite egoistisk blir jag ibland (Ulla, 2012). 
 

Personerna funderar ibland om vad som skulle hända om de inte vill flytta från staden. Någon 

har också hört att personer blivit av med a-kassan om de säger att de inte vill ta ett jobb i en 

annan kommun. Någon uttrycker samtidigt rädslan för att ”inte göra som arbetsförmedlingen 

säger” och på det sättet bli av med sin arbetslöshetsförsäkring. Någon menar att det ”gäller att 

inte visa sig arbetsskygg, så att myndigheterna börjar misstänka att man inte vill göra någon-

ting”. Ove är ibland rädd över att arbetsförmedlingen kan ställa orimliga krav på honom: 

 
Ja, så var det ju det här med datorn. Man verkar inte kunna söka ett enda jobb utan datorn. Jag säger att jag 

hemskt gärna vill söka jobb, men hur ska jag kunna söka jobb om jag inte kan datorn. Till slut kanske jag inte får 

någon a-kassa för att jag inte sökt några jobb (Ove, 2012).  

 

Det handlar samtidigt om att inte bli bemött på ett ”mänskligt” sätt och myndigheterna ”börjar 

tjata” om att personerna inte sökt tillräckligt med jobb. Frida är emellanåt rädd att hon kom-

mer bli utan ersättning om hon inte hör av sig kontinuerligt eller riskerar att missa någon av 

de alla blanketter som hon måste fylla i. Rädslan handlar också om att inte duga på arbets-

marknaden, men samtidigt inte veta var ”allt detta kommer att sluta”. Janne har till exempel 5 

år kvar till ålderspension, men är rädd att åldern ska vara någonting negativt i samband med 

att han söker jobb. Han resonerar ibland att det kanske är så att ”han har åldern inne” för att 

tvingas acceptera det som har hänt. Samtidigt känner han sig pigg och tror inte det skulle vara 

några problem att jobba till 67 år ålder. Rädslan framställs också på andra sätt. På Caféet re-

sonerar några kvinnor följande: 

 

 
Det tär på en och man är rädd att tappa suget liksom. En av kvinnorna berättar: 

– Jag åkte runt till en massa arbetsgivare i staden och frågade om det fanns jobb. De började liksom skratta 

då jag sa att jag tidigare jobbade på Saab. De bara sa: ”nä, vi har inget åt dig, dessvärre. Folk är så himla 

trötta på oss. All denna mediakarusell.  

Fältanteckningar, 2012 

 

Emellanåt beskriver Vickan jobbsökandet som att leta i en telefonkatalog och att det, i relation 

till tiden före Saab, finns så många företag som hon inte visste fanns. Vickan menar att räds-

lan är någonting som inte får hindra henne i strävan efter att få ett arbete, men beskriver sam-

tidigt att det kan vara svårt:  

 
Man är ju kanske lite så där svensk och inte ska väl jag behöva gå ut och söka jobb. Man får försöka att bortse 

från det där och inte vara rädd och tänka att man blir förnedrad som tigger jobb (Vickan, 2012).  

 

Livet som arbetslös handlar också om att plötsligt känna sig som en belastning. Ove menar till 

exempel att myndigheterna aldrig har haft problem med honom tidigare, men att han samti-

digt inte vet var ”allt det här kommer att sluta”: 
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Kanske sitter man där som socialfall om några år. Man vet inte riktigt hur långt ner kurvan kan gå. Vi satt på en 

restaurang här om dagen. Två uteliggare gick förbi varav två finare herrar frågade sig hur man kan hamna i en 

sådan situation. Då tänkte jag. Det hade jag aldrig vågat säga (Ove, 2012). 

 

Ovanstående citat liknar också andra personers berättelser. Det handlar inte nödvändigtvis om 

beskrivningarna av att bli ett ”socialfall”, men däremot rädslan att arbetslösheten är ett ”start-

skott” på någonting som de inte riktigt vet vad det kan innebära. Någon menar till exempel att 

”det kan gå fortare än kvickt, och plötsligt rycks allting undan”.  

 

Framtiden  

 

Arbetslösheten är ingenting eftersträvansvärt för personerna, men beskrivs som en ”nyttig er-

farenhet”. Framtiden framställs däremot som osäker då ”långkonjunktur bidragit till färre 

jobbmöjligheter”. Någon anser att ”chanserna till jobb är små” och att det inte är självklart att 

hitta ett nytt arbete. Personerna börjar ”tänka om och försöker hitta andra alternativ”. Det 

handlar till exempel om att börja veckopendla, flytta eller att börja studera. Samtidigt känner 

några att det är svårt att under kort tid bestämma sig hur framtiden skall se ut. I följande del 

beskrivs resonemanget om framtiden. Avsnittet disponeras utifrån följande rubriker: 

 

– Att må dåligt över att inte veta 

– Stanna kvar eller att flytta – begränsningar och möjligheter  

– Sätta sig på skolbänken igen 

– Hoppet om Saab 

 

Att må dåligt över att inte veta  

 

Anställningen på Saab beskrevs tidigare som ett ”slitjobb” och emellanåt förekom det till-

fällen då personerna funderade på att byta jobb. Detta handlade framförallt om perioder då ar-

betsuppgifterna var extra monotona och slitsamma. Samtidigt övervägde arbetets positiva 

egenskaper och det ”lades ingen större energi” på att söka någonting annat. För Ulla har ar-

betslösheten bidragit till att hon återigen börjat fundera om det är dags ”att välja det där som 

man har gått och tänkt på tidigare”. Hon menar att det kanske är hennes tur att göra det ”som 

hon så länge drömt om”. Samtidigt beskrivs valmöjligheterna som förvirrande, då det numera 

är så många saker att välja mellan. Resonemanget liknar också andra personers berättelser.   

 
Ibland så tänker jag så här. Ja, nu skulle jag kunna göra vad som helst egentligen, men vad sjutton är det jag vill. 

Det funderar man ju på naturligtvis på. Det valet är inte lätt. Jag har ju lite stolpar så där, men att komma på vad 

man egentligen vill är svårt (Frida, 2012).   

 

Även Tina berättar att det är ”jättejobbigt att snabbt komma på vad man vill göra i framtiden”. 

Tidvis mår hon dåligt över att inte veta, samtidigt som omgivningen uttrycker att ”det är ju nu 

du har din stora chans”. Vissa menar också att hon för länge sedan borde ”ha tagit tag i allt 

detta”, varav hon menar att valen är svåra. Vidare berättar personerna att det kan vara ”stres-

sande” att omgivningen hela tiden frågar ”om man har sökt några jobb eller utbildningar”. 

Kalle menar att det inte ”blir enklare över att någon tjatar hela tiden”. 
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Stanna kvar eller att flytta – begränsningar och möjligheter 

 

Trots svårigheterna att göra val så framstår ett nytt arbete vara centralt i personernas resone-

mang om framtiden. Några personer beskriver till exempel att det ”till varje pris handlar om 

att få ett arbete” och Janne menar att ”man inte kan gå fram och tillbaka, utan det gäller att ta 

sig i kragen och hitta ett jobb”. Färre lediga arbetstillfällen har bidragit till att personerna sam-

tidig söker arbetstillfällen i närliggande kommuner. Till exempel menar både Patrik och Ja-

mes att målet är att hitta ett jobb som de kan pendla till:  

 
Jag har en tanke om att försöka fixa ett jobb där det går att ta buss eller tåg. Då kan jag ha en cykel ståendes vid 

järnvägen, så kan jag cykla den sista biten om det är ett jobb som ligger utanför staden (James, 2012).    

 

Även Ove söker jobb i kommunerna runt omkring. Han är medveten om att det kanske krävs 

att ”man spenderar fritiden på tåg eller buss”, men att detta troligen blir en ”vanesak med ti-

den”. Detta är ingenting som han är särskilt motiverad till, men att det kanske krävs utifrån 

den rådande arbetsmarknaden. Liknande resonemang är också någonting som framkommer i 

de andra personernas berättelser. Någon menar till exempel att det ”inte så här inledningsvis” 

finns någon anledning att pendla för att ta ett ”skitjobb”, men inser att det ”kanske blir verk-

lighet om man inte hittar något i trakten”. Tina berättar:  

 
Det känns som man låter jättebekväm som inte vill ta ett pendlingsjobb. Men mina barn är faktiskt aldrig sjuka 

och jag är också en person som är noggrann i mitt jobb. Jag funderar ibland hur kräsen man egentligen får vara 

(Tina, 2012)  

 

Svårigheterna att hitta ett arbete har också inneburit att några personer ser möjligheterna att 

”flytta dit jobben finns”. Någon tänker till exempel på att söka jobb i Norge, då det inte finns 

någonting som hindrar dem från att flytta. Under flera observationstillfällen förs även samtal 

om att ”det är i Norrland” som jobben finns. Under ett tillfälle på Stamhaket förs följande dis-

kussion:  

 
Ronny rullar tummarna och gäspar samtidigt som han sträcker sig efter kaffe-muggen. En annan man frågar 

hur det är med boende uppe i Norrland. Ronny säger:  

– Du vet, man kan köpa väldigt fina hus i Norrland för runt 700 000. Då är det ingen skit som du behöver 

göra ordning. 

Ronny är på väg till gruvorna. Han menar att man inte kan sitta i Trestad och bli gammal. Innan han går ut 

genom dörren säger han: 

– Lycka till nu, vi kanske hörs och ses innan jag drar mig norrut.  

Den andra mannen sitter kvar, men får sällskap av en kvinna som kysser honom på kinden. Mannen säger:  

– Ronny är på väg till Norrland. Han menade att det finns jättemånga fina hus där till salu. Vi kanske ska… 

Vi med.  

Kvinnan släpper taget om mannen, tittar bort från mannen och säger: 

– Men det ska inte vi… 

Mannen säger ingenting mer, samtidigt som den dialogen rinner ut i sanden.  

Fältanteckningar, 2012    

 

Även Frida funderar på att flytta. I likhet med andra personer så menar hon att det egentligen 

inte finns någonting som håller henne kvar, men att det ska vara ett jobb som hon verkligen 

vill ha. Ove tycker däremot att det skulle vara ”sorgligt” om han tvingades flytta en gång till. 

Samtidigt vet han inte om han ”överhuvudtaget orkar packa resväskorna en gång till och börja 

om någon annanstans”. För alla personer är det inte en självklarhet att flytta. Patrik berättar:      

 
Om inte min sambo får jobb så blir det ju samma sits. Det är ju lika illa om hon inte får ett jobb, som att jag går 

arbetslös idag. Vi flyttar ju inte om båda får jobb i en annan stad. Det får vara en arbetsgivare som fixar jobb åt 

oss båda och vem kan göra det (Patrik, 2012).  
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Patrik menar samtidigt att det skulle vara svårt att flytta på grund av barnen. Även andra per-

soner framhåller att familjesituationen gör det svårt att söka jobb i till exempel Norrland. Det 

är inte endast familjesituationen som framträder i resonemanget om att inte vilja flytta. I andra 

fall handlar det om att personer trivs i regionen. Tina berättar: 

 
Jag är ju tyvärr en person som älskar trestadsområdet. Barnen trivs bra och jag har släkten här. Det är så många 

fördelar med staden och den ligger väldigt bra. Jag har varit ärlig från början och sagt att det är Trestad som gäl-

ler (Tina, 2012).  

 

För någon annan ”känns Trestad som är hemma” och att lämna området skulle innebära en 

omstart på många olika sätt. Janne menar däremot att han mycket väl skulle kunna tänka sig 

att flytta till Norrland ett par år, för att återvända när konjunkturen vänder.     
 

Sätta sig på skolbänken igen 

 

De allra flesta personerna för också ett resonemang om att börja studera igen. Detta handlar 

om att till exempel förbättra det svenska språket, eller att gå en datakurs så att ”man på egen 

hand kan söka jobb”. Samtidigt framhålls längre utbildningar, där både gymnasiekompetens 

och högskolan nämns. Någon tycker däremot att det känns ”bortkastat att studera alltför länge 

om man snart fyller 50 år”. På Stamhaket diskuteras kravet på utbildning: 

 
Kvinnan och mannen är eniga om att det är utbildning till alla jobb numera. Mannen berättar: 

– Jag sökte ett jobb häromdagen. Jag sa att jag jobbat på Saab hela livet. Han började säga att jobbet behövde 

lite annan kompetens. Men då sa jag, men jag kan ju lära mig. Han sa att det behövdes lite mer hantverk-

skicklighet och lite mer teoretisk kunskap. Då skrek jag nästan och sa återigen att jag kunde lära mig på plats. 

Kvinnan berättar att hon innan Saab jobbade 5 år på ett annat företag. Hon menar att hon inte kunde någon-

ting när hon kom dit, men att hon lärde sig under tiden.  

Fältanteckningar, 2012 

 

 

En person tror heller inte att studierna skulle fungera med familjelivet och menar att det inte 

är någon idé att studera om tentorna inte blir godkända. Personerna är däremot medvetna om 

att det är högre krav för att få ett jobb idag. Amanda menar till exempel att det är dator till allt 

numera och att hon känner sig ibland begränsad. Andra personer är intresserade av att studera, 

men inser att ”man inte klarar sig på studielån”. Det handlar samtidigt om att studierna fak-

tiskt ”ska löna sig” och att det måste finnas jobb inom det området som det tänker läsa inom. 

Annars är det ingen idé. 

 

Hoppet om Saab 

 

Samtidigt som personerna resonerar om framtida jobb och studier, så hoppas de allra flesta att 

Saab ”köps upp” och att verksamheten startar igen. Detta skulle innebära att personerna återi-

gen kunde få en anställning på företaget. Patrik berättar: 

 
Så länge ingen säger att det är helt kört så är Saab ett oskrivet blad. Har man inte heller fått något jobb, så lever i 

viss mån hoppet. Då får man hoppas att man har skött sig så pass bra så att man har möjligheter att komma till-

baka (Patrik, 2012).  

 

James menar att ”vi är många som håller tummarna att det snart kommer en ny ägare”. Han 

har hört rykten om att det varje dag kommer kineser som tittar på fabrikerna:  
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Startar de igång igen, så tar jag bilen och börjar direkt. Det finns ingen tvekan om att jag kommer tacka ja (Ja-

mes, 2012). 

 

Andra personer säger också att ”blir det så blir det, men hoppas gör man ju alltid”. Några tror 

dock att en nystart skulle innebära att färre antal personer skulle behövas. Kalle menar att det 

då ”bara är att kasta in ansökan igen och hoppas”. Tina menar att hon är ”en av dem som tror 

att detta till slut kommer lösa sig och att hon återigen kan ta cykeln ner till fabrikerna”.  
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KAPITEL 5: RUM, AKTÖRER, MÖTEN OCH PROCESS   
 

 

 

I kapitel 3 gjordes en teoretisk problematisering av studiens centrala begrepp. Detta ledde 

fram till en teoretisk ram för hur delaktighet och identitet kan belysas och förstås. I denna 

framstod rum, aktör, möte och process som viktiga analytiska enheter i resonemanget för hur 

begreppen kan beskrivas. Avsikten med detta kapitel är att skapa en teoretisk modell för vi-

dare analys där det empiriska materialet ställs i relation till de analytiska enheterna. Det är 

först då en modell kan prövas, granskas och legitimeras. Först görs en fördjupad problemati-

sering kring hur analysenheterna kan förstås i förhållande till studiens centrala begrepp. Där-

efter presenteras och förklaras den analytiska modellen. Denna ligger sedan till grund för ett 

resonemang kring tre olika delaktighets- och identitetsmönster. Kapitlet avslutas med en dis-

kussion om den förändring som äger rum mellan de olika delaktighets- och identitetsmönst-

ren. Detta skulle förenklat kunna beskrivas som processen mellan att ha ett arbete och vara 

arbetslös. 

 

Delaktighet och identitet insatt i en teoretisk analysmodell 

 

Med utgångspunkt i den teoretiska ramen kan olika delaktighets- och identitetsmönster besk-

rivas med hjälp av olika rumsliga dimensioner. I detta fall handlar det om den fysiska, sociala, 

emotionella och existentiella. Den sociala dimensionen berör interaktionen med andra männi-

skor, vilket till exempel kan handla om relationen till familj, grannar eller vänner. En fysisk 

dimension synliggör samspelet med den fysiska omgivningen där bostaden eller det offentliga 

torget kan exemplifiera detta. Den emotionella dimensionen innebär känslan av att vara del-

aktig eller upplevelsen av sitt egna identitetskap. När det handlar om den existentiella dimens-

ionen, så berör denna livet i ytterligare ett perspektiv. Det kan till exempel beröra resone-

manget om livsfrågor i största allmänhet, meningen med det som händer, men också funde-

ringar inför framtiden.  

 

I resonemanget om olika delaktighets- och identitetsmönster är rummet en grundläggande ut-

gångspunkt för en vidare analys. Framställningen av rummet ska förstås utifrån den teoretiska 

fördjupningen där Jenkins (2008) menar att uppkomsten av identitet inte bara kan härledas till 

social interaktion, utan även vara förenat med fysiska och emotionella dimensioner. Samtidigt 

framhåller Lilja (1999) också en existentiell dimension. Beträffande delaktighet så menar Mo-

lin (2004) att både den fysiska och sociala miljön behöver tydliggöras, samtidigt som Anders-

son (2002) hävdar att rummet behöver upplevas. Den existentiella rumsdimensionen framträ-

der inte lika tydligt i den teoretiska genomgången, men ett rimligt antagande är att olika del-

aktighetsmönster också innefattar frågor som berör detta.  

 

Rummet som enskild analytisk enhet förklarar inte uppkomsten av olika delaktighets- och 

identitetsmönster, utan samtidigt påverkar aktörer hur rummen kan beskrivas och förstås. I 

detta fall kan samhället, gruppen och individen ses som exempel på olika typer av aktörer. På 

detta sätt skall dimensioner av rummet beskrivas som föränderliga över tid och situation. 

Uppkomsten av olika delaktighets- och identitetsmönster förutsätter dessutom möten vilket 

förenklat kan beskrivas som interaktionen mellan aktörerna. Den teoretiska modell som pre-

senteras nedan ska ses som ett cirkulärt samband, där samtliga analysenheter är en förutsätt-

ning för uppkomsten och förståelsen av olika delaktighets- och identitetsmönster.  
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Möten           Rummet Aktörer Process 

 
 

 

 

Figur: Processen mellan rum, aktörer och möten 

 

Figuren ovan ska förstås utifrån att individer eller gruppers möte med en aktör påverkar rum-

mets dimensioner. Det kan handla om mötet med arbetsmarknad, där det fysiska rummet be-

skrivs utifrån arbetsplatsen och den sociala dimensionen utifrån interaktionen med arbetskam-

raterna. Beroende på att det sker andra möten med andra aktörer påverkar också rummets di-

mensioner. Det skulle till exempel kunna vara att möta aktörer som inte nödvändigtvis repre-

senterar en arbetsmarknad.      

 

I ett samhällsperspektiv anses inte individer eller grupper vara delaktiga om de inte tar full del 

av samhällets gemensamma värden (Eriksson, 2004). Det handlar om att individer eller grup-

per bryter samhälleliga mönster för hur delaktighet ska uppfattas. Det skulle kunna handla om 

att inte ta ett anvisat arbete eller att skapa alternativa boendeformer och levnadsätt. Ett sam-

hälleligt resonemang på delaktighet behöver inte nödvändigtvis stämma överrens med indivi-

dens eller gruppens upplevelser. Till exempel skulle människor i segregerade bostadsområden 

kunna känna delaktighet i förhållande till områdets invånare och vara en del i den lokala och 

fysiska miljön. Tillhörigheten till ett sammanhang skulle också kunna beskriva en samhällelig 

syn på identitetskap, vilket inte nödvändigtvis stämmer överrens med gruppen eller individens 

uppfattningar (jfr Valdez-Gardea, 2002). Detta skulle kunna förstås utifrån Jenkins (2008) 

problematiserade uppfattning om att identitetskap ska betraktas som meningsskiljaktigheter 

och överenskommelser med andra individer i omgivningen.  

 

Utformningen av rummet verkar alltså både kunna betraktas utifrån ett samhälls- grupp och 

individperspektiv. Detta skulle innebära att delaktighet och identitet kan beskrivas som både 

inkluderande och exkluderande. I detta fall handlar det om att begreppens innebörd kan vari-

era beroende på vem som beskriver eller tolkar dem. Till exempel skulle personer i studien 

kunna vara exkluderade från den samhälleliga delaktigheten då de saknar ett lönearbete, men 

samtidigt upplever inkludering i förhållande till civilsamhället. Naturligtvis behöver inte aktö-

rernas uppfattningar stå i motsatsförhållande till varandra, men visar på svårigheterna att för-

söka förklara begreppen utifrån en generell förklaringsmodell.  

 

I den fortsatta framställningen presenteras och tydliggörs tre olika delaktighets- och identi-

tetsmönster med utgångspunkt i förändring som sker över tid och situation. Min utgångspunkt 

är att delaktighet och identitet ska förstås som en process i mötet mellan rummets aktörer. Så-

ledes skall rummets olika dimensioner betraktas som föränderliga över tid och situation, där 

meningsskiljaktigheter och överenskommelser påverkar hur olika delaktighets- och identi-

tetsmönster kan uppmärksammas, beskrivas och förstås. Förändring är inte bara framträdande 

i den teoretiska analysen, utan även i det empiriska materialet. I denna studie kan detta bely-

sas utifrån tre olika tidpunkter där den första beskriver den trygga tiden som anställd på Saab. 

Den andra delen framhåller hur förändringar på företaget bidrog till ovisshet bland de an-

ställda. Tidpunkten för det tredje tillfället berör tiden efter Saab: s konkurs. Även i detta fall 

är ovisshet och otrygghet kännetecknade för personernas beskrivningar. Samtidigt handlar ar-

betslöshetstiden i viss mån även om en omrekonstruktion.  
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Tanken med nedanstående avsnitt är att med hjälp av det empiriska materialet och den teore-

tiska modellen beskriva olika former av delaktighets och identitetsmönster. De tre delaktig-

hets- och identitetsmönstren som beskrivs är:  

 

1. Det stabila och trygga delaktighets- och identitetsmönstret 

2. Det lösa och övergående delaktighets- och identitetsmönstret 

3. Det kompenserande och återskapande delaktighets- och identitetsmönstret   

 

Resonemanget om varje mönster inleds med en vinjett. Därefter görs en allmän förklaring till 

mönstren. Sedan följer en beskrivning av mönstren med utgångspunkt i den teoretiska mo-

dellen och de rumsliga dimensionerna. Efter detta görs en summering av de tre mönstren ge-

nom att belysa hur de, utifrån ett tids- och situationsperspektiv, förändras.       

 

Det stabila och trygga delaktighets- och identitetsmönstret  

 

Att ett mönster kan beskrivas som stabilt innebär framförallt förutsägbarhet. Det handlar om 

medvetenheten och övertygelsen om att det inte sker några oväntade eller betydande föränd-

ringar i aktörernas överenskommelser. I detta fall påverkas inte heller rummets dimensioner i 

någon större utsträckning. Perspektivet på trygghet berör framförallt kontinuitet. Utifrån det 

empiriska materialet skulle detta kunna beskrivas på följande sätt: 
 

Kollegorna gjorde ”hela grejen med Saab”. Vi brukade skämta om att kollegan var ”dödens” om de glömt fre-

dagsfikan. Vi stod i fabrikerna och ”tjötade” hela dagarna, det var kamratskap och vi kändes som en familj. An-

ställningen innebar att man kände sig behövd och någonstans var man nöjd över arbetet. Visst, det var ett skit-

jobb, men jag var stolt och bilbyggandet var mitt livsverk. Jobbet innebar också att man lämnade hemmet, så 

man inte blev isolerad. Det handlade inte om Saab alla gånger, utan snarare om en löneanställning i största 

allmänhet. Jag har alltid föredragit ett arbete före ett bidrag. Med lönearbetet kom också tryggheten och man 

hade möjligheter att välja sitt eget liv… 

 

Beskrivningen av den stolta bilbyggaren är en utgångspunkt för resonemanget kring hur det 

stabila och trygga delaktighets- och identitetsmönstret gestaltas i samband med anställningen 

på Saab. Med hjälp av ovanstående vinjett och den teoretiska modellens analysenheter belyser 

jag i nedanstående stycke hur detta mönster kan förstås utifrån rummets olika dimensioner.  

 

Den sociala dimensionen präglas av mötena på arbetsmarknaden där aktörerna i huvudsak ut-

görs av arbetskamraterna och arbetsgruppen. Mötena är viktiga och karaktäriseras av kamrat-

skap, men också beskrivningarna om den familjära arbetsgruppen. Tillsammans stöttar an-

ställda varandra och det finns en förmåga att lyssna och hjälpa till i olika situationer. Patrik 

menar till exempel att ” jobbet på Saab var en väldigt social grej” samtidigt som Tina menar 

att det handlar om att ”utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater”.  

 

Den fysiska dimensionen framträder i form av arbetsplatsen där fabrikslokalerna får en sym-

bolisk betydelse. Platsen är förenad med ett ”tufft tempo” och beskrivningar om att det prak-

tiska arbetet är ett ”slitjobb”. Trots allt är fabrikerna mötesplatsen för den sociala interaktion-

en, men också betydelsefull i miljöombytet mellan hem och arbetsplats. Amanda menar att det 

var ”skönt att komma hemifrån”, vilket framförallt handlar om att inte bli isolerad.   

 

Den emotionella dimensionen innebär att arbetet som ”Saabare” är förenat med stolthet och 

trygghet. Personerna känner sig nöjda över prestationerna i fabrikerna och upplever sig be-

hövda av den egna arbetsgruppen. Janne menar att ”man känner stolthet över vad man åstad-



47 

 

kommit på fabrikerna”. Det handlar också om att personerna känner trygghet i att ha ett arbete 

på Saab. 

 

Den existentiella dimensionen uttrycks genom att anställningen på Saab innebär möjligheterna 

att välja sitt eget liv. Janne valde till exempel att stanna kvar på företaget, trots att pappan 

ville att han skulle börja universitetet efter gymnasiet. Någon beskriver också Saab som ett 

livsverk och att ”man egentligen aldrig tänkt göra någonting annat” i livet.     

 

Med stöd av den teoretiska modellens analysenheter och studiens empiri går det alltså att ar-

gumentera för att tiden som anställd kan beskrivas och förstås som ett stabilt och tryggt delak-

tighets- och identitetsmönster. De rumsliga dimensionerna präglas i hög grad av mötet med 

arbetsmarknaden.      

 

Det lösa och varierande delaktighets- och identitetsmönstret  

 

Det andra delaktighets- och identitetsmönstret skall betraktas som löst och varierande. I detta 

fall handlar det om att betydande förändringar i aktörernas överenskommelser skapar ovisshet, 

samtidigt som det får betydande konsekvenser för utformningen av rummets dimensioner. Det 

finns trots allt en oförutsägbarhet kring mötenas varaktighet, men också vilka aktörer som blir 

framträdande. Utifrån det empiriska materialet kan detta illustreras på följande sätt:  
 

Jag minns omorganisationen. Tryggheten försvann och till slut fick några gå. Det ryktades om konkurs, men man 

borstade av sig eländet och jobbade som vanligt. Till slut permitterades vi och ett vakuum uppstod. En kväll cyk-

lade jag förvirrad genom staden. Man undrade vad som höll på att hända, men också vad det skulle bli av allt 

detta. Man undvek kollegorna för att inte må sämre, samtidigt som omgivningen tyckte man var lat och bara 

”drog”. Detta gjorde mig deppad och irriterad. Till slut undvek man personer i omgivningen, samtidigt som före-

ningslivet blev framträdande. Trots allt väntade jag på chefens samtal, så att vi återigen kunde cykla ner till fa-

brikerna. Han ringde aldrig…     

 

Organisationsförändringarna på Saab bidrar inte bara till att den stolte bilbyggaren upplever 

förvirring, utan skapar samtidigt nya delaktighets- och identitetsmönster. Även i detta fall kan 

den teoretiska modellens analysenheter vara ett sätt att förklara hur uppkomsten av nya möns-

ter kan förstås och beskrivas.   

 

Personalnedskärningarna på Saab får konsekvenser för utformningen av rummets sociala di-

mensioner. Det handlar om att arbetsgruppens struktur förändras, men också att permittering-

en leder till att personerna börjar undvika kollegor för att inte påverkas av negativa tankar och 

funderingar om framtiden. Den familjära beskrivningen av arbetsgruppen försvinner och ka-

raktäriseras numera av splittringar. I samband med detta börjar anställda också undvika män-

niskor i omgivningen. Tina menar att ”folk runt omkring inte alltid förstod”. Kalle beskriver 

att han blir alltmer folkskygg och börjar hålla sig borta för personer i sin egen bekantskaps-

krets. Samtidigt sker möten med andra aktörer vilket leder till uppkomsten av andra sociala 

dimensioner. Det handlar bland annat om civilsamhälleliga aktörer där engagemanget i ideella 

föreningar får en framträdande roll.  

 

Engagemanget i olika föreningar synliggör även förändringar i den fysiska dimensionen, där 

fabrikerna numera är ersatta av föreningslokaler. Det är här den sociala interaktionen sker, 

men samtidigt platsen som besöks för att bryta hemmets fysiska och sociala isolering. Före-

ningslokalen bidrar samtidigt till att personerna ”inte nödvändigtvis behövde umgås med kol-

legor som var ledsna och oroliga”. 
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Den emotionella dimensionen kännetecknas som ett vakuum och känslan av stolthet och 

trygghet försvinner. Karaktäriserande är också upplevelsen av otrygghet. Samtidigt börjar 

personerna beskriva irritation och deppighet, vilket framförallt handlar om omgivningens atti-

tyder kring situationen på Saab. Vickan blir irriterad på grannarnas frågor och upplever att 

hon ”fick det nedkört i halsen hela tiden”. Kalle menar att deppigheten uppkommer i samband 

med beskrivningarna om honom som lat. Samtidigt anser omgivningen att Kalle ”ska växa 

upp och skaffa sig ett riktigt jobb”.  

 

Lönearbetet på Saab beskrivs inte längre som ett livsverk och personerna börjar fundera över 

den ovissa framtiden. Detta är karaktäriserande för den existentiella dimensionen och enligt 

Ove ”går det många tankar genom skallen” under denna tid. Han frågar sig också ”vad i jös-

senam var meningen med detta”.  

 

Med stöd av den teoretiska modellens analysenheter och studiens empiriska material går det 

alltså att argumentera för att tiden mellan anställning och arbetslöshet kan beskrivas och för-

stås som ett varierande och löst delaktighets- och identitetsmönster. Variationen kan beskrivas 

utifrån att rummets dimensioner inte bara präglas av mötet med arbetsmarknaden, utan även 

om civilsamhälleliga aktörer. Samtidigt kan mönstret betraktas som tillfälligt. Detta handlar 

om förhoppningen om att återigen återgå till det stabila och trygga delaktighets- och identi-

tetsmönstret som i detta fall berör att arbeta på Saab.  

 

Det kompenserande och återskapande delaktighets- och identitetsmönstret   

 

Ett kompenserande och återskapande delaktighets- och identitetsmönster handlar om att det är 

en ersättning och i viss mån en rekonstruktion av möten med tidigare aktörer. I likhet med det 

andra mönstret har betydande förändringar skett i aktörers överenskommelser, vilket fortsatt 

skapar otrygghet och ovisshet. Även i detta fall påverkas rummets dimensioner på olika sätt. 

Utifrån det empiriska materialet kan detta beskrivas på följande sätt: 
 

Vi tömde skåpet på Saab. Jag började på A-kassa och det gjorde mig stressad. Livet kändes bortkastat, världen 

hade rasat och man visste inte om man dög. Vad skulle man göra? Alla val fick mig att må dåligt. Att flytta för 

ett jobb kändes vemodigt och det var krav på utbildning. Tanken på förtidspension varvades med övertygelsen 

om att jag kunde jobba tio år till. Föreningslivet blev mer frekvent, men också möten med f.d. arbetskamrater 

som var förstående. Fikan var ett sätt att komma hemifrån och möta folk. Det kändes som man inte dög för myn-

digheterna och man var alltid rädd för att inte uppfylla deras krav. Livet var otryggt och man insåg att det kunde 

vända väldigt snabbt. Man undrade allt oftare vad det skulle bli av staden, regionen, människorna och vad egent-

ligen meningen var med detta. Det var inte hundra procent kört med SAAB, så det fanns hopp om att en dag ta 

cykeln ner till fabrikerna.    

 

Den sociala dimensionen präglas av att föreningsmänniskor har en alltmer framträdande roll. 

Det beskrivs inte bara som att ”fördriva tiden”, utan även om att den sociala interaktionen 

”ger mycket tillbaka och att man känner sig behövd”. Samtidigt är det förenat med att ha nå-

gon ”att tjata med”. Vid samma tidpunkt får f.d. arbetskamrater återigen en framträdande be-

tydelse för det sociala rummets utformning. Det handlar framförallt om beskrivningar som 

kan härledas till den familjära arbetsgruppen, vilket även var framträdande i det första delak-

tighets- och identitetsmönstret. Detta bidrar samtidigt till att det tredje mönstret kan beskrivas 

som återskapande.  

 

Betydelsen av f.d. kollegor beskrivs bland annat utifrån att de ger varandra råd om situationer 

som uppstår i ”den nya vardagen”. Det är förenat med att dela ”gemensamma erfarenheter av 

att vara arbetslös”, ”få det sociala”, men också att det finns en ”anledning att gå upp på mor-
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gon”. Patrik menar att ”man pratar med sina egna för att få lite bekräftelse om det går bra el-

ler dåligt”. 

 

Föreningslokalen är fortfarande utmärkande för den fysiska dimensionen, men det handlar 

även om caféer och platser som karaktäriseras av offentlighet. I likhet med det andra delaktig-

hets- och identitetsmönstret är platserna ett sätt att bryta hemmets isolering. Emellanåt är val 

av plats en medveten strategi för att undvika andra sammanhang, vilket till exempel handlar 

om arbetsförmedlingen eller andra myndigheter. Kalle menar också att det inte finns ”så 

många andra ställen” att besöka.   

 

Mötena runt om i staden är också ett sätt att höra till ”lyckade historier”, där f.d. arbetskamra-

ter har fått nya anställningar. Detta bidrar till att personerna känner ”hopp” om att hitta ett nytt 

arbete. Hoppfullheten är också ett illustrativt exempel för den emotionella dimensionen. Där-

emot är stress ett återkommande uttryck för denna tidpunkt. Det handlar bland annat om a-

kassans tidsbegränsningar, men även om att åstadkomma konstruktiva beslut inför framtiden. 

Det finns också en rädsla för att inte uppfylla myndigheternas krav, men också känslan av att 

inte duga och att vara en belastning för samhället.   

 

Den existentiella dimensionen uttrycks på olika sätt. Det handlar till exempel om att ”börja 

grubbla” och att ”resonera om livet på ett annat sätt”. Ove menar att åren på Saab ibland 

känns som 24 bortkastade år” och ibland skulle han vilja ha ”åren på fabrikerna ogjorda”. 

Saab-tiden beskrivs också som en ”liten bubbla” och att det finns en ”hel värld som man inte 

visste fanns”. Detta är förenat med osäkerheten om personerna över huvud taget är ”eftertrak-

tade i allt det nya”. Livet beskrivs också vara någonting som uppenbarligen ”kan vända väl-

digt snabbt”, men också att ingen vet var ”detta kommer att sluta”.      

 

Tiden som arbetslös kan alltså beskrivas och förstås som ett kompenserande och återskapande 

delaktighets- och identitetsmönster. Mötet med civilsamhällets aktörer bli alltmer bestående 

och har definitivt ersatt lönearbetet på Saab som utgångspunkt för hur rummets dimensioner 

kan beskrivas och förstås. Mötena är inte längre lösa och varierande, utan är snarare att be-

trakta som en ersättning för löneanställningen på Saab. Det är trots allt viktigt att framhålla att 

detta delaktighets- och identitetsmönstret kan beskrivas som återskapande, vilket framförallt 

handlar om att f.d. arbetskollegor blir viktiga igen. 

 

Processen 

 

Med hjälp av den teoretiska modellen har studiens empiriska material beskrivits och belysts 

utifrån tre delaktighets- och identitetsmönster. Fokusen i mönstren skiljer sig från varandra, 

vilket handlar om betydande förändringar i mötet mellan olika aktörer. Detta påverkar i sin tur 

utformningen av rummets dimensioner. Nedanstående matris är ett sätt att belysa hur mönst-

ren kan beskrivas och förstås utifrån ett perspektiv på förändring: 
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 MÖNSTER 1  

Saabtiden   

MÖNSTER 2 – 

Permitteringstiden 

MÖNSTER 3 

Uppsagda från Saab  

Beteckning Stabila  

Trygga 

Lösa 

Övergående 

Kompenserande- Åter-

skapande 

Sociala dimensionen Tillitsfulla   Prövande Bekräftande  

Fysiska dimensionen Etablerade arenor Upptäckande  Kända arenor 

Emotionella dimensionen Erkännande  Ifrågasättande Ambivalens 

Existentiella dimensionen   Självförverkligande  Resonerande  Omvärderande 

Typiskt Förutsägbarhet 

Kontinuitet 

Ovisshet 

Oförutsägbarhet 

Ersättning - Rekonstrukt-

ion 

 

Matris 1: Förändringen av tre mönster kopplade till delaktighet och identitet 

 

När det handlar om den sociala dimensionen karaktäriseras det första mönstret av tillitsfulla 

relationer med arbetsgrupp och arbetskamrater. I det andra mönstret kan den sociala dimens-

ionen betraktas som prövande. Det handlar om att betydande förändringar sker i relationen 

mellan arbetskamraterna, samtidigt som nya sociala dimensioner uppstår med civilsamhälle-

liga aktörer. Förändringar uppstår även mellan det andra och tredje mönstret där f.d. kollegor 

återigen blir betydelsefulla. I detta fall är relationerna bekräftande, vilket till exempel syftar 

till att dela gemensamma funderingar om tillvaron som arbetslös.      

 

Att olika delaktighets- och identitetsmönster kan beskrivas som en process påverkar också 

den fysiska dimensionen. Till exempel är det första mönstret förenat med närvaron av etable-

rade arenor där Saabfabrikerna är de viktigaste. Permitteringstiden bidrar till att det andra 

mönstret förändras och behovet av att upptäcka nya arenor uppkommer för social interaktion 

och miljöombyte. Till exempel är civilsamhällets arenor utmärkande för den fysiska dimens-

ionen i detta mönster. I det tredje mönstret kan arenorna, som skildras i det andra mönstret, 

beskrivas som kända och börjar få betydelse för personerna.     

 

Den emotionella dimensionen berör lönearbetet på Saab och kan beskrivas som ett erkän-

nande av den egna anställningen. Det handlar om att vara en stolt bilbyggare, men också om 

att få bekräftelse i det dagliga arbetet på industrierna. Det andra mönstret kan däremot beskri-

vas som ifrågasättande, vilket framförallt berör omgivningens attityder och åsikter. Stoltheten 

försvinner och ersätts med irritation och otrygghet. I det tredje fallet präglas personerna av 

ambivalens. Personerna beskriver att det finns en hoppfullhet om att återgå till sina anställ-

ningar på Saab, samtidigt som stress och otrygghet är någonting som hela tiden präglar deras 

liv. 

 

Utifrån den existentiella dimensionen karaktäriseras det första mönstret av självförverkli-

gande. Det handlade om att få löneanställning på Saab, trots att det fanns andra alternativ i li-

vet. Emellanåt beskrivs Saab också som ett livsverk. I det andra mönstret permitteras de an-

ställda och personerna blir alltmer resonerande kring sin situation. Det går ”många tankar ge-

nom skallen” samtidigt som någon funderar på vad som är meningen med allt. I det tredje 

mönstret befinner sig personerna i arbetslöshet. Personerna börjar omvärdera livet som har 

varit, men också hur framtiden kan tänkas se ut. Åren på Saab känns ibland som bortkastade, 

samtidigt som det finns en ”hel värld” utanför fabrikerna. Personer anser också att livet kan 

vända väldigt snabbt.  

 

Med hjälp av den teoretiska modellen kan det empiriska materialet alltså förstås och belysas 

utifrån tre olika delaktighets- och identitetsmönster. I ovanstående avsnitt framgår det tydligt 
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att rummets dimensioner ska betraktas som föränderliga vilket samtidigt möjliggör för att 

kunna beskriva mönstren som en pågående process. I detta fall handlar det framförallt om be-

tydande förändringar i jämförelsen mellan det första och tredje mönstret, vilket i denna studie 

skulle kunna beskrivas som processen mellan lönearbete och arbetslöshet. Förståelsen av 

denna process kan däremot endast beskrivas utifrån att samtliga mönster inkluderas i resone-

manget. På detta sätt får också det andra mönstret betydelse.  

 

Påståendet om att det finns skillnader mellan mönstren är dock en alltför onyanserad analys 

och eventuella förändringar behöver samtidigt belysas utifrån rummets olika dimensioner. 

Detta blir särskilt betydelsefullt i en jämförelse mellan det första och tredje mönstret och 

handlar troligtvis om personernas möjligheter att ersätta ett delaktighets- och identitetsmönst-

ret som karaktäriseras av både stabilitet och trygghet. När det handlar om den fysiska och so-

ciala dimensionen så verkar det finnas strategier för att hitta alternativa arenor som både kan 

beskrivas som kompenserande eller återskapande. Däremot framstår det problematiskt att er-

sätta den emotionella och existentiella dimensionen.   
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KAPITEL 6: KONKLUSION OCH DISKUSSION 
 

 

 

Denna studie handlar om att ha ett lönearbete i relation till att inte ha ett arbete, men också i 

förhållande till begreppen delaktighet och identitet. Detta kapitel består av tre delar. I den 

första delen diskuteras studiens frågeställningar med utgångspunkt i det samlade materialet. 

Det handlar om betydelsen av att ha ett lönearbete, vad som framträder som betydelsefullt och 

hur detta kan förstås i förhållande till att inte ha ett lönearbete. I den andra delen diskuteras 

hur lönearbetet kan förstås i relation till begreppen delaktighet och identitet. I den tredje delen 

diskuteras studien i förhållande till ett generellt perspektiv, där studiens inledande teoretiska 

avsnitt är en central utgångspunkt. Det handlar bland annat om hur Saabfallet kan ses i ett 

större sammanhang där strukturella förändringar får konsekvenser för den enskilda individen. 

Därefter diskuteras vilken betydelse studien kan ha för den socialpedagogiska praxisen. Sedan 

förs ett resonemang om tillvägagångssättet i studien vilket avslutas med förslag på hur en ny 

studie skulle kunna se ut.   

 

Lönearbetets betydelse 

 

Studiens första fråga handlar om att besvara hur lönearbetet beskrivs, vad som karaktäriseras 

som betydelsefullt och hur detta kan förstås i relation till avsaknaden av ett lönearbete. Ge-

nom studiens samlade empiriska och teoretiska analyser går det att dra slutsatsen att lönearbe-

tet på Saab i huvudsak kan beskrivas som positivt, men att det finns delar som är mindre bra.  

 

Den positiva delen handlar för det första om betydelsen av ett socialt perspektiv vilket exemp-

lifieras av trivseln bland arbetskamraterna. Klagomål är inte särskilt vanligt förekommande 

och den sociala interaktionen är någonting som gör att flera personer stannar kvar på företaget 

under lång tid. Det handlar inte bara om att träffa arbetskamraterna i största allmänhet, utan 

innefattar både hjälpsamhet och lyhördhet. Arbetsgruppen är betydelsefull och karaktäriseras 

av både gemenskap och kamratskap. För det andra bidrar lönearbetet till upplevelsen av 

trygghet. Det handlar framförallt om en ekonomisk aspekt, där anställda får lön varje månad. 

Samtidigt ger en löneanställning trygghet i största allmänhet, men det framkommer inte vad 

denna trygghet egentligen handlar om. Det praktiska arbetet bidrar även till att personerna 

mår bra, där till exempel den fysiska och psykiska tröttheten leder till en bra dygnsrytm. An-

ställningen skapar också dagliga rutiner, men är också ett sätt att få miljöombyte. Samtidigt är 

det dagliga arbetet förenat med att känna sig behövd, men också att tvingas ta ansvar över ar-

beten. För det tredje bidrar anställningen till självständighet. Det handlar framförallt om att 

lönen skapar valmöjligheter i vardagen.  

 

Den negativa aspekten av lönearbetet handlar om monotona och slitsamma arbetsuppgifter. 

Jobbet är ibland farligt och handlar om att det stressiga tempot leder till att säkerhetsrutiner 

inte följs. Periodvis är det mycket att göra och personalen förväntas jobba övertid. I detta fall 

tas det mindre hänsyn till den sociala situationen. Arbetet är också förenat med att kroppen 

blir utsliten. Trots detta överväger det positiva med arbete och många blir kvar i företaget un-

der många år.   
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Avsaknaden av lönearbetet 

 

En annan slutsats är att avsaknad av ett lönearbete i huvudsak kan beskrivas utifrån negativa 

aspekter, men att också positiva aspekter framträder.  

 

Avsaknaden av ett lönearbete beskrivs framförallt utifrån tre perspektiv. För det första påver-

kas den egna hälsan vilket både handlar om ett psykiskt och fysiskt välbefinnande. Den psy-

kiska hälsan karaktäriseras av stress, men även förenat med negativa tankar om sin situation. 

Samtidigt börjar personerna resonera om livet på ett allt mera djupgående sätt vilket både 

skulle kunna vara negativt och positivt. När det gäller den fysiska hälsan är trötthet en åter-

kommande beskrivning, men också avsaknaden av fysisk aktivitet som tidigare var förknippat 

med det praktiska arbetet. För det andra bidrar arbetslösheten till begränsningar i vardagen. 

Det handlar om ekonomiska hinder som tvingar personerna att prioritera bort fritidssysselsätt-

ningar och att sälja personliga tillhörigheter. Samtidigt handlar det om svårigheterna att pre-

stera under vardagen vilket uttrycks genom avsaknaden av tempo och att allting går långsam-

mare. En alternativ vardag växer fram och innebär en medvetenheten om att det sociala sam-

manhanget är någonting betydelsefullt, där lönearbetet tidigare hade en central funktion. En-

gagemang i föreningslivet blir alltmer framträdande, men handlar även om att möta f.d. 

arbetskamrater på stadens caféer. För det tredje innebär arbetslösheten en känsla av att sakna 

kontroll. Det beskrivs bland annat som att komma ut i en ny värld, där arbetsmarknaden under 

de senaste åren har förändrats. I detta sammanhang tar personerna ingenting för givet och det 

finns en otrygghet huruvida personerna skall få ett nytt jobb eller inte. Samtidigt finns det en 

rädsla att inte duga för myndigheterna. Det handlar bland annat om att inte kunna uppfylla de-

ras förväntningar, missa information, eller känslan av att vara en belastning. 

 

Delaktighet och identitet i relation till lönearbetet 

 

Genom att ställa den teoretiska modellen i relation till det empiriska materialet framträder yt-

terligare en slutsats. Detta handlar om att tre delaktighets- och identitetsmönster kan beskriva 

processen från lönearbetete till arbetslöshet.  

 

Det första mönstret beskriver tiden som löneanställd och kännetecknas av förutsägbarhet och 

kontinuitet. Det handlade om ett stabilt/tryggt mönster som kännetecknas av tillitsfulla relat-

ioner med arbetskamraterna och etablerade arenor i form av arbetsplatsen. Samtidigt var det 

ett erkännande av den egna personen genom att ha ett arbete och ett självförverkligande där 

arbetet blev ett livsverk. Det andra mönstret kännetecknas av ovisshet/oförutsägbarhet. Det 

handlar om ett löst och övergående mönster som kännetecknas av ett prövande av nya relat-

ioner och upptäckandet av nya arenor. Samtidigt ifrågasätts den egna personen genom att inte 

ha ett lönearbete, vilket bidrar till att de börjar resonera om sin situation. Det tredje mönstret 

kan beskrivas som ersättande/rekonstruerande. Det handlar om att kompensera och återskapa 

relationer och att söka bekräftelse på kända arenor. Vidare karaktäriseras mönstret av ambiva-

lens om vad som ska hända i framtiden, men också av ett omvärderande av livet i allmänhet.  

 

En annan slutsats är att lönearbetet har betydelse för hur de teoretiska begreppen delaktighet 

och identitet kan förstås.  

 

Det handlar alltså om att delaktighet och identitet ska beskrivas i förhållande till olika tidspe-

rioder och tillstånd. Det blir ändå problematiskt att beskriva begreppen utifrån ett oföränder-

ligt tillstånd och det är mer relevant att framhålla olika typer av delaktighets- och identitets-
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processer vilket är beroende på vilket sammanhang är en del av. Detta kan också förstås uti-

från att begreppen alltid är framträdande, oberoende om personen har ett arbete eller inte, men 

att dess innebörd kan variera beroende på vilken kontext de prövas emot. På detta sätt kan en 

teoretisk analysmodell vara ett sätt att förstå hur delaktighet och identitet kan belysas som en 

process utifrån olika tidsperioder och/eller situationer.  

 

Studiens betydelse i en samhällskontext och för socialpedagogisk praxis  

 

I studien konstaterades att olika delaktighets- och identitetsmönster framträder oberoende av 

personernas möjligheter till en löneanställning. Lönearbetet har en positiv inverkan vilket inte 

bara påverkar det individuella välbefinnandet, utan även möjligheterna att vara en fullvärdig 

samhällsmedborgare. Det är därför intressant att reflektera över hur studien kan förstås i ett 

mer övergripande samhällsperspektiv. Till exempel skulle detta kunna belysas utifrån en 

struktur – grupp och individnivå.  

 

På en strukturell nivå uppkommer frågor huruvida samhället klarar de omställningsprocesser 

som är förenade med hög arbetslöshet, vilket inte studien ger svar på. Studien handlar snarare 

om betydelsen av de resurser som finns utanför den reguljära och offentliga sfären. I synner-

het berör detta civilsamhällets potential och möjligheter att bidra till betydelsefulla delaktig-

hets- och identitetsmönster för personer som av någon anledning hamnar utanför arbetsmark-

naden. Till exempel framstår både föreningsliv och trossamfund som två viktiga aktörer när 

det handlar om att skapa förutsättningar i den vardag som uppkommer i samband med arbets-

löshet. Civilsamhällets betydelse beskrivs i huvudsak utifrån ett socialt och fysiskt rumsper-

spektiv, men skulle lika gärna kunna framhållas i resonemanget om den emotionella och exi-

stentiella dimensionen. Diskussionen behöver inte fokusera på vem som i huvudsak har an-

svaret för att bejaka betydelsen av rummets dimensioner, utan snarare att både civilsamhälle 

och reguljär offentlig verksamhet är viktiga för den enskilda individen eller gruppen. Kanske 

skall diskussionen snarare beröra medvetenheten om hur delaktighets- och identitetsmönster 

förstås, konstrueras och vad som kännetecknas som betydelsefullt i en viss situation eller till-

stånd.   

 

Vidare ger studien belägg för att gruppen blir en viktig resurs i den nya vardagen som arbets-

lös. Det är inte självklart att kontakten med myndigheter eller jobbcoacher ger personerna 

stöd i nya och svårtolkade situationer, utan att detta snarare uppkommer i mötena med perso-

ner som delar samma situation. Genom att vara tillsammans på stadens caféer eller liknande 

mötesplatser får gruppen en stödjande funktion, men handlar samtidigt om att ge varandra tips 

och råd inför framtiden. Samhällets och gruppens betydelse stärker på detta sätt den enskilda 

individens förutsättningar för att hitta resurser som både handlar om sociala, fysiska, emot-

ionella och existentiella frågor. Ovanstående resonemang ska inte ses som att individen från-

tas sitt ansvar, utan snarare att möjligheterna till konstruktiva och kreativa beslut förutsätter 

samverkan på alla nivåer.    

 

Beskrivningarna över hur individens situation ska förstås kräver också förslag på hur den so-

cialpedagogiska praxisen kan och bör tillämpas. Utifrån ett strukturellt perspektiv skulle detta 

kunna beröra inventeringen av samhällets resurser och möjligheter att stärka eller utveckla 

olika delaktighets- och identitetsmönster. Det kan även handla om att den offentliga och civil-

samhälleliga sektorn får förståelse för betydelsen av individers eller gruppers olika behov av 

stöd beroende på vilken situation och tillstånd de befinner sig i. Som en tredje del handlar det 

om att stödja befintliga arenor, men också påverka förutsättningarna för att skapa nya. Utifrån 
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ett grupperspektiv skulle detta kunna handla om att skapa arbetsformer som går ut på att ar-

beta tillsammans med personer i liknande situationer. Detta utgår från att utnyttja befintliga 

mötesplatsers potential, där det socialpedagogiska arbetet har en stödjande, rådgivande och 

handledande funktion. Det handlar samtidigt om att förstå och kunna använda gruppens styrka 

för att själva kunna lösa olika problem, vilket ska ses som en lärandeprocess i grupp. Det 

skulle till exempel kunna handla om vardagliga bekymmer, kontakter med myndigheter, men 

även betydande förändringar som till exempel att flytta från orten eller att påbörja en längre 

utbildning. 

 

Den stolte bilbyggaren i en föränderlig och global värld  

Otryggheten bland f.d. Saabanställda är inte bara en effekt av företagets konkurs i december 

2011 utan ska ses mot bakgrund av en förändringsprocess som företaget genomgått under en 

längre tidsperiod. Det finns fortfarande förhoppningar om att företagets konkursbo ska köpas 

av utländska intressenter, där det inte verkar finnas några synpunkter på vilka spekulanterna 

är, utan snarare en önskan om att återigen ta cykeln ner till fabrikerna och börja arbeta. 

Kanske ska ovanstående scenario ses som ett illustrativt exempel på Becks (2000) beskrivning 

av ett kommande risksamhälle där Saab-caset är effekten av en alltmer framträdande globali-

sering. Man kan naturligtvis ställa sig frågan om detta är ett kommande samhälle, eller någon-

ting som påbörjades för flera decennier sedan. Att tusentals människor förlorar sina lönean-

ställningar i samband med industrinedläggningar skulle därmed kunna ses i ljuset av en allt-

mer framträdande konkurrens, framförallt i ett internationellt perspektiv, vilket också får kon-

sekvenser att alltfler industrilokaler står tomma.  

Det är tydligt att löneanställningen är förenat med trygghet och fyller en social funktion. När 

industrier lägger ner sin verksamhet så blir detta ett problem då det är en central utgångspunkt 

för individens livsföring och samtidigt kunna bidra till samhällets gemensamma försörjning. 

Detta betecknas som en idealtyp av livet i den industriella världen (jfr Beck, 2000). Tid och 

rum anses utifrån detta resonemang få en allt mindre betydelse när nationalstaterna drabbas av 

risksamhällets effekter. Men tid och rum får trots allt en viss betydelse då resultatet av studien 

pekar på att det är andra arenor som blir betydelsefulla i stället. Aktiviteter i lokalsamhället 

kan på detta sätt ses som en motreaktion mot den alltmera framträdande globaliseringen. Det 

kan handla om att frågor som drivs av föreningslivet skapar möjligheter att i mindre sam-

hällskonstruktioner utveckla och förändra olika livsvillkor för enskilda och grupper av männi-

skor. Vi kan här tala om att människor ”tar saken i egna händer” vilket sker på arenor som är 

mer eller mindre offentliga (jfr Andersson, 2002). 

 

Reflektioner kring den egna forskningen och förslag på nya studier  

 

Något som blivit tydligt i denna studie är uppkomsten av olika delaktighets- och identitets-

mönster. Avsikten med studiens analys var inte att pröva styrkan i dessa mönster utan snarare 

att hitta illustrativa och betydelsefulla exempel. Ett annat viktigt konstaterande är att det em-

piriska materialet endast utgör en begränsad del i personernas liv och svarar inte upp mot ti-

den före anställningen på Saab och inte heller vad som händer i framtiden. Den senare tidspe-

rioden skulle kunna beröra återgången i ett lönearbete, men också långvarig arbetslöshet. 

 

En kritisk synpunkt i den egna forskningen är att denna studie har ett begränsat antal infor-

manter vilket gör att validiteten kan ifrågasättas. Däremot är personernas berättelser illustra-
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tiva exempel och underlag för framtida studier. Studiens resultat kan troligtvis inte generali-

seras i statistisk mening, men kan troligtvis appliceras på andra grupper eller individer som är 

i liknande situationer. En svårighet med denna studie var att finna informanter som var villiga 

att ställa upp på en intervju. Därmed föll tanken att göra ett strategiskt urval och det blev per-

soner som rörde sig i det offentliga rummet som blev intervjuade. En fundering jag har är 

huruvida personerna är representativa för gruppen. Hur hade exempelvis studiens resultat på-

verkats om det hade varit andra informanter som har en betydligt mindre närvaro i det offent-

liga rummet? Huruvida detta påverkat studiens resultat går inte att uttala sig om. 

 

Under forskningsprocessen har det funnits tankar och idéer kring hur en ny studie skulle 

kunna genomföras. Det handlar inte nödvändigtvis om att hitta andra centrala utgångspunkter 

utan snarare om att fördjupa och pröva hur starka olika delaktighets- och identitetsmönster är. 

Det handlar då om att följa före detta ”Saabare” genom en kvantitativ studie där fokus snarare 

ligger på gruppen än på individen. En annan studie skulle kunna innehålla andra centrala teo-

retiska begrepp och perspektiv vilket till exempel kunde handla om medborgarskap, civilsam-

hället, men också inkludera hälsobegreppet. Det skulle alltså vara intressant att följa gruppen 

och studera hur det går för dem sett i ett framtida perspektiv. Dessutom skulle en fördjupad 

kvalitativ studie kunna göras om 5 – 10 år med samma urvalsgrupp som låg till grund för in-

samlingen av det empiriska materialet. 
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EPILOG  
 

Det är tisdag förmiddag och jag träffar några av ”Saabarna” på ett av stadens caféer. Precis 

som vanligt möts jag av ett varmt mottagande och genast blir jag hänvisad till en av de le-

diga stolarna. Det tar inte lång tid förrän jag är en del av diskussionerna och inledningsvis 

konstaterar vi att det svenska vädret inte är att lita på.  

Givande diskussioner varvas med kaffedrickande och som utomstående börjar jag ana var-

för personerna träffas allt oftare i denna miljö. Att träffas på caféet verkar inte handla om 

att träffa folk i största allmänhet, utan snarare om att bli uppmärksammad, få en roll i 

gruppen och en bekräftelse på att det man förtar sig är riktigt. Samtidigt inrymmer diskuss-

ionerna en öppenhet vilket inte bara medför möjligheten till oliktänkande, utan även om att 

kunna delta på sitt alldeles egna sätt. Kanske var det också denna gemenskap och omtänk-

samhet som rådde nere bland arbetarna på Saabfabrikerna? Vad som ska hända framöver är 

ett återkommande samtalsämne och Ove säger: 

– Ja du Ludvig, jag har skickat ut ett par ansökningar om jobb, men jag vet faktiskt inte. Vad är det man vill 

egentligen, sitta här och vänta, eller börja jobba. Kanske blir det flytt, vad vet jag? 

Efter några minuter kommer Janne inrusande och visar stolt upp böckerna som han har 

köpt i bokhandeln. Han ska börja studera och enligt honom så är det dags att bli lite seriös. 

De andra skattar och verkar vara glad för hans skull. Ove utbrister: 

– Skolan verkar inte vara så farlig trots allt.  

Detta är troligtvis inte den sista gången jag möter ”Saabarna”, men i alla fall när det hand-

lar om den här studien. Allteftersom vi sitter där på caféet börjar samtalen att fyllas med 

historier från Saab tiden. Med en stor inlevelseförmåga präglas beskrivningarna av stolthet, 

passion och gemenskap. Man var helt enkelt: 

DEN STOLTE BILBYGGAREN 
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Bilaga 1 Informationsbrev  
 

 
Institutionen för individ och samhälle  
 

Informationsbrev  

 

Trollhättan den 29 mars 2012 

 

Hej!  

 

Jag heter Ludvig Norlander och läser magisterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan 

Väst. 

 

Just nu skriver jag en uppsats om människor och deras vardag. Det handlar i synnerhet om att 

undersöka lönearbetets betydelse. Samtidigt är jag intresserad av att studera vad som sker när 

det inte längre finns något lönarbete att gå till.    

 

Studien kommer att bygga på enskilda personers berättelser, vilket i detta fall berör män och 

kvinnor som tidigare haft en anställning på Saab. Personernas berättelser är viktiga när det 

handlar om att beskriva och förstå betydelsen av ett lönearbete. Därför skulle jag vilja träffa 

dig där du berättar och resonerar kring din situation.  

 

Uppsatsen kommer att skrivas på ett sådant sätt där alla personer garanteras konfidentialitet, 

vilket innebär att berättelserna anonymiseras så att ingen vet vilka personerna är eller var de 

bor. Detta innebär bland annat att personerna i studien inte kommer att beskrivas med deras 

riktiga namn.  

  

Jag kommer även att ta hänsyn till nyttjandekravet som består av att dina berättelser i detta 

fall endast kommer att användas i denna uppsats. Under intervjun kommer det att användas en 

bandspelare för att enklare kunna överföra samtalet till skrift. Intervjuerna kommer sedermera 

att hanteras på ett sådant sätt där ingen annan (bortsett från min handledare) kommer att ha 

tillgång till materialet.    

 

Det är du som avgör om du vill vara med i studien, men dina berättelser är viktiga för min 

uppsats.  

 

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta min handledare: Docent Anna Henriksen 

Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, tele: 0520 - 22 37 63   

 

Med vänlig hälsning  

Ludvig Norlander  

0706-307923  

luno0002@student.hv.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide  
 

Inledande frågor 

- Hur skulle du beskriva dig själv? 

- Fritidsintressen, familj, ålder, utbildning?  

- Hur fick du anställning på Saab?  

- Har du gjort någonting innan? 

Beskrivning av lönearbetet  

- Hur beskrivs det att ha ett arbete? 

- Betyder det någonting att ha ett arbete att gå till? 

- Är någonting viktigt/mindre viktigt?  

Beskrivningar av tillhörighet/vara delaktig mot ett lönearbete   

- Hur beskrivs det att tillhöra en arbetsgrupp?  

- Kan man känna tillhörighet gentemot Stallbackafabrikerna?  

- Känner man tillhörighet till Saab/kollegorna utanför jobbet?  

- Känner man gemenskap och i så fall till vad?  

Lönearbetet i relation till livet i övrigt 
- Vilka möjligheter/begränsningar ger lönearbetet i livet? 

- Bidrar lönearbetet att forma sitt eget liv? 

- Påverkas familjen och relationer till sina närmaste? 

- Övrigt 

Beskrivningar av att inte ha ett lönearbete 

- Hur beskrivs det att inte ha ett lönearbete?  

- Vad betyder det att inte ha ett arbete att gå till? 

- Har någonting förändrats?   

- Beskrivs något som viktigt/mindre viktigt? 

Beskrivningar av att inte tillhöra/vara delaktig mot ett lönearbete   
- Finns det en avsaknad av en arbetsgrupp? 

- Saknar man fabrikerna? 

- Känner man tillhörighet, trots nedläggningen och i så fall till vad? 

- Hur beskrivs avsaknaden av att ha ett arbete att gå till? 

- Gemenskap  

Lönearbetet i en bredare kontext  

- Vilka möjligheter/begränsningar ger avsaknaden av ett lönearbete i livet? 

- Hur bidrar avsaknaden av ett lönearbete att forma sitt eget liv? 

- Familj/relationer? 

- Övrigt? 

Hur beskrivs det att vara arbetare på Saab? 

- Hur skulle du beskriva att vara en Saabare? 

- Är man stolt att arbetet på Saab, eller mindre stolt? 

- Vem var man i relation till sin omgivning?   

- Känner man igen varandra utanför fabrikerna?  

- Vad är Saab-andan? 

- Kommer man alltid vara Saabare? 

- Yrkesidentitet? Identifiera sig med. Bemött utifrån kategoritillhörighet. 

- Kategoriseringar (som stärkande i den egna gemenskapen). Nackdelar, fördelar? 
Vad tycker anhöriga/omgivning om allt som sker? 

Strategier 

- Vad gör man istället för att gå till jobbet? 

- Skulle du kunna tänka dig att flytta från Trollhättan? 

- Besöker man andra platser än arbetet och i så fall varför?  

- Börjar man tänka om? Hur känns det? Positivt, negativt.  

Övrigt 

- Någonting som har missats? 

- Tror du att produktionen drar igång igen?  

- Hur kändes det att bli intervjuad? 

- Vad önskar du dig framöver i livet? 

 

 


