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Sammanfattning

Hösten 2008 ökade antalet varsel snabbt och nådde på kort tid rekord-
höga nivåer. Sedan dess har antalet varsel minskat och ligger sedan
hösten 2009 på mer normala nivåer än innan den globala konjunktur-
nedgången drabbade svensk ekonomi. Media målar ofta upp en överdri-
ven bild av vilken betydelse varsel har för arbetslöshetens utveckling.
Den här rapporten gör ett försök att nyansera bilden av vilka konse-
kvenser som varsel kan ge upphov till, såväl för enskilda individer som
för arbetslöshetens utveckling. Forskning och erfarenheter av varsel un-
der de senaste decennierna visar att långt ifrån alla varsel resulterar i
uppsägningar och att ännu färre leder till arbetslöshet. Sett till samt-
liga individer som blir arbetslösa under ett år utgör varslade normalt
endast en mindre del. Den övervägande majoriteten av dem som bli
arbetslösa utgörs av individer som har haft ett tidsbegränsat arbete
som har övergått i arbetslöshet. De individer som blir uppsagda får
dock ofta betala ett högt pris i form av arbetslöshet och långvarigt
försämrad inkomstutveckling.
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1 Inledning

Hösten 2008 drabbades Sverige av en internationell �nanskris. Som en följd

av krisen ökade antalet varsel om uppsägningar mycket snabbt och nådde

på kort tid upp till rekordnivåer. Ett år senare har antalet varsel återgått

till mer normala nivåer än innan den �nansiella krisen utbröt. De varsel som

kommer in till Arbetsförmedlingen anses ofta vara en tillförlitlig indikator på

konjunkturläget i ekonomin. Att genomföra ett varsel och att säga upp an-

ställda tar tid. Dels ska arbetsgivare och fackliga representanter tillsammans

komma fram till vilka arbetstagare anställda som skall sägas upp, dels måste

hänsyn tas till både varsel- och uppsägningstider innan uppsägningarna kan

realiseras. De varsel som inkommer till Arbetsförmedlingen kommer därför

att realiseras längre fram tiden vilket betyder att varslen ger en signal om

kommande förändringar i arbetslöshetens utveckling.

Osäkerheten om styrkan i den globala konjunkturnedgången, den drama-

tiska ökningen av antalet varsel på svensk arbetsmarknad samt det mycket

kraftiga fallet i den svenska ekonomins utveckling ledde till farhågor om

en kommande djup recession med kraftigt stigande arbetslöshet. Även om

antalet varsel har minskat sedan hösten 2008 är situationen hösten 2009 fort-

farande mycket ansträngd på arbetsmarknaden. I media målas det ofta upp

en överdriven bild av vilken betydelse varsel har för arbetslöshetens utveck-

ling. Den här rapporten gör ett försök att nyansera bilden av de konskvenser

som varsel om uppsägningar kan ge upphov till såväl för enskilda individer

som för den totala arbetslöshetens utveckling.

Erfarenhetena från varsel under de senaste tre decennierna visar att de

varsel som har kommit in till Arbetsförmedlingen i genomsnitt har omfattat

knappt 1,5 procent av det totala antalet sysselsatta. Undantaget är den

ekonomiska krisen i början av 1990-talet när närmare 4,5 procent av de

sysselsatta omfattades. Forskning på området och andra erfarenheter visar

dock att långtifrån alla dessa varsel leder till uppsägningar och att ännu färre

leder till arbetslöshet.1 Av samtliga individer som blir arbetslösa under ett år

svarar varsel normalt endast för en mindre del. Uppkomsten av arbetslöshet

1Se Jans (2002), Sjöberg &Tegsjö (2007) och Arbetsmarknadsrapport 2009:1.
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beror till övervägande del på helt andra orsaker.

Många av de individer som blir uppsagda får dock ofta betala ett högt

pris i form av långa perioder av arbetslöshet och försämrad inkomstutveck-

ling. 2 Forskning visar att konsekvenserna av uppsägningar beror av kon-

junkturens utveckling, lagar och regleringar som omger uppsägningar, ut-

formningen av sociala välfärdssystem och inte minst av egenskaperna hos

dem som blir uppsagda.

Syftet med denna studie är att sammanställa den kunskap som �nns om

varsel och uppsägningar på arbetsmarknaden. I den fortsatta presentatio-

nen redogörs kort för de lagar och regleringar som omger uppsägningar på

svensk arbetsmarknad. Därefter följer en genomgång av den svenska varsel-

statistiken och i vilken grad varsel som kommer in till Arbetsförmedlingen

överensstämmer med de uppsägningar som senare genomförs samt en kort

belysning av varslades betydelse för utvecklingen av den totala arbetslös-

heten. Efter detta avsnitt följer en kort översikt över resultat från interna-

tionella och svenska studier av uppsägningar och konsekvenser av uppsäg-

ningar för berörda individer. Detta gäller till exempel de egenskaper som

uppsagda individer har och som påverkar deras möjligheter att få ett nytt

arbete. Vidare diskuteras vad som händer efter att uppsägningarna har trätt

i kraft med avseende på arbetslöshetens varaktighet, hur inkomster påverkas

av uppsägningar, e¤ekter av riktade stödinsatser, rörlighet i samband med

uppsägningar och andra e¤ekter av uppsägningar och varsel på arbetsmark-

naden. Rapporten avslutas med en kort diskussion och kommentarer.

2 Regleringar som påverkar uppsägningar

Vilka som sägs upp, hur lång tid uppsagda har på sig att hitta ett nytt

jobb innan uppsägningen träder i kraft och vilka konsekvenserna blir för

arbetsmarknadsutfallet beror till viss del av den lagstiftning och de regler

som �nns för uppsägningar på arbetsmarknaden. Uppsägningar omfattas av

�era lagar. Lagen om anställningsskydd (LAS) ger arbetstagare med fast

2Se t.ex. Addison (1991), Fallick (1996), Farber (1993,2005), Kuhn m�. (2002), Gonäs
(1991),

3



anställning rätt till en grundläggande anställningstrygghet. Lagen innehål-

ler regler som skall förhindra godtyckliga uppsägningar, regler för i vilken

ordning individer ska sägas upp och när uppsägningarna tidigast kan träda

i kraft. Enligt lagen om medbestämmande (MBL) är arbetsgivare skyldiga

att informera och förhandla med berörda fackföreningar vid uppsägningar

till följd av arbetsbrist. Utöver detta är arbetsgivare skyldiga att i god tid

informera - varsla - Arbetsförmedlingen om de uppsägningar som de avser

att genomföra. Informationsplikten omfattar uppsägningar av fem eller �era

anställda.

Turordningsreglerna i LAS reglerar i vilken ordning arbetstagare ska sä-

gas upp. Huvudregeln är �sist in, först ut�. Turordningsreglerna är således

beroende av hur lång tid individerna har varit anställda. Om två individer

har varit anställda under lika lång tid skall den som är yngst sägas upp i

första hand. Turordningsreglerna är dock dispositiva, vilket innebär att det

är tillåtet att frångå dessa regler om arbetsgivaren tillsammans med fackliga

organisationer kan komma överens om detta på lokal nivå.3 Uppsägnings-

tiderna i LAS varierar mellan en till sex månader och beror av hur länge

arbetstagarna varit anställda. Alla arbetstagare har rätt till en uppsägnings-

tid om minst en månad. Arbetstagare som varit anställda i tio år eller längre

har rätt till minst sex månaders uppsägningstid. Flertalet av reglerna i LAS

är tvingande vilket innebär att de utgör en lägstanivå som inte kan förhand-

las bort. Däremot är det möjligt att teckna avtal som ger arbetstagarna rätt

till förmånligare villkor än de som ges i LAS. Många arbetstagare har också

genom förmånliga kollektivavtal rätt till betydligt längre uppsägningstider

än de som LAS kräver.

Redan 1944 trä¤ade Arbetsmarknadskommissionen (tidig föregångare

till Arbetsförmedlingen), Arbetsgivareföreningen och Industriförbundet en

överenskommelse om att arbetsgivare skulle informera (varsla) länsarbets-

nämnderna om de uppsägningar som de planerade att genomföra. Överens-

kommelsen var frivillig och innebar att arbetsgivare i god tid skulle informe-

3Arbetsgivare med upp till 10 anställda har sedan januari år 2001 rätt enligt lagen att
undanta högst 2 arbetstagare från turordningsreglerna i LAS. Arbetstagarna skall enligt
arbetsgivarens bedömning vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
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ra länsarbetsnämnderna vid uppsägningar av tio eller �era anställda. 1968

skärptes överenskommelsen till att omfatta planerade uppsägningar av fem

eller �era anställda. Den 1 juli 1974 infördes lagen om anställningsfrämjande

åtgärder (Främjandelagen). Enligt denna lag är arbetsgivare som avser att

säga upp minst fem arbetstagare4 eller som under en period av 90 dagar vid

�era tillfällen avser att säga upp sammanlagt minst 20 arbetstagare skyldi-

ga att informera (varsla) arbetstagarorganisationer, Arbetsförmedlingen och

berörda arbetstagare om detta. Syftet med lagen var och är, som framgår

av namnet, att verka främjande för sysselsättningen. Genom att individerna

informeras tidigt om den kommande omställningen ökar deras möjligheter

att få jobb samtidigt som varslet ger Arbetsförmedlingen tid att förbereda

insatser och/eller åtgärder för att underlätta för de varslade att få jobb. I

förarbetena till lagen poängterades även värdet av att fortlöpande få sta-

tistiska rapporter över antalet varslade för att bättre kunna bedöma och

förutsäga hur situationen på arbetsmarknaden utvecklas.

Enligt Främjandelagen skall arbetsgivare varsko Arbetsförmedlingen två,

fyra eller sex månader före den första uppsägning träder i kraft om anta-

let uppsägningar uppgår till 5�25, 26�100 eller �er än 100 anställda.5 Inga

uppsägningar får verkställas innan varseltiden löpt ut. För en del av de in-

divider som varslas om uppsägning kan således varselplikten medföra att

deras uppsägningstider förlängs. Arbetsgivare som avser att säga upp färre

än fem anställda omfattas inte av lagstiftningen och sådana uppsägningar

rapporteras därför inte till Arbetsförmedlingen.

4Det �nns undantag, exempelvis ser reglerna annorlunda ut för byggbranschen där
skyldighet att informera Arbetsförmedlingen endast förekommer om antalet planerade
uppsägningar uppgår till minst 20.

5Praxis vid konkurser är en varseltid på 1 månad oavsett hur många som berörs av
uppsägningar. Skälet till det är att arbetsgivare, enligt lag, som hamnat i omständigheter
som de själva inte kunnat förutse endast behöver varsko Arbetsförmedlingen så snart de
kan, dock senast 1 månad före den första uppsägningen träder i kraft. Konkurs anses här
vara en omständighet som arbetsgivaren inte kunnat förutse.
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3 Varsel om uppsägningar

Hur många individer som varje år förlorar sina jobb till följd av uppsägningar

på den svenska arbetsmarknaden är svårt att svara på. Skälen till det är att

det saknas statistisk dokumentation över det totala antalet uppsägningar.

Det som �nns är varselstatistik på aggregerad nivå. Men den omfattar endast

uppsägningar av fem eller �era anställda vilket innebär det att det �nns

ett betydande statistiskt bortfall. Uppsägningar av färre än fem anställda

registreras inte.

Figur 1: Antalet individer som omfattas av inkomna varsel under perioden
januari 1980�oktober 2009, antal per månad
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Källa: Arbetsförmedlingen.

I �gur 1 visas de varsel som kom in till Arbetsförmedlingen under perio-

den 1980 till och med 2008. Varsel anses ofta vara en bra mätare på konjunk-

turläget i ekonomin6 och av �guren framgår att antalet varsel samvarierar
6Redan i förarbetena till lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder poängterades

värdet av att få tillgång till varselstatistiken för att bättre kunna bedöma och förutse
förändringar i konjunkturen och i arbetslöshetens utveckling.
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med konjunkturens utveckling. Antalet varsel ökar vid lågkonjunkturer och

minskar vid högkonjunkturer.

Omfattningen och vidden av den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-

talet framgår också tydligt. Under arbetslöshetskrisens tre värsta år, 1992�

1994, inkom varsel som omfattade drygt 450 000 individer. Bara under 1992

inkom varsel för drygt 185 000 anställda. Detta kan jämföras med att varsel

i genomsnitt för hela perioden omfattat drygt 57 000 anställda årligen. Den

dramatiska ökningen av inkomna varsel under hösten 2008 framgår också av

diagrammet. Under perioden oktober 2008 till och mars 2009 inkom varsel

som omfattade uppsägningar av knappt 105 000 anställda. Därefter har an-

talet inkomna varsel minskat även om de fortfarande ligger kvar på något

högre nivåer än vad som rapporterades innan den globala krisen drabbade

svensk ekonomi hösten 2008.

Figur 2: Inkomna varsel och in�ödet till arbetslöshet, antal per månad, ja-
nuari 1980-september 2009
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Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.

Antal

Eftersom varsel om kommande uppsägningar verkställs längre fram i ti-

den ger de även ur planeringssynpunkt en signal om kommande förändringar
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i arbetslöshet. Information om varsel och arbetslöshet (på aggregerad nivå)

�nns tillgänglig från mitten av 1970-talet och framåt. Att ökade varsel åtföljs

av ett ökat in�öde till arbetslöshet och vice versa framgår tydligt av �gur

2. Av �guren framgår också att varsel normalt endast kan utgöra en mindre

del av in�ödet till arbetslöshet men också att de utgör en större andel av

in�ödet vid låg- än vid högkonjunkturer. Under de tre senaste årtiondena

Figur 3: Andelen sysselsatta som omfattas av inkomna varsel 1975�2008,
procent
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Källa: Arbetsförmedlingen samt Statistiska centralbyrån.

har andelen sysselsatta som årligen omfattats av varsel varit relativt liten.

Andelen har varierat mellan 0,5 till 2 procent under perioden 1975�2008,

se �gur 3. I genomsnitt har andelen sysselssatta som omfattats av varsel

uppgått till knappt 1,3 procent. Undantaget är 1990-talets lågkonjunktur

som medförde att 4,5 procent av de sysselsatta omfattades av varsel om

uppsägningar.

Huvuddelen av de varsel som kommer in till Arbetsförmedlingen kommer

från företag (arbetsgivare) som behöver minska på antalet anställda men
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där verksamheten fortlever efter att uppsägningarna har genomförts, sk.

partiella uppsägningar, se �gur 4. Sedan början av 1990-talet har antalet

varsel till följd av personalminskningar ökat och antalet varslade till följd

av företagsnedläggningar har minskat. Tillverkningsindustrin som är den

mest konjunkturkänsliga delen av ekonomin svarar för knappt 50 procent

av det totala antalet inkomna varsel och har gjort så sedan mitten av 1970-

talet, se �gur 4. Det är en mycket hög andel både med tanke på branschens

storlek och med tanke på att sysselsättningen har minskat kontinuerligt inom

denna bransch under de senaste decennierna. Andra branscher som utgör en

relativt stor andel av inkomna varsel är byggnadsindustrin och den o¤entliga

sektorn.
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Figur 4: Orsak till varsel och varsel från olika branscher, antal sysselsatta
som omfattas per år, 1975�2008
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3.1 Från varsel till uppsägning

Den statistik som Arbetsförmedlingen publicerar varje månad bygger på ar-

betsgivares varsel om kommande uppsägningar. När arbetsgivarna varslar

om uppsägningar har de som regel ännu inte kommit fram till vilka ar-

betstagare som skall sägas upp eller när uppsägningar ska verkställas. De

varsel som Arbetsförmedlingen tar emot i detta skede innehåller därför en-

dast information om det totala antalet varslade, orsaken till varslet samt hur

varslet fördelar sig mellan tjänstemän, kollektivanslutna och övriga arbets-

tagare. Fram till och med 2004 lämnade arbetsgivarna även in uppgifter om

hur många kvinnor respektive män som berördes av inkomna varsel.

Efter att Arbetsförmedlingen har varslats vidtar som regel förhandling-

ar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer på lokal nivå. Syftet med

förhandlingarna är att komma fram till vilka arbetstagare som skall sägas

upp och när. När förhandlingarna är klara skall arbetsgivaren informera

Arbetsförmedlingen om vilka anställda som skall sägas upp och när uppsäg-

ningarna kommer att verkställas. I samband med att personförteckningar

över uppsagda överlämnas till Arbetsförmedlingen varslas som regel även

arbetstagarna formellt om uppsägning.

Mycket kan dock hända under tiden från att ett varsel kommer in till

Arbetsförmedlingen fram tills dess att det skall verkställas. Långt ifrån alla

inkomna varsel leder till uppsägningar.7 Skälen till det är �era. Ofta leder

förhandlingar mellan arbetsgivare och lokala fackliga organisationer till att

antalet uppsägningar minskar. Det är också vanligt att arbetstagare som

varslats om uppsägning (och som �nns upptagna på de personförteckning-

ar som inkommer till Arbetsförmedlingen) erbjuds att jobba kvar efter att

uppsägningstiden löpt ut, se �gur 5.

En uppföljning av de varsel och personförteckningar som inkom till läns-

arbetsnämnderna i Östergötlands och Södermanlands län åren 1992-1993

visar att de personförteckningar som inkom innehöll knappt 85 procent av

tidigare lagda varsel.8 Förhandlingar mellan arbetsgivare och lokala fackli-

7Se Jans (1997,2002).
8Se Jans (2002).
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Figur 5: Från inkomna varsel till verkställda uppsägningar

Inkomna varsel
(publiceras av Af)

Person
förteckningar

Verkställande av
uppsägningar

(Nytillkomna) (Nytillkomna)

Ej verkställda Ej verkställda

Källa: Jans (2002).
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ga organisationer ledde till att antalet uppsägningar minskade med drygt

15 procent. Vid uppföljningen exkluderades dubbletter, felaktigt inrappor-

terade varsel, varsel som saknade personförteckningar samt de individer på

personförteckningarna som var yngre än 15 år eller äldre än 65 år. Utan

dessa exkluderingar hade skillnaden mellan inkomna varsel och personför-

teckningar varit än större. Av uppföljningen framgick att varsel riktade till

kvinnor realiserades i högre grad än varsel riktade till män. Visserligen be-

rördes �er män än kvinnor av inkomna varsel, men i de fall förhandlingar

mellan arbetsgivare och fackliga organisationer ledde till att antalet upp-

sägningar minskade, så var det i första hand männens jobb som räddades.

Skillnaden mellan inkomna varsel och personförteckningar varierade mellan

branscher och arbetsgivare av olika storlek. Störst var skillnaden för sto-

ra arbetsgivare (med 500 anställda eller �er) och för tillverkningsindustrin,

�nansiell verksamhet och den o¤entliga sektorn.

En motsvarande uppföljning av de varsel som inkom till Arbetsförmed-

lingen under åren 2002�2007 visar att personförteckningar över uppsagda

innehöll 60 till 65 procent av det totala antalet uppsägningar i tidigare in-
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Tabell 1: Andelen uppsägningar som inte realiseras uppdelat på andelen in-
divider som saknas i personförteckningar och andelen individer som arbetar
kvar efter uppsägning. Procent

Ej i förteckning Arbetar kvar Totalt ej realiserade
1992, -93 15 15-25 30-40
2002 35 15 50
2003 33 � �
2004 35 � �
2005 38 � �
2006 41 � �
2007 42 � �

komna varsel. Förhandlingar mellan arbetsgivare och lokala fackliga företrä-

dare ledde till att antalet uppsägningar minskade med 33�42 procent. Detta

är en betydande minskning och dessutom betydligt större än vad som t.ex.

framkom i den tidigare uppföljningen för de varsel som inkom till Söderman-

lands och Östergötlands län i början av 1990-talet,9 se tabell 1.

Av uppföljningen för dessa två län framkommer även att �era av de in-

divider som fanns upptagna på personförteckningar fortsatte att arbeta hos

sina arbetsgivare efter att deras uppsägningar hade trätt i kraft. Andelen

individer som var kvar hos arbetsgivaren ett till två år efter uppsägning

uppgick till mellan 15 och 25 procent.10 Att andelen varierar beror på att

det för 10 procent av individerna är svårt att med säkerhet avgöra om de

arbetade kvar eller hade bytt arbetsgivare. En motsvarande uppföljning av

de varsel som inkom till Arbetsförmedlingen under 2002 visar att cirka 15

procent av de individer som varslats om uppsägning fortfarande arbetade

kvar hos sin arbetsgivare mer än ett år efter att Arbetsförmedlingen vars-

lats om deras uppsägningar.11 Även om det är troligt att �ertalet av dessa

uppsägningar dragits tillbaka och att individerna fått fortsatt anställning

är det möjligt att en del individer haft så pass långa uppsägningstider att

deras uppsägningar ännu inte hade verkställts vid uppföljningstidpunkten.

9Se Jans (2002).
10Jans (2002).
11Sjöberg & Tegsjö (2007).
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Sammantaget visar dessa uppföljningar att de personförteckningar som

kommer in till Arbetsförmedlingen innehåller betydligt färre uppsägningar

än vad arbetsgivarna först varslar om och att inte alla av de uppsägningar

som ingår på personförteckningarna realiseras. En hel del av de individer

som formellt blivit varslade om uppsägning arbetade kvar hos sina arbets-

givare även efter den tidpunkt då deras uppsägningar skulle ha realiserats.

Uppföljningen för Södermanlands och Östergötlands län i början av 1990-

talet visar att endast 60 till 70 procent av inkomna varsel realierades medan

uppföljningen för år 2002 visar att mindre än hälften av dessa varsel resul-

terade i uppsägningar.

Det �nns åtminstone tre skäl till varför det kan uppstå avvikelser mellan

inkomna varsel och de uppsägningar som senare verkställs: turordningsreg-

lerna i LAS, osäkerhet om den ekonomiska situationen, och andra anpass-

ningar av personalstyrkan till följd av lagda varsel. Medan turordningsreg-

lerna påverkar arbetsgivarnas möjligheter att välja ut vilka arbetstagare som

skall sägas upp, är de andra två skälen primärt knutna till den marknad där

företagen verkar. Utöver detta kan det även �nnas skillnader i hur arbetsgi-

vare hanterar regleringar och förändringar i konjunkturen.

Från arbetsgivarorganisationer hävdas ofta att turordningsreglerna ut-

gör ett hinder för företagens överlevnad och att de leder till att företagen

blir mer restriktiva till att nyanställa. Strikt tillämpade kan turordnings-

reglerna medföra att arbetsgivare tvingas att säga upp anställda i nyckel-

positioner och/eller arbetstagare som nyligen har rekryterats och som har

kunskap som är viktig för företagets överlevnad. Visserligen är avsteg från

turordningsreglerna tillåtna, men avstegen kräver att arbetsgivaren och de

fackliga representanterna tillsammans kommer överens om dessa. Eftersom

turordningsreglerna motverkar selektiva uppsägningar och kan medföra att

arbetsgivare kan tvingas att säga upp personal som de skulle vilja behålla,

är det möjligt att de försöker kringgå dessa regler. Genom att till exempel

annonsera �er uppsägningar än vad de egentligen önskar att genomföra kan

arbetsgivare försöka stärka sin förhandlingsposition gentemot den fackliga

motparten. Om arbetsgivaren reviderar antalet som varslas är det möjligt

att de fackliga organisationerna som motprestation kan gå med på avsteg

14



från turordningsreglerna. När LAS ändrades 1994 så att arbetsgivare �ck

möjlighet att frångå turordningsreglerna utan att inhämta samtycke från

fackliga organisationer minskade skillnaden mellan inkomna varsel och per-

sonförteckningar och antalet uppsägningar överensstämde i betydligt högre

grad än tidigare. När denna möjlighet togs bort året efter därpå ökade åter

skillnaden mellan inkomna varsel och personförteckningar.12

Den ekonomiska osäkerheten är en annan faktor som kan få arbetsgivare

att varsla om �er eller färre uppsägningar än vad som senare faktiskt ge-

nomförs. Att säga upp arbetstagare är både kostsamt och tar tid. Hänsyn

ska tas till både varseltider och de anställdas individuella uppsägningstider.

Beroende på att det tar tid att genomföra uppsägningar kan det initialt va-

ra svårt att korrekt uppskatta behovet. När uppsägningarna ska realiseras

kan behovet vara både mindre eller större än vad som först uppskattades.

Regleringar som förhindrar arbetsgivare att snabbt genomföra förändringar

av antalet anställda kan också förvärra den situation som företag be�nner

sig i och ge upphov till �er uppsägningar än vad som först planerades.

Inte sällan medför varsel att anställda börjar söka sig ifrån det varslade

företaget. För arbetsgivaren kan det vara svårt att förhindra att attraktiv

arbetskraft lämnar företaget och om nyckelpersoner slutar kan det förvärra

situationen ytterligare. Varslet kan därmed medföra att behovet av uppsäg-

ningar minskar om anställda slutar på eget initiativ. Om det dessutom är

nyckelpersoner som väljer att lämna företaget kan det till och med uppstå

rekryteringsbehov av personal. Andra faktorer som kan påverkas av att fö-

retaget varslar är att arbetsmoralen hos anställda, kreditvärdigheten och

kundstocken påverkas negativt vilket kan resultera i ett ökat behov av upp-

sägningar. Den motsatta e¤ekten är också möjlig. Om varsel om uppsäg-

ningar tolkas som en signal om att arbetsgivare och verkställande ledning

agerar aktivt för att förhindra framtida ekonomiska problem kan det skapa

förväntningar om ökad e¤ektivitet och ökad vinst.

Av tabell 1 framgår att skillnaden mellan inkomna varsel och de per-

sonförteckningar som senare inkommit har varit större under 2000-talet än

i början av 1990-talet. Under perioden 2002�2007 innehöll de personför-
12Se Jans (1997).
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teckningar som kom in till Arbetsförmedlingen drygt 60 procent av tidigare

inkomna varsel. Om man till detta lägger att det är troligt att en del av

de personer som �nns upptagna på dessa förteckningar kommer att erbju-

das fortsatt anställning innebär det att kanske mindre än hälften av alla de

varsel som inrapporteras till Arbetsförmedlingen resulterar i uppsägningar.

Verkställningsgraden varierar dock med konjunkturens utveckling. Fler var-

sel verkställs i lågkonjunkturer än i högkonjunkturer. Vid en lågkonjunktur

är den ekonomiska osäkerheten större än vid högkonjunkuturer och det är

svårare för anställda att på eget initiativ söka sig till nya arbetsgivare.

3.2 Orsak till arbetslöshet

Av �gur 4 framgår att det i medeltal är mindre än 1,5 procent av de syssel-

satta som årligen omfattats av varsel om uppsägningar. Som mest uppgick

andelen till 4,5 procent under lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Det

är således relativt få som omfattas av de varsel som kommer in till Arbets-

förmedlingen och av de individer som i slutändan faktiskt blir uppsagda är

det långt ifrån alla som blir arbetslösa. Hur många eller hur stor andel av

de uppsagda som blir arbetslösa beror av �era faktorer som konjunkturens

utveckling, om samhället går in med olika former av stödinsatser och ar-

betsmarknadspolitiska åtgärder, socialförsäkringssystemens utformning, om

uppsägningarna sker till följd av personalminskningar eller beroende på att

företagen läggs ner och sist men inte minst av individernas konkurrensför-

måga på arbetsmarknaden.

Varslade som blir arbetslösa tenderar att förbli arbetslösa under längre

tidsperioder än övriga arbetslösa. Till stor del förklaras det av att de som blir

arbetslösa till större del är födda utanför Norden, har lägre utbildningsnivå

mm. Kontrollerar man för dessa egenskaper försvinner skillnaderna i arbets-

löshetstider.13

Sett till samtliga individer som blir arbetslösa under ett år utgör varslade

endast en mindre del. Den övervägande majoriteten av de som blir arbetslö-

sa utgörs av individer med tidsbegränsade anställningar vars kontrakt inte

13Jans (2002).
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Figur 6: In�ödet till arbetslöshet och samtliga arbetslösa i åldern 16�64 år,
1985�2008
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Källa: AKU, Statistiska centralbyrån.

har förlängts. I �gur 6 visas både det årliga in�ödet till arbetslöshet och

samtliga individer (stocken) som varit arbetslösa under året uppdelat på

ny- eller återinträdande på arbetsmarknaden, uppsagda samt individer som

haft ett tidsbegränsat arbete som har upphört.14 Som framgår av �guren

har in�ödet till arbetslöshet dominerats av individer med tidsbegränsade

anställningar. Under perioden 1985�2008 utgjorde de 30 till 60 procent av

det totala in�ödet till arbetslöshet. Uppsagda har stått för en mindre del av

in�ödet, mellan 7 till 30 procent. Fram till och med 2004 utgjorde nytillträ-

dande, som till stor del består av studenter, knappt 7 procent av in�ödet

till arbetslöshet. År 2005 infördes en ny EU-anpassad arbetskraftsundersök-

ning (AKU) vilket medförde att resultaten från undersökningen efter denna

anpassning inte är helt jämförbara med tidigare undersökningar. De för-

ändrade de�nitionerna medförde att nytillträdandes andel av in�ödet till

arbetslöshet fördubblades. Återinträdande utgörs av individer som tidigare

14Brottet i kurvorna för 2004�2005 beror på att data saknas för den perioden i samband
med att SCB införde en ny EU�anpassad Arbetskraftsundersökning.
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Figur 7: Orsak till arbetslöshet, in�öde och samtliga arbetslösa (stocken),
genomsnitt för perioden 1985�2008
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varit arbetslösa, därefter lämnat arbetskraften och sedan åter registrerats

som arbetslösa. Även i denna grupp �nns en stor del av studenter. Under

perioden har återinträdande utgjort cirka 20 procent av det totala in�ödet

till arbetslöshet.

Ser vi till samtliga arbetslösa (stocken) är mönstret i stort detsamma som

för in�ödet. En skillnad är dock att stocken utgörs till mindre del av individer

som tidigare hade ett tidsbegränsat arbete och till större del av uppsagda.

I början på 1990-talet var till och med andelen som blivit arbetslösa till

följd av uppsägningar högre än andelen för de med tidsbegränsat arbete

som blivit arbetslösa.

Skillnader i olika gruppers andelar av in�ödet till arbetslöshet och för

stocken av samtliga arbetslösa framgår av �gur 7. Figuren visar nytillträ-

dandes, återinträdandes, uppsagdas och tidsbegränsade anställningars ge-

nomsnittliga andelar av in�ödet och stocken under perioden 1985�2008. Av

�guren framgår att uppsagda utgör en mindre procentandel av in�ödet än
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av stocken medan det omvända förhållandet gäller för arbetslöshet som be-

ror på tidsbegränsade arbeten. Att uppsagda utgör en betydligt större andel

av stocken än av in�ödet samtidigt som det motsatta förhållandet råder för

de individer som har haft ett tidsbegränsat arbete beror på att uppsagda är

arbetslösa under längre perioder än de som tidigare hade ett tidsbegränsat

arbete. Uppsagda tenderar därför att bygga på stocken av arbetslösa i en

helt annan omfattning än nytillträdande, återinträdande eller de som förlo-

rat arbete beroende på att de hade en tidsbegränsad anställning som inte

förlängdes.

4 Vad säger forskningen om konsekvenserna för de

som drabbas av uppsägningar

Den internationella forskningen kring uppsägningar och deras konsekvenser

för berörda individer är omfattande. Litteraturen behandlar frågor om risken

för uppsägningar, vad som kännetecknar dem som blir uppsagda, vad som

händer efter att uppsägningar trätt i kraft, e¤ekter av varseltider på möjlig-

heterna för uppsagda att få nya jobb mm. En stor del av studierna relaterar

till uppsägningar på den amerikanska eller kanadensiska arbetsmarknaden.

Trots stora att det �nns stora skillnader i de institutioner och lagar som

reglerar och omger uppsägningar i olika länder visar en jämförande studie

som omfattar olika länder från Europa (Danmark, England, Frankrike, Hol-

land, Tyskland) och utomeuropeiska länder (Australien, Japan, Kanada och

USA) på förvånansvärt stora likheter vad gäller konsekvenserna av uppsäg-

ningar.15 Andelen sysselsatta som årligen berördes av uppsägningar uppgick

i samtliga länder till mellan fyra och fem procent. Andelen arbetslösa i sam-

band med uppsägningar varierade dock stort. Medan över 80 procent av dem

som sades upp i USA var utan jobb direkt efter att uppsägningarna trätt i

kraft, var det mycket få som blev arbetslösa i samband med uppsägningar

i länder som Holland, Danmark och Tyskland. För de individer som redan

blivit arbetslösa var risken att bli långtidsarbetslös högst i Frankrike och

15Se Kuhn m.�. (2002).
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Tyskland, lägst i England, med Holland och USA där emellan. I ljuset av

dessa länderjämförelser är det svårt att �nna något som tyder på att mer re-

glerade arbetsmarknader skulle ge upphov till negativa e¤ekter i form av �er

uppsägningar och/eller negativa konsekvenser för de individer som förlorar

jobbet i samband med uppsägningar.

I Sverige saknas, liksom i många andra länder, statistik och information

om de uppsägningar som sker på arbetsmarknaden. Flertalet av de äldre

studierna bygger därför på uppgifter om enskilda företagsnedläggningar el-

ler större personalminskningar hos en och samma arbetsgivare som ägde

rum under 1960-, 1970- och 1980-talet.16 Flera studier har också fokuserat

på e¤ekterna av de program och stödinsatser som sattes in i samband med

LKAB:s stora personalminskningar i början av 1980-talet.17 Att �ertalet av

studierna bygger på uppgifter från enskilda företag/arbetsgivare har medfört

att det har varit svårt att dra några mer generella slutsatser om förekoms-

ten av uppsägningar och deras konsekvenser på individnivå. På senare tid

har det dock genomförts �era studier som bygger på större datamaterial

och som omfattar uppsägningar från �era olika arbetsgivare.18 Dessa studi-

er bekräftar förvånansvärt många av de resultat som de tidigare studierna

redovisat.

4.1 Vilka är det som blir uppsagda?

Studier från USA har visat att uppsägningar på arbetsmarknaden är ett

både omfattande och kontracykliskt fenomen: antalet uppsägningar minskar

vid högkonjunktur och ökar vid högkonjunktur. Det kontracykliska mönstret

har visat sig vara mer uttalat för vissa grupper än för andra. Exempelvis

�nner Farber (1993, 2005) att sambandet är kontracykliskt för lägre utbil-

dade medan motsvarande mönster saknas för individer med högre utbild-

ning. Enligt Fallick (1996) har uppsagda samma individkaraktäristika som

16Se Edin (1989), Gonäs (1974), Gonäs m.�. (1979), Storrie (1993).
17Se Ohlsson & Westerlund (1987), Engström m.�. (1988), Ohlsson (1988); Engström

& Löfgren (1989). För en översikt av be�ntlig forskning fram till början av 1990-talet se
Gonäs (1991).
18Se t.ex. Edin (1989), Gonäs (1991), Jans (2002), Eliason & Storrie (2005, 2006) och

Harkman (2008).
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�nns hos arbetskraften generellt utom i några avseenden. Anställningstid

har traditionellt utgjort ett gott skydd mot att bli uppsagd och även om

anställningstidens betydelse har minskat under de senaste decennierna har

de som varit anställda under en längre period fortfarande lägre risk att bli

uppsagda än de med kortare anställningstid.19 Uppsagda arbetstagare har

också tenderat att komma från industrier/branscher där andelen sysselsatta

minskar och/eller från industrier som har en sämre lönsamhet än genomsnit-

tet.20 Flera studier visar även att uppsagda tenderar att ha lägre inkomster

och det �nns även resultat som tyder på att inkomsterna faller innan indi-

vider sägs upp.21 Vidare har studier visat att uppsagda tenderar att vara

koncentrerade i yrken med lägre utbildningsnivå och att arbetare har löpt

högre risk att sägas upp än tjänstemän. Andra mönster är att män har sagts

upp i större utsträckning än kvinnor och att skillnaderna beroende på ålder,

födelseland, civilstånd, familjestatus eller region varit små.22

I tidiga studier av uppsägningar på den svenska arbetsmarknaden fanns

inga möjligheter att studera i vilken grad uppsagda hade egenskaper som

skilde dem från den övriga arbetskraften. I senare studier som använder

longitudinella data (Eliason & Storrie (2005, 2006), Jans (2002)) har dock

uppsagda jämförts med övriga sysselsatta som inte förlorat sina jobb till

följd av uppsägningar. Studierna av Eliason & Storrie bygger på uppgifter

från företagsnedläggningar i slutet av 1980-talet medan Jans studier utgår

från uppgifter om de individer som varslades om uppsägning (både till följd

av personalminskningar och företagsnedläggningar) i början av 1990-talet.

Trots att studierna är baserade på olika datamaterial och att studier-

na av Eliason & Storrie hänför sig till slutet av 1980-talet när situationen

på arbetsmarknaden var god och studierna av Jans relaterar till krisåren i

början på 1990-talet kommer studierna fram till liknande slutsatser om de

uppsagda. Båda studierna visar på högre uppsägningsrisker för yngre och

de arbetstagare som varit anställda kortare tid. Detta är också vad som kan

19Seitchik (1991) och Farber (1993, 1999).
20Carrington (1993) och Carrington & Zaman (1994).
21Ruhm (1991a, 1991b), de la Rica (1995) och Carrington (1993).
22Fallick (1996).
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förväntas med hänsyn till de regler som omger uppsägningar på arbetsmark-

naden. Enligt turordningsreglerna ska de individer som anställdes sist sägas

upp först, och givet att reglerna efterlevs, bör de som blir uppsagda därför

vara både yngre och ha varit anställda kortare tid jämfört med de anställda

som får behålla sina arbeten.

Av Jans studie framgår även att inte bara yngre utan även äldre (55

år eller mer) löpte högre risk att sägas upp från sin jobb. Detta tyder på

att turordningsreglerna hade frångåtts eftersom äldre arbetstagare annars

borde ha det starkaste anställningsskyddet. Den högre risken för äldre att

förlora jobbet kan bero på att de hade relativt stora möjligheter att beviljas

förtidspension under denna tidsperiod. Fram till och med 1991 kunde indi-

vider som var arbetslösa och som hade fyllt 60 år beviljas förtidspension till

följd av arbetsmarknadsskäl. Arbetsmaknadsskäl var här liktydigt med att

bli utförsäkrad från arbetslöshetskassan. Då äldre som blev arbetslösa hade

rätt till inkomstrelaterad ersättning i maximalt 450 dagar (vilket motsvarar

1 år och 7 månader) innebar det att arbetstagare som sades upp från sina

arbeten och som uppnått en ålder av 58 år och 3 månader kunde få arbets-

löshetsersättning fram tills de blev 60 år och därefter beviljas förtidspension

till följd av arbetsmarknadsskäl. Detta medförde med stor sannolikhet att

såväl äldre arbetstagare som deras fackliga företrädare blev mer villiga att

acceptera avsteg från turordningsreglerna. 1991 togs förtidspension till följd

av arbetsmarknadsskäl bort. Fram till och med 1997 var det dock möjligt

att få förtidspension till följd av medicinska skäl i kombination med arbets-

marknadsskäl. När förtidspension till följd av enbart arbetsmarknadsskäl

försvann ökade istället dessa förtidspensioneringar kraftigt. Att avsteg från

turordningsreglerna har varit vanligt förekommande för äldre arbetstagare

framgår även av Gonäs forskningsöversikt (1991).

Studierna av Eliasson & Storrie och Jans visar även att uppsagda till

större del var utrikesfödda, ogifta och att de hade lägre utbildningsnivå och

årsinkomster. Av Eliasson & Storrie framgår även att de som förlorade job-

bet till följd av företagsnedläggningar hade mer erfarenhet av såväl tidigare

arbetslöshet som av ekonomiskt bistånd.
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4.2 Vad händer när uppsägningarna trätt i kraft?

Studier från USA har visat att uppsagda arbetstagare haft förhållandevis

stor risk att bli arbetslösa. Hur länge individerna varit arbetslösa skiljer sig

åt för olika grupper av arbetstagare.23 Sannolikheten att få ett nytt jobb

likväl som sannolikheten att bli arbetslös har varit större för män än för

kvinnor. Kvinnor har å andra sidan lämnat arbetskraften i större utsträck-

ning än män, vilket tyder på att kvinnor har haft andra alternativ än att

bara försöka hitta ett nytt arbete om de har förlorat jobbet.

Äldre arbetstagare, över 55 år, har haft svårare att �nna nya jobb. Många

av dem som sagts upp i dessa åldrar har gått i förtida pension när så har

varit möjligt. För individer yngre än 55 år har dock sannolikheten att �nna

nytt arbete visat sig vara relativt opåverkad av ålder. Störst problem att

få nytt jobb har äldre arbetstagare med lång anställningstid haft.24 Samti-

digt har arbetstagare med kort anställningstid också haft relativt svårt att

få nytt jobb. Sammantaget indikerar detta att uppsagda arbetstagare som

varit anställda under en relativt kort period kan ha haft ett mindre stabilt

yrkesliv med upprepade perioder av arbetslöshet. Äldre arbetstagare som

varit anställda under lång tid har varit mer benägna att pensionera sig i

förtid när de förlorat sina jobb, till viss del beroende på att de kvali�ce-

rat sig för detta genom sin långa anställningstid. Äldre arbetstagare med

lång tjänstgöringstid bakom sig kan dessutom antas vara mer benägna att

begränsa sitt arbetssökande till den typ av jobb som de just förlorat. Man

har också funnit att individer som hade högre inkomster innan de blev upp-

sagda har tenderat att vara arbetslösa under längre tid.25 Resultatet har

förklarats med att individerna har begränsat sitt arbetssökande till jobb

som liknar det som de hade på sin tidigare arbetsplats och att individer

med högre lön har haft svårare att hitta ett likvärdigt arbete vilket lett till

längre arbetslöshetsperioder.

Högre utbildade har gått direkt vidare till nya jobb i större utsträckning

än individer med lägre utbildning. Högre utbildning minskar därmed inte

23För en översikt av litteraturen se Fallick (1996) och Farber (1993, 1999, 2005).
24Ruhm (1991a).
25Addison & Portugal (1989).
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bara individernas risk att bli uppsagda utan även risken för arbetslöshet för

de individer som blir uppsagda. Andra faktorer som har visat sig vara vikti-

ga för i vilken utsträckning uppsagda har blivit arbetslösa är konjunkturens

utveckling och situationen på den lokala arbetsmarknaden. Högre arbetslös-

hetsnivåer, nationellt eller lokalt, har lett till en ökad risk för arbetslöshet i

samband med uppsägningar.26

En annan faktor som visat sig vara av betydelse är om individerna förlo-

rat jobbet på grund av personalminskningar eller på grund av att företaget

har lagts ned.27 Gibbons & Katz (1991) visar med hjälp av en teoretisk mo-

dell och med antagande om assymetrisk information att arbetsgivare som har

möjlighet att själva bestämma vilka anställda som skall sägas upp kommer

att säga upp dem som har lägst produktivitet. På en marknad med imperfekt

information kommer individer som har blivit uppsagda därför att signalera

att de har lägre produktivitet eller prestationsförmåga. Den information eller

signal som själva uppsägningen ger upphov till minskar individernas möjlig-

heter att hitta nya anställningar, vilket i sin tur ökar tiden i arbetslöshet

och resulterar i lägre inkomster när individerna väl får ett arbete. Vid före-

tagsnedläggningar drabbas samtliga anställda oavsett hur produktiva de är.

Därför bör dessa uppsägningar inte resultera i samma negativa konsekvenser

som uppsägningar till följd av personminskningar. Författarna testar model-

len empiriskt och �nner också att uppsägningar är förenade med negativa

signale¤ekter. Medan uppsägningar till följd av personalminskningar både

minskade individernas möjligheter till ny sysselsättning och resulterade i

en sämre inkomstutveckling återfanns små eller inga negativa e¤ekter av

uppsägningar till följd av företagsnedläggningar.

4.3 Risken för arbetslöshet

Om kunskapen är liten om hur vanligt förekommande uppsägningar är och

har varit på den svenska arbetsmarknaden och i vilken grad uppsagda har

egenskaper som skiljer dem från den övriga arbetskraften så �nns det desto

26Se t.ex. Howland & Peterson (1988), Kruse (1988), Addison & Portugal (1989) och
Swaim & Podgursky (1990).
27Fallick (1996).
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�er studier som har kartlagt vad som har hänt med uppsagda efter att deras

uppsägningar trätt i kraft. Flera av resultaten för den svenska arbetsmark-

naden pekar i samma riktning som de resultat som man har funnit för USA

och Kanada, och nu på senare tid även för �era länder i Europa.

Svenska studier av företagsnedläggningar på 1960-talet visar att indivi-

dernas egenskaper hade betydelse för deras möjligheter att få ny sysselsätt-

ning. Män gick vidare till ny sysselsättning i högre grad än kvinnor, medan

kvinnor har lämnade arbetskraften i större utsträckning än män. Arbets-

tagare i övre medelåldern med lång anställningstid och låg utbildningsnivå

hade svårare att få nytt jobb.28 Sannolikheten att få ett nytt jobb har be-

rott av när och hur individerna sökte efter nytt arbete samt av deras vilja

att �ytta för att få arbete. Konjunkturutvecklingen och läget på de lokala

arbetsmarknaderna är andra faktorer som har visat sig vara av stor vikt för

konsekvenserna av uppsägningar. Till skillnad från vad man funnit i USA

och för Kanada har personalminskningar och företagsnedläggningar på den

svenska arbetsmarknaden ofta inneburit att äldre har blivit uppsagda från

sina jobb och av dem som har närmat sig 60 år har det varit få som gått

vidare till nya jobb.29

Med ett stort datamaterial som omfattar drygt 200 företag analyserade

Edin (1989) konsekvenserna av uppsägningar för de närmare 22 000 an-

ställda som blev uppsagda under tidsperioden 1965-1985. Edin �nner att

andelen uppsagda individer som gick vidare till nya jobb minskade under

den observerade tidsperioden. Kvinnor, äldre arbetstagare och arbetare ha-

de i jämförelse med män, yngre arbetstagare och tjänstemän svårare att

komma tillbaka efter att de förlorat sina jobb. Hur stor andel som �ck nya

jobb berodde dels på var individerna var bosatta, dels på hur lång tid det

hade gått sedan individerna hade blivit uppsagda. Av studien framgår att

de individer som blivit uppsagda till följd av personalminskningar hade svå-

rare att få nytt jobb jämfört med de individer som sagts upp på grund av

företagsnedläggningar. Resultaten indikerar att uppsägningarna hade skett

selektivt och att selektionen inte hade gynnat dem som blivit uppsagda utan

28Se Gonäs (1991) för en översikt av forskningen.
29Gonäs (1991).
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snarare hindrat dem från att få ett nytt jobb.

Att allt färre av dem som blivit uppsagda �ck nya jobb trots att det i

mitten av 1970-talet infördes nya arbetsrättsliga lagar som LAS och Främ-

jandelagen utgjorde startpunkten för strukturomvandlingsprojektet STOP

(Structural change project).30 Projektets syfte var att undersöka struk-

turomvandlingen inom industrin utifrån individernas synvinkel, bland annat

genom att kartlägga individernas väg från uppsägning till nytt jobb. För

detta ändamål insamlades ett datamaterial som omfattade närmare 3 000

individer som varslats om uppsägning under lågkonjunkturen i början av

1980-talet. Individernas status på arbetsmarknaden undersöktes två år efter

att uppsägningarna hade verkställts. Av resultaten från projektet framgår

att turordningsreglerna i LAS hade frångåtts i samtliga fall där personal-

minskningar varit aktuella. Särskilda avtal som inkluderade förtidspension

hade trä¤ats för nästintill samtliga äldre anställda.

Av STOP-projektet framgick, i likhet med vad som hade observerats i

tidigare studier, att män i jämförelse med kvinnor i högre utsträckning gick

vidare till nya jobb eller att de i högre grad återanställdes hos sina tidigare

arbetsgivare. Bland dem som hade fått ett nytt jobb skilde sig betydelsen

av tidigare yrkeslivserfarenhet åt för kvinnor och män. Medan kvinnors ti-

digare yrkeserfarenhet saknade betydelse för deras möjligheter att få ett

nytt jobb, var detta en viktig faktor för männen. Det var långt mycket svå-

rare för kvinnor än för män som saknade utbildning att få ett nytt jobb

och många kvinnor hade ingen alternativ arbetsmarknad att vända sig till.

Endast en mindre andel hade fått nytt jobb. Andelen som gått vidare till

jobb med lägre krav var högre än andelen som gått vidare till jobb med

högre krav. På de arbetsplatser där personalminskningar hade genomförts

utgjorde kvinnor mindre än en tredjedel av samtliga anställda. Trots det

utgjordes mer än hälften av de uppsagda av kvinnor. STOP-projektet vi-

sade i enlighet med vad Edin (1989) tidigare funnit att uppsägningar sker

selektivt och därmed på vikten av att skilja mellan företagsnedläggningar

och personalminskningar som två helt olika processer.

Edins studie (1989) av SCA:s nedläggning av massafabriken i Kramfors
30Gonäs (1991).
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1977 visar att cirka 50 procent av dem som förlorat sina jobb registrerades

som öppet arbetslösa direkt efter att deras uppsägningar hade trätt i kraft.

Andelen som gick direkt vidare till nya jobb var därmed relativt liten, mellan

15 till 20 procent. Både andelen sysselsatta och arbetslösa uppvisade dock

stor variation beroende på när i tiden efter nedläggningen som uppföljningen

skedde. Redan fyra månader efter nedläggningen hade andelen sysselsatta

ökat till närmare 40 procent samtidigt som andelen arbetslösa hade minskat

till cirka 20 procent. Yngre, män, gifta, högutbildade och individer som sak-

nade hälsoproblem hade fått nya jobb i högre utsträcking och hade således

varit arbetslösa under kortare tid.

Vid nedläggningen av Uddevallavarvet 1986 satsades stora ekonomiska

resurser för att milda e¤ekterna för de individer som drabbades av nedlägg-

ningen. Som framgår av Storrie (1993) var det bara ett fåtal av de knappt

2 200 arbetstagare som berördes av nedläggningen som blev öppet arbetslö-

sa. Under de 2 och 1
2 år som uppföljningen pågick var det som mest 2 procent

av de uppsagda som blev arbetslösa medan i princip samtliga arbetstagare

över 57 år lämnade arbetskraften. Av Jans (2002) studie framgår att drygt

30 procent av dem som varslades om uppsägning i början av 1990-talet gick

direkt vidare till nya jobb, 60 procent registrerades som arbetslösa medan

resterande lämnade arbetskraften (studier, förtidspension eller andra skäl),

se �gur 8. Män gick vidare till nya jobb eller registrerades som arbetssö-

kande i högre utsträckning än kvinnor. Kvinnor registrerades å andra sidan

till större del som deltidsarbetssökande samt lämnade arbetskraften i högre

grad. Studien visar även att individer som förlorat jobbet till följd av per-

sonalminskningar hade svårare att få ett nytt jobb än dem som sagts upp

till följd av företagsnedläggningar. Risken för arbetslöshet i samband med

uppsägning var högre för yngre och äldre, kvinnor, utrikesfödda (i synnerhet

för de födda utanför Norden), individer med lägre utbildning, ogifta samt

för dem med lägre inkomster. Resultaten i Jans studie bekräftar därmed till

stor del vad man tidigare funnit i STOP-projektet.

Även Harkmans studie (2008) av krisen i telekombranschen i början av

2000-talet visar på liknande resultat. I studien kartläggs dels individernas

status på arbetsmarknaden cirka 2 år efter att uppsägningarna verkställts,
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Figur 8: Destinationer efter uppsägning, uppsagda 1992�1993 i Östergöt-
lands och Södermanlands län
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dels utvärderas de extra stödåtgärder som riktades till drabbade individer in-

om telekombranschen. Vid uppföljningstillfället hade cirka 60 procent av de

uppsagda funnit nytt arbete, 25 procent var arbetslösa, resterande var sjuk-

skrivna eller hade lämnat arbetskraften. Av resultaten framgår att individer

som blivit uppsagda vid nedläggningar var sysselsatta i högre grad jämförte

med de som förlorade jobbet till följd av personalminskningar. Längre upp-

sägningstider ökade chanserna för individerna att få ett nytt jobb eller att

individerna började studera. Äldre, utrikesfödda, lågutbildade och ogifta var

arbetslösa i högre grad medan individer som tidigare hade hög inkomst till

större del hade fått nytt arbete.
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4.4 Arbetslöshetens varaktighet

Av senare studier framgår att uppsagda som har blivit arbetslösa tenderar

att vara det under längre tid än övriga arbetslösa31 och att de löper större

risk att åter bli arbetslösa om de väl lyckas få ett nytt jobb.32 Att uppsagda

tenderar att vara arbetslösa under längre perioder än övriga individer som

registrerats som arbetslösa förklaras till stor del av deras individkaraktäristi-

ka. Uppsagda som har blivit arbetslösa har i förhållande till övriga arbetslösa

varit äldre, haft lägre utbildning, till större del varit födda utanför Sverige

och/eller ofta arbetat på en och samma arbetsplats (företag) under lång tid.

Av resultaten framgår även att uppsagda har deltagit i arbetsmarknadspo-

litiska åtgärder i högre grad än övriga arbetslösa, i synnerhet män, yngre,

lågutbildade och de som saknat inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.33

Att uppsagda har deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i högre grad

än övriga arbetslösa beror förmodligen på att Arbetsförmedlingen under en

längre tid har haft vetskap om vilka individer som har varslats om uppsäg-

ning och när dessa uppsägningar kommer att träda i kraft.

Ser man enbart till dem som blivit uppsagda och vilka faktorer som har

påverkat arbetslöshetens varaktighet framgår att kvinnor, ogifta, äldre, upp-

sagda med lägre utbildning, utan inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning

och med lång anställningstid har varit arbetslösa under längre tid. En annan

faktor som har visat sig vara av betydelse för arbetslöshetens varaktighet

är konjunkturens utveckling. Ökar arbetslösheten, blir det svårare att få ett

nytt jobb och arbetslöshetstiderna ökar.34 Längre uppsägningstider likväl

som längre varselperioder har som tidigare nämnts varit förknippade med

ökad sannolikhet för uppsagda att undvika arbetslöshet. Men om individer-

na väl har blivit arbetslösa tycks både uppsägnings- och varseltider sakna

betydelse för hur långvarig arbetslösheten blir. Liknande resultat har fram-

kommit i ett �ertal internationella studier.35 Detta har ofta förklarats med
31Jans (2002).
32Eliason & Storrie (2005).
33Jans (2002).
34Edin (1989), Storrie (1993) och Jans (2002).
35Se t.ex. Addison & Portugal (1987) och Ehrenberg & Jakubson (1989).
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att de individer som har haft störst möjligheter att �nna nytt arbete gör det

under uppsägnings- respektive varseltiden och att de som blir arbetslösa är

de individer som har svårare att få ett nytt jobb. Uppsägningstiden och/eller

varseltiden gör därför varken till eller ifrån för individernas möjligheter att

hitta ett nytt arbete om de väl blir arbetslösa. Flera studier visar också

att arbetsgivare tenderar att ge de arbetstagare som har sämre möjligheter

på arbetsmarknaden längre uppsägningstider. Följaktligen korrelerar därför

uppsägningstiderna med egenskaper som inte kan observeras men som är

förknippade med en lägre sannolikhet att hitta nytt arbete.

4.5 Hur påverkas den framtida inkomstutvecklingen av upp-
sägningar?

Det �nns en omfattande internationell litteratur om hur individers inkomst-

utveckling påverkas av uppsägningar.36 Studierna har visat att uppsägning-

ar är förknippade med både stora och långvariga inkomstförsämringar. De

kostnader som uppsägningar ger upphov till på kort sikt förklaras ofta med

att uppsagda förlorar det företags- och/eller industrispeci�ka humankapital

som de har byggt upp under den tid de varit anställda hos sin arbetsgiva-

re.37 Humankapitalet är värdefullt för arbetsgivaren och belönas ofta med

en lönepremie för att individerna inte ska lämna företaget. Humankapita-

let är dock speci�kt för företaget/branschen/yrket och saknar därför värde

utanför företaget eller inom andra branscher och yrken. Om individen blir

uppsagd går detta värde förlorat. Flera studier har visat att uppsagda som

lyckats få nytt jobb inom samma bransch eller inom samma yrke som de

tidigare var sysselsatta inom har fått en bättre inkomstutveckling jämfört

med dem som fått nytt jobb i andra branscher eller andra yrken.38

Förklaringar till vad det är som genererar kostnaderna av uppsägningar

på lång sikt är däremot mer vaga och pekar på en kombination av olika

faktorer. Enligt Gibbons & Katz (1991) är en förklaring att uppsägningar

signalerar att individerna har en lägre produktivitet vilket medför att nya

36Se Fallick (1996) för en översikt.
37Hamermesh (1987).
38Kletzer (1991, 1998), Carrington (1993), Neal (1995), Jans (2002), Harkman (2008).
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arbetsgivare endast är villiga att rekrytera om detta kan ske till en läg-

re lönekostnad. Arbetslöshet i samband med uppsägning kan leda till att

inkomstutvecklingen försämras än mer. Litteraturen om de negativa kon-

sekvenser som kan uppstå av arbetslöshet pekar på att de orsakas av en

kombination av �era faktorer som förlusten av företagsspeci�kt humankapi-

tal, förlusten av generellt humankapital samt att nya potentiella arbetsgivare

kan bli restriktiva till att anställa individer som varit arbetslösa under en

längre period.39 Andra förklaringar relaterar till att en uppsägning kan kom-

ma att följas av �era och att den försämrade inkomstutvecklingen således

beror på att individerna har svårt att åter få fotfäste på arbetsmarknaden.40

Även svenska studier har visat att uppsägningar kan vara förenade med

stora inkomstförsämringar såväl på kort som på lång sikt. Edins studie

(1989) av SCA:s nedläggning av massafabriken i Kramfors 1977 visar att

nedläggningen resulterade i inkomstförluster på närmare 14 procent. Indivi-

derna hämtade inte igen vad de hade förlorat. Relativt övriga industriarbe-

tare (som inte drabbades av uppsägningar) kvarstod denna inkomstskillnad

under de fyra år som följde på individernas uppsägning. Av studien framgår

att individernas inkomstutveckling påverkades negativt av om de varit ar-

betslösa efter att deras uppsägningar trätt i kraft. Inkomsten minskade med

cirka en procentenhet för varje månad som individerna varit arbetslösa.

Även Jans (2002) �nner att inkomsterna för dem som blev uppsagda

i början av 1990-talet var lägre än för övriga sysselsatta, två till fyra år

efter att uppsägningarna hade verkställts. Inkomstförlusterna var i samma

storleksordning som de som Edin tidigare funnit, närmare 14 procent och

de var högre för lågutbildade, ogifta och för de individer som inte hade

lyckats �nna nytt jobb inom den bransch som de tidigare arbetade inom.

Även av denna studie framgår att arbetslöshet i samband med uppsägning

påverkar inkomsten negativt. Enligt studien minskade inkomsten med drygt

en halv procentenhet för varje månad som individerna varit arbetslösa efter

att uppsägningarna hade trätt i kraft.

Att uppsägningar även kan ge upphov till stora inkomstförsämringar på

39Ellywood (1982), Arulampalam m�. (2001) och Böheim & Taylor (2002).
40Hall (1995)och Stevens (1997).
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lång sikt framgår av Eliason & Storrie (2006). De undersöker hur inkomster-

na påverkades och förändrades för de individer som blev uppsagda till följd

av företagsnedläggingar i slutet av 1980-talet. Individerna och deras status

på arbetsmarknaden undersöktes under de 12 år som följde på att indivi-

derna blivit uppsagda. Av resultaten framgår att uppsägningarna ledde till

både betydande och bestående inkomstförsämringar.

Harkman (2008) studerar inkomstutvecklingen för dem som drabbades

av uppsägningar i början av 2000-talet. Studien visar att inkomstutveckling-

en var bättre för individer med högre utbildning och för dem som lyckats

få ett nytt arbete inom samma yrke som tidigare. I likhet med Edin och

Jans �nner också Harkman att arbetslöshet i samband med uppsägning på-

verkar inkomsterna negativt. Inkomstförsämringen till följd av arbetslöshet

är av samma storleksordning som Edin tidigare funnit, dvs. att inkomsten

minskade med cirka en procentenhet för varje månad som individen varit

arbetslös.

I Boman (2008) visas att det kan vara både kostsamt och lönsamt att

�ytta i samband med att förlora jobbet till följd av uppsägning. Med sam-

ma datamaterial som Eliason & Storrie (2005, 2006) tidigare använt visar

Boman att de individer som �yttat i samband med att de blivit uppsagda

till en början förlorade på detta. Av de som �yttat var färre sysselsatta och

inkomsterna lägre jämfört med de individer som valt att stanna kvar. Fem

år efter uppsägningen hade dock de män som hade �yttat en klart bättre

inkomstutveckling än de män som hade valt att stanna kvar. Men samtidigt

var andelen var sysselsatta fortfarande lägre bland dem som hade �yttat

än bland dem som hade stannat kvar. För kvinnor återfanns inga positiva

e¤ekter av att �ytta. Jämfört med de kvinnor som hade stannat kvar var

färre av dem sysselsatta och deras inkomstutveckling sämre.

4.6 E¤ekter av stödinsatser och arbetsmarknadspolitiska åt-
gärder

Flera av de studier som publicerades på 1970- och 1980-talet fokuserade på

att utvärdera e¤ekterna av de extra insatser och stödåtgärder som rikta-
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des till uppsagda i samband med olika kriser.41 Studierna visar på mycket

små e¤ekter av de insatser som sattes in för att mildra konsekvenserna på

arbetsmarknaden av stora personalminskningar eller nedläggningsbeslut.

Av de studier som undersöker e¤ekterna av de åtgärder som sattes in

i samband med LKAB:s stora personalminskningar i Malmfälten i början

av 1980-talet framgår att utbildningsinsatser och arbetsmarknadspolitiska

åtgärder inte hade någon påverkan på vare sig sysselsättning, arbetslöshets-

tider eller inkomstutveckling. Inte heller har det gått att påvisa att den

intensi�erade verksamhet som Arbetsförmedlingen bedrev för att underlät-

ta för uppsagda att �nna ny sysselsättning resulterade i att �er �ck jobb eller

att tiden i arbetslöshet minskade för de uppsagda som blev arbetslösa.42

Krisen inom telekombranschen år 2000 ledde till stora neddragningar

och omfattande uppsägningar under de närmast påföljande åren. I samband

med krisen sattes särskilda stödinsatser in för att underlätta för uppsagda

inom telekom att �nna nya jobb. Vid en utvärdering av dessa insatser, 1,5�2

år efter att uppsägningarna hade trätt i kraft, framgår att av de särskilda

stödprogram som riktats till uppsagda så var det endast jobbsökaraktiviteter

på arbetstid som gav en tydlig positiv e¤ekt på andelen individer i arbete.

För övriga stödprogram gick det inte att �nna några positiva e¤ekter.43

Ohlsson & Storrie (2007) undersöker om det �nns några långsiktiga ef-

fekter på sysselsättning och inkomstutveckling av de massiva insatser och

stödåtgärder som sattes in vid LKAB:s personalminskningar i Malmfälten

1983 och vid nedläggningen av Uddevallavarvet 1986. Jämförelsegrupperna

består dels av de individer som inte drabbades av uppsägningar till följd av

företagsnedläggningar 1987, dels av in�ödet till arbetslöshet i norra Sverige

i början av 1980-talet. Samtliga individer följs under tidsperioden 1986 till

1999, en i detta sammanhang mycket lång undersökningsperiod. Resultaten

visar på positiva e¤ekter av stödåtgärderna, men först fem till sju år efter

att uppsägningarna hade trätt i kraft. Efter denna period uppvisade både

41Gonäs (1974), Gonäs m.�. (1979), Löfström (1983), Ohlsson & Westerlund (1987),
Ohlsson (1988), Engström m.�. (1988) och Engström & Löfström (1989).
42Löfström (1983), Ohlsson & Westerlund (1987), Ohlsson (1988), Engström m.�. (1988)

och Engström & Löfström (1989).
43Harkman (2008).
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de individer som förlorat jobbet till följd av LKAB:s personalminskningar

och nedläggningen av Uddevalla varvet högre sysselsättningsgrad och hög-

re inkomster än de individer som inte hade berörts av dessa uppsägningar

och som inte fått ta del av de stödåtgärder som sattes in. En förklaring

till de positiva e¤ekterna kan enligt författarna vara att de extra åtgärder

som sattes in vid dessa uppsägningar medförde att de som blev uppsag-

da �ck ta del av en mycket bredare och generösare arbetsmarknadspolitik

än vad som vanligen erbjuds. Bland annat inkluderade åtgärderna stöd för

uppsagda att utbilda sig inom det reguljära utbildningssystemet. Tack va-

re dessa insatser ökade den formella utbildningsnivån kraftigt vilket delvis

skulle kunna förklara de positiva resultaten och varför dessa erhölls först

efter �era år. Frånvaron av kortsiktiga e¤ekter indikerar att snabba korta

utbildningsinsatser inte är tillräckligt för att kompensera individers förlust

av företagsspeci�kt humankapital i samband med uppsägningar.

4.7 Andra e¤ekter av uppsägningar

Uppsägningar kan även få konsekvenser för familjelivet och hälsan. Eliason

& Storrie (2005) visar att de män som förlorade jobbet till följd av företags-

nedläggningar 1987 �ck förhöjda dödsrisker. Riskerna bestod framförallt av

ökade risker för dödsfall till följd av hjärt- och kärlsjukdomar och självmord.

Några ökade dödsrisker för uppsagda kvinnor kunde däremot inte påvisas.

Med samma datamaterial �nner Mikkonen (2009) att uppsägningar även le-

der en förhöjd risk för psykisk ohälsa och en ökad risk för olycksfall, diabetes

och alkoholrelaterade sjukdomar. Resultaten tyder därmed på att uppsäg-

ningar ökar risken för stressrelaterade sjukdomar och missbruksrelaterade

problem. Browning m.�. (2006) �nner å andra sidan inget som tyder på att

uppsägningar i Danmark leder till en ökad risk för hospitalisering till följd

av stressrelaterade sjukdomstillstånd.

Av Eliason (2005) framgår att uppsägningar kan leda till ökade påfrest-

ningarna i familjelivet och att uppsägningar ökar risken för skilsmässa. Den

högre risken för skilsmässa var oberoende av om det var makan eller maken

som blivit uppsagd från jobbet.
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5 Diskussion och kommentarer

Många anställda på den svenska arbetsmarknaden berörs eller kommer att

beröras på ett eller annat sätt av de varsel om som drabbat svensk ekonomi

sedan hösten 2008. Tidigare uppföljningar av de varsel som kommit in till

Arbetsförmedlingen visar dock att långt ifrån alla varsel resulterar i uppsäg-

ningar. Antalet uppsägningar minskar, både beroende på att förhandlingar

mellan arbetsgivare och fackliga organisationer resulterar i färre uppsägning-

ar och beroende på att en del av dem som varslats om uppsägning erbjuds

att jobba kvar. Uppgifter för de senaste åren tyder på att mindre än 50

procent av de varsel som inkommit till Arbetsförmedlingen har resulterat

i uppsägningar. Andelen realiserade uppsägningar varierar med konjunktu-

ren genom att, �er varsel realiseras i låg- än i högkonjunktur, därför är det

rimligt att förvänta sig att �er uppsägningar kommer att realiseras i den

nuvarande lågkonjunkturen.

Forskningen har visat, såväl internationellt som nationellt, att de som

blir uppsagda ofta får betala ett högt pris i form av arbetslöshet och försäm-

rad inkomstutveckling. Hur många som blir arbetslösa av dem som varslas

beror på �era faktorer som konjunkturens utveckling, situationen på den lo-

kala arbetsmarknaden och inte minst av individernas egenskaper. Och även

om andelen som blir arbetslösa är betydligt högre i lågkonjunktur än i hög-

konjunktur så är det långt ifrån alla av dem som sägs upp i lågkonjunkturer

som blir arbetslösa. Även i dåliga tider �nns det individer som går direkt

vidare till nya jobb utan en mellanliggande period av arbetslöshet. Att upp-

sagda relativt övriga individer i arbetskraften till större del är födda utanför

Norden, lågutbildade och ofta har arbetat länge hos en och samma arbetsgi-

vare eller har större erfarenhet av tidigare arbetslöshet och bidragsberoende

innebär dock att de får det tu¤are om de väl blir arbetslösa och att de har

svårare att konkurrera om de lediga jobb som �nns.

Varslade utgör normalt endast en mindre del av in�ödet till arbetslöshet.

Den övervägande majoriteten som blir arbetslösa blir det av andra orsaker

som t.ex. att de avslutat ett tidsbegränsat arbete, avslutat sina studier eller

återvänt till arbetsmarknaden efter en kortare eller längre period av sjuk-
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dom. Under perioden 1985�2008 utgjorde uppsagda i genomsnitt knappt 15

procent av det totala in�ödet till arbetslöshet. Under motsvarande period

utgjorde uppsagda en större del av samtliga arbetslösa (stocken) cirka 22

procent. Skälet till det är att uppsagda som tenderar att vara arbetslösa un-

der längre perioder än övriga arbetslösa. Uppsagda bygger därför på stocken

i en helt annan omfattning än de som blivit arbetslösa av andra skäl. Även

om varslade utgör en mindre del av in�ödet till arbetslöshet �nns det därmed

skäl att i den mån det är möjligt underlätta och förstärka konkurrenseför-

mågan hos dessa individer på arbetsmarknaden. Risken är annars stor att

många av dessa individer förblir arbetslösa eller lämnar arbetskraften.
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