
 
 

 

 

 

 

 

 

EN TILLGÄNGLIG MYNDIGHET...  
 

– EN KVALITATIV UNDERSÖKNING AV  
ARBETSFÖRMEDLARENS ARBETE 

 I MÖTET MED KLIENTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kandidatuppsats 

 Organisations- och personalutvecklare i samhället 
 Inriktning arbetsvetenskap 

15 hp 
 
 

Märta Johanna Bergström 
 
 
 

Höstterminen 2012 
 

Institutionen för Pedagogik, Högskolan i Borås 
 



 

Kandidatuppsats 
 
Organisations- och personalutvecklare i samhället 
Inriktning arbetsvetenskap 
15 hp 
 

Utgivningsår: VT- 2013 

Svensk titel: En tillgänglig myndighet... 

En kvalitativ undersökning av arbetsförmedlarens arbete i mötet med klienten. 

Engelsk titel: An accessible authority... 

A qualitative study of employment advisers working in the meeting with the client.  

Författare: Märta Johanna Bergström  

Handledare: Rita Foss Lindblad  

Examinator: Margareta Carlén 

Nyckelord: Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlaren, handlingsutrymme, målkonflikt,       

mellanhänder, tillgänglighet. 

 

 

 
Sammanfattning  
 
Det övergripande syftet med denna studien har varit att utifrån ett organisationsteoretiskt- 

och sociokulturellt perspektiv bidra med kunskap om arbetsförmedlarens arbetssätt gent mot 

sina klienter. Det är framför allt mötet mellan handläggaren och klienten som legat i 

undersökningens fokus. I min undersökning försöker jag svar på fyra frågeställningar dessa 

är ; Hur ser klientrelationen ut?  Hur ser handlingsutrymmet ut för arbetsförmedlaren, finns 

det några hinder och /eller begränsningar? Vilka förväntningar finns det på 

arbetsförmedlingen? Hur sker hanteringen av dom arbetslösa på arbetsförmedlingen?  

 För att söka svar på mina frågeställningar använde jag mig av två metoder. Dels har jag  

intervjuat arbetsförmedlare, dels genomförde jag en skuggning av en arbetsförmedlare. 

Kombinationen av dessa metoder bidrog till att jag fick en bra inblick i vad som sker 

handläggare och klient emellan. När jag utförde min skuggning fick jag sitta med i rummet 

när handläggaren och klienten möttes, detta bidrog till att jag fick en bra inblick i detta 

arbete. I analysen av mina intervjuer och min skuggning har jag kommit fram till något man 

skulle kunna tänka sig som problematiskt i arbetsförmedlarens handlingsutrymme. I 

arbetsförmedlarens handlingsutrymme finner man rutiniserade  och standardiserade 

processer, som gör det möjligt för arbetsförmedlaren att hantera den arbetslöses situation. 

Det är också i dessa processer som mellanhänderna skapas. Dessa mellanhänder kallar jag 

för elektroniska mellanhänder. Dessa menar jag kan skapa problem i handlingsutrymmet, så 

som t.ex. bristen på fysisk kontakt handläggare och klient emellan. Jag har även kommit 

fram till att det kan finnas en målkonflikt i vad arbetsförmedlingen gör och vad dom 

förväntas göra. Detta kallar jag för arbetsförmedlarens dubbla roll. Slutligen har jag kommit 

fram till att arbetsförmedlingen är en tillgänglig myndighet, inte bara fysiskt utan även 

elektroniskt. 
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Allra först... 
 

I mitt arbete har jag både direkt och indirekt kommit i kontakt med olika människor och 

deras livssituationer. För att skydda de personer jag intervjuat samt de personer som indirekt 

berörts av denna studie har jag valt att använda fiktiva namn, också när jag skriver om den 

arbetsförmedling undersökningen ägt rum på. När jag skriver om arbetsförmedlingen så 

kommer den att ligga i Havstad.  

 
Inledning 
 

En färsk prognos från arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten beräknas stiga från 7,9 % 

2012 till 8,5 % 2013. Utmaningen för arbetsförmedlingen 2013 blir att möta den växande 

grupp av arbetslösa som har svårt för att hitta ett nytt arbete. Detta betyder att 

arbetsförmedlingen i ett tidigt skede måste identifiera vilka som är i störst behov av insatser 

samt att anpassa insatserna efter dessa behov
1
. Arbetsförmedlingens ryckte är inte särskilt 

bra, det räcker med att öppna en dagstidning så kan man läsa om hur mycket kritik 

arbetsförmedlingen får för sina insatser. Jag har i mitt arbete med att söka information om 

arbetsförmedlingen tagit del av en rad tidningsartiklar. Dessa artiklar handlar om personer 

som inte fått arbete av ett eller annat skäl, och skulden till detta läggs på arbetsförmedlingen. 

Ett vanligt missförstånd är att man tror att det är arbetsförmedlingen som skapar jobben och 

att arbetsförmedlingen i sig är en (arbetsgivare). Om man kommer till arbetsförmedlingen i 

tron om att få ett jobb, då har man kanske tänkt fel. Arbetet med att hitta ett jobb vilar 

egentligen helt på den enskilde individen, vad arbetsförmedlingen däremot kan göra är att 

hjälpa personen på vägen. Som arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez- 

Svankvist förklarade i ekots lördagsintervju, är arbetsförmedlingens huvuduppgift att 

matcha en arbetslös mot en potentiell arbetsgivare och att rusta personen som står långt ifrån 

arbetsmarknaden så att den kan bli anställningsbar
2
.  

 

Mitt intresse till för val av undersökningsområde väcktes när jag läste en artikel publicerad i 

Göteborgsposten den 14 november 2012 . Artikeln
3
 handlar om Anna. Anna är ung, 

arbetslös, välutbildad och mycket arbetsvillig. Hon beskriver i artikeln att " mitt problem är 

inte att hitta arbeten, problemet är att det är flera hundra andra som hittar samma tjänster". 

Anna ställer sig även kritisk till att arbetsförmedlingen på samma gång som dom ska stötta 

henne i hennes jobbsökande skickar dom henne ett brev med texten "risk för utförsäkring". 

Anna menar på att det är respektlöst, omänskligt och ovärdigt. Vidare handlar artikeln om 

regeringens arbetslinje och konsekvensen av denna, någonstans i mitten av debatten hamnar 

arbetsförmedlingen. Jag har i min uppsats intresserat mig för vad arbetsförmedlingen gör 

och framför allt har jag fokuserat på hur arbetsförmedlaren arbetar och hur 

arbetsförmedlarens handlingsutrymme ser ut.  

 
 

  

                                                 
1
 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Riket/12-7-2011-

Arbetslosheten-stiger-till-85- procent-ar-2013.html 

 
2
 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3071 

3
 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1127975--jag-ar-inte-lat-jag-har-sokt-minst-100-jobb-  



2 

 

Inledning till syftet 
 

Syftet med min uppsats från början var att undersöka relationen handläggare och klient 

emellan. Jag ville undersöka hur kommunikationen såg ut mellan handläggaren och klienten 

och om det ofta skedde missuppfattningar som i sin tur kunde leda till konflikter. Efter 

genomförda intervjuer och en genomförd skuggning så upptäckte jag att jag fått svar på helt 

andra saker än jag ställt frågor om. Detta har bidragit till att det har varit svårt att formulera 

mitt syfte. Syftet nu är fortfarande att undersöka mötet handläggare och klient emellan fast 

nu ligger mer fokus på att beskriva arbetsförmedlarens arbetssättsätt. Jag har även valt att 

göra en aktuell men även en historisk organisationsbeskrivning av arbetsförmedlingen detta 

för att ge en  helhetsbild av arbetsförmedlingen som organisation.  

 

Syfte 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett organisationsteoretiskt- och 

sociokulturellt perspektiv bidra med kunskap om arbetsförmedlarens arbetssätt. Det är 

framför allt mötet mellan handläggaren och klienten som kommer att ligga i 

undersökningens fokus. Mer specifikt analyserar studien tre arbetsförmedlares berättelser 

och observationen vid en dags skuggning. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur ser klientrelationen ut?  

 Hur ser handlingsutrymmet ut för arbetsförmedlaren, finns det några hinder och /eller 

begränsningar? 

 Vilka förväntningar finns det på arbetsförmedlingen? 

 Hur sker hanteringen av de arbetslösa på arbetsförmedlingen?  
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Begreppsprecisering  
 

Handläggare : menas arbetsförmedlare. I min uppsats kommer jag att använda mig av 

benämningen handläggare.   

 

Klient: menas den arbetssökande eller den arbetslöse i mötet med en handläggare på 

arbetsförmedlingen. Annars arbetslös eller arbetssökande t e x i referat om de arbetslösas 

situation och statistik. 

 

Gräsrotsbyråkrati : Myndigheter som på ett eller annat sätt arbetar med - och/ eller styr 

över - medborgarna. T.ex. arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa. Denna 

uppsats rör endast arbetsförmedlingen.  

 

Handlingsutrymme: Jag använder mig av Svensson et al (2008:16) beskrivning av 

handlingsutrymme där handläggaren i en gräsrotsbyråkrati  å ena sidan möter medborgaren 

som människa mot människa, å andra sidan har sitt handlingsutrymme begränsat av de lagar 

och regler organisationen har för sina yrkesutövare. 

  



4 

 

Bakgrund 
 

Nedan kommer jag att redovisa en historisk tillbakablick på arbetsförmedlingen. Vidare 

kommer jag att redovisa för hur arbetsförmedlingen arbetar i dag och slutligen hur 

arbetsförmedlingen i Havstad är uppbyggd.  

 

Arbetsförmedlingens historia 
 

Om man går man in på arbetsförmedlingens hemsida och klickar på fliken "om oss" och 

vidare in på fliken "vår verksamhet" kan man hitta och läsa om arbetsförmedlingens historia 

men även om deras uppdrag idag. Jag kommer nedan att ge en sammanfattning av alla de 

dokument som går att finna på arbetsförmedlingens hemsida, detta för att ge min läsare en 

chans att bilda sig en uppfattning om hur arbetsförmedlingen presenterar sig själva, om 

deras roll
4
, uppdrag och hur deras organisation är uppbyggd.  

För ca 100 år sedan öppnas dörrarna till den första arbetsförmedlingen, Helsingborgs Stads 

Arbetskontor. Denna förmedling var en neutral mötesplats där arbetssökande och 

arbetsgivare kunde mötas för utbyte av tjänster – en princip som lever kvar än i dag. Under 

dessa 100 år har arbetsförmedlingen genomgått många förändringar. 

Åren mellan 1910 och 1965 uppkommer ursprunget till tidningen Platsjournalen, denna 

annonserade då främst husliga arbeten och jordbruksarbeten. För att trygga försörjningen 

under kriget använder man även radion som en kanal för att nå ut till allmänheten. Varje 

Torsdag läses riksvakanslistan upp och de som inte hade tillgång till egen radio kunde 

komma till förmedlingen för att lyssna. Att platsannonserna läses upp i radion pågick fram 

till början av 70- talet. Programmet kallas för " Fröken plats " och sänds varje onsdag i P1. 

Till en början var arbetsförmedlingarna en kommunal- och landstingsangelägenhet men 

1940 förstatligas arbetsförmedlingarna temporärt och länsarbetsnämnder inrättas. Samtidigt 

inrättas också statens arbetsmarknadskommission, som var det verkställande organet för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den 1 januari 1948  skapas arbetsmarknadsverket i syfte 

att sörja för den statliga arbetsmarknadspolitiken i hela landet. Den statliga 

arbetsmarknadskommissionen ombildas och fick namnet arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). 

Åren mellan 1970 till 1985 händer det mycket. Det öppnas 69 distriktskontor och under 

dessa 166. lokalkontor. Arbetsmarknadsinstituten bildas som en del i arbetsmarknadsverket 

för att samordna rehabiliteringsinsatserna. Samhällsföretag som SAMHALL tillkommer och 

under 1980- talet införs även fler offentliga organisationer som hälso- och sjukvård samt 

socialtjänst. 

 

1985 omorganiseras AMS och en målstyrd organisation med delegerande 

beslutsbefogenheter införs. Tio år senare lanseras arbetsförmedlingen på nätet, där man 

bland annat hittar platsbanken, sökandebanken, pressmeddelande och information om AF 

service, samt regler om a-kassan. Tiden efter 1995 kan man säga att AF bara blir mer och 

mer tillgänglig. Nu öppnar AF:s kundtjänst dit man kan ringa både vardagar och helger för 

att få kontakt med en arbetsförmedlare. Det öppnas ett chattforum på deras hemsida dit du 

kan vända dig med frågor, det finns även en app. som du kan ladda ner till din telefon. År 

2008 skapas den nya myndigheten arbetsförmedlingen som ersätter arbetsmarknadsverket 

och samtidigt avskaffas länsarbetsnämnderna. 

                                                 
4
 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html 
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Arbetsförmedlingens organisation i dag 
 

Den 1 januari 2008 ersättes arbetsmarknadsverket med det vi idag kallar 

arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet med 320 lokalkontor, 

samlade i elva marknadsområden. Huvudkontoret med avdelningar och staber finns i 

Stockholm och organisationen leds av en generaldirektör
5
. 

 

 

Figur 1 

 

Arbetsförmedlingen styrs till stor del av lagar, föreskrifter och förordningar men är också en 

målstyrd organisation. Att vara målstyrt betyder att högsta ledningen formulerar 

övergripande, realistiska och nedbrytbara mål utifrån de mål som regeringen utfärdat
6
. 

Vidare tas dessa mål in på de lokala kontoren där dom bryts ner och omformuleras så att 

varje nivå i organisationen formulerar sina egna utmanande mål. Förenklat: regeringen 

utfärdar ett regeringsbrev där det framgår vilka målen är samt hur prioriteringen ska se ut för 

verksamheten. Med utgångspunkt i regeringsbrevet beslutar styrelsen hur de interna 

riktlinjerna ska se ut. Dessa riktlinjer ligger sedan till grund för den lokala 

verksamhetsplaneringen. Varje arbetsförmedling arbetar sedan operativt, här omvandlas 

verksamhetsmålen till konkreta aktiviteter för arbetsförmedlaren
7
. 

 

 

                                                 
5
 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Organisation.html --1/10 12:24 

6
 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Styrning.html 

7
 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Styrning.html 
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Det övergripande målet för arbetsförmedlingen idag är att verka för att förbättra 

arbetsmarknaden, t.ex. genom att: sammanföra den som söker arbete med den som söker 

arbetskraft, prioritera de som står längst från arbetsmarknaden, rusta människor för att kunna 

bli anställningsbara, rusta unga till social inklusion och viktigast av allt, att matcha personer 

mot arbeten
8
. Arbetsförmedlingens egna historiebeskrivning av sin organisation från tidigt 

1900 - tal fram till i dag, stämmer överens med den definition som används av bl.a. (Flaa, 

1998:9) han definierar en organisation som ett medvetet , stabilt och målinriktat samarbete 

mellan människor. 

  

                                                 
8
 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html -- 1/10 12:24 
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Arbetsförmedlingen i Havstad 
 

Arbetsförmedlingen som organisation är platt, på ett sådant sätt att antingen arbetar man 

som arbetsförmedlare på en arbetsförmedling eller så är man chef på denna förmedling. Du 

kan alltså inte bli en "superduktig" arbetsförmedlare och på så sätt klättra uppåt i 

karriärstegen. På arbetsförmedlingen i Havsstad finns det rent metaforiskt ett övre skift, där 

cheferna sitter, sen finns det ett nedre skift där arbetsförmedlarna sitter. Arbetsförmedlarna 

är i sin tur uppdelade på 8 olika avdelningar som alla har sin funktion. De olika 

avdelningarna och deras funktioner är; Arbetsgivarservice vars syfte är att ha hand om alla 

tjänster riktade mot arbetsgivaren. Matcha vars syfte är att matcha personer mot arbeten, 

sätta personer i utbildning, hjälpa personer till att starta eget. Ungdomar, under 25 år är en 

speciell grupp. SAMS  syftar till att hjälpa personer som är i behov av extra stöd. t.ex. 

personer med socialmedicinska problem. Jobb och utvecklingsgarantin, finns till för de 

personer som har varit utan jobb en längre tid. Vägledningsgruppen, har till uppgift att 

vägleda människor. Nyanlända, tar hand om personer som nyligen kommit till Sverige. Krim 

och Krami - vars syfte är att hjälpa personer som sitter i fängelse eller som kommit ut ur 

fängelset. 

S A M S

Söka arbete me

fördjupat stöd

Klargöra Dina 

arbetsförutsätt.

Vägledning till 

arbete

Utbildning till 

arbete

Anpassat arbete

SIUS ( åa)

Arbetssökande 

som fyllt 25 år

Ansvarig chef:

MATCHA 

Söka arbete

Utbildning till 

arbete

Förbättra Ditt 

arbetssökande

Starta Eget

Arbetssökande 

som fyllt 25 å r

NIX- 300

Ansvarig chef:

JOB

Alla tjänster för 

sökande som är 

inskrivna i JOB 

(Jobb- och 

utvecklings -

garantin)

Ansvarig chef:

Arbetsförmedlingen Havsstad

Sektionschefer, administratörer/vaktmästare, samordnare DS, verksamhetsuppföljare

Ansvarig chef:

KRIM 

Alla tjänster

Ansvarig 

chef:

Nyanlända

Alla tjänster

Ansvarig 

chef:

ARBETSGIVAR-

SERVICE

Alla tjänster 

riktade mot 

arbetsgivare

Ansvarig chef:

UNGDOMAR

Alla tjänster för 

sökande som ej 

fyllt 25 år 

Ansvarig chef:

KRAMI 

Alla tjänster

Ansvarig 

chef:

KVINNO

KRAMI 

Alla tjänster

Ansvarig 

chef:

Maj 2012

VGL

Alla tjänster

Ansvarig 

chef:

 

Figur 2 

 

Den interna organisationsbeskrivning som jag redovisat ovan är hämtad från de interna 

dokument som jag fick tillgång till i samband med att jag gjorde mina intervjuer och min 

skuggning.  
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En kritisk inblick 
 

Nedan kommer jag att redovisa en av flera kritiska diskussioner som förts i media om 

arbetsförmedlingen. Jag kommer även att redovisa Mats Alvessons kritiska syn på 

utbildning och hur utbildning ses som lösningen på allt möjligt. Inte minst för att dölja 

arbetslöshetsstatistik. 

 

Borde arbetsförmedlingen gå i pension? 
 

Ja, det hävdar vissa. I en intervju
9
 i radioprogrammet "Godmorgon, Världen!" diskuteras det 

om arbetsförmedlingen borde gå i pension, de fyller ju trots allt 65 år i år. Här intervjuas 

bland annat Centerpartisten Annika Karlsson, som menar att det är dags för ett systemskifte. 

Annika menar att det är de arbetslösa själva som ska ha makten att välja vart dom ska vända 

sig när dom blir arbetslösa. Annika menar att arbetsförmedlingen endast ska ha kvar sin 

myndighetsutövning. Hon föreslår ett systemet som redan finns i Australien, där den 

arbetslösa får en s.k. "jobb peng", och att personen sedan är fri att välja mellan privata 

arbetsförmedlare. 

 

Arbetsförmedlingen köper idag tjänster från externa leverantörer. Det kan vara utbildningar, 

kurser eller s.k. jobbcoacher dit den arbetslöse kan vända sig. Tjänsten syftar till att hjälpa 

den arbetslöse att komma i arbete genom att coachen stöttar och ger den arbetslöse verktyg 

samt att matcha den  arbetslöse mot arbetsmarknaden
10

. 

Anders Fredriksson på IF metall tycker inte att arbetsförmedlingen ska privatiseras, däremot 

tror han på IF - metalls pilotprojekt med en egen jobbsökarsida.  Anders menar att deras sätt 

att matcha den arbetslöse kan göras både effektivare och med högre matchningsgrad. Han 

menar att företagen behöver arbetskraft men kan inte få det för att arbetsförmedlingen brister 

i sitt sätt att matcha dom arbetslösa.  

I en SIFO- undersökning
11

 gjord för att mäta hur stort förtroende man har för olika 

myndigheter hamnade arbetsförmedlingen i botten. 

  

                                                 
9
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=5414158 

10
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4ab2e7121379d5897aa800010167/Handledning+f%C3%B6r

+utf%C3%B6rare+-+Jobbcoachning.pdf 

11
 http://www.tns-sifo.se/media/412276/anseendem_tning_2012.pdf 
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Om utbildning är lösningen, vad är då problemet?  

I Mats Alvesson (1999) artikel granskas kritiskt den överdrivna tilltro på att en högre 

utbildning skulle generera välgörande effekter. Alvesson (1999:226) menar att utbildning i 

sig används alldeles för lättvindigt och ses som en lösning på alla möjliga problem. Inte 

minst en lösning på att minska och dölja arbetslösheten. 

 

Alvesson (1999:227) menar att det råder utbildningsfundamentalism och ställer sig kritisk 

till följande grundantagande: utbildning ses bara som något gott, utbildning kan man aldrig 

få för mycket av, människan är formbar; via utbildningsinstitutioner skapas den rätta 

människan, vissa människor kan identifieras som lågutbildade och dessa bör göras till 

föremål för insatser så att det negativa tillståndet kan avhjälpas och slutligen, att utbildning 

är lösningen. Alvesson (1999:227f) svarar på dessa grundantaganden och menar att 

utbildningsnivån till jobbinnehållet inte är i samklang, detta i sig kan leda till överutbildning.  

 

Alvesson menar också att om för många människor utbildar sig kan detta leda till 

urholkning, som i sin tur kan leda till att människor blir mer beroende av "personliga" 

kontakter i sökandet efter nytt jobb. Han menar också att det kan fungera som en 

sorteringsmekanism, om alla har samma utbildning kan det bli avgörande på vilket lärosäte 

du gjort din utbildning, eller vilket betyg du fått. Samtidigt kan personlig lämplighet, 

erfarenhet och intresse helt falla bort (Alvesson,1999:236).  

 

Ett intressant påstående som vissa företagsledare hävdar är att utbildning kan vara direkt 

farligt för näringslivet, då detta stöper deltagare i samma kunskap och tankeform 

(Alvesson,1999:238). 

Alvesson tycker att utbildning i huvudsak är något positivt och att utbildning bidrar till ett 

rikare liv, men han ställer sig kritisk till att utbildning skulle vara lösningen på alla problem. 
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Tidigare forskning  
 

Jag har i mitt val av tidigare forskning valt att ta fasta på forskning gjord på 

arbetsförmedlingen ur olika perspektiv. Jag kommer att börja med att ge  läsaren en 

organisationsteoretisk beskrivning om hur arbetsförmedlingen i Sverige är uppbyggd.  

Vidare kommer mitt val av forskning att behandla arbetsförmedlingen, dels ur ett 

förmedlarperspektiv dels ett klientperspektiv och slutligen ur ett arbetsmarknadspolitiskt 

perspektiv. Jag har valt att presentera den forskning som på olika nivåer behandlar 

arbetsförmedlingen och dess uppdrag gentemot klienterna och hur arbetsförmedlarna arbetar 

i detta uppdrag. Jag har även valt forskning om hur klienterna uppfattar mötet med 

arbetsförmedlingen och varför man använder sig av arbetsförmedlingen eller inte. 

 

Vad är en byråkrati? 
 

Begreppet byråkrati måste först och främst definieras då detta begrepp ligger till grund för 

hur den organisation jag undersöker arbetar. Ursprungsbetydelsen av byråkrati som term var 

"tjänstemannastyre", detta myntades av Vincent de Gournay, han såg byråkratin som en 

styrelseform (Johansson, 2007:27). Efter honom var det många som skrev om begreppet 

byråkrati, men det är framför allt två författare, Karl Marx och Gaetano Mosca, som kom att 

bli avgörande för vår tids syn på byråkrati (Johansson, 2007:27). Dessa ville dock främst 

föra in begreppet på ett vetenskapligt område och ägnade inte något intresse åt byråkratin 

som begrepp (Johansson, 2007:27). Detta gjorde dock Max Weber, 

 

"En byråkrati kännetecknas av värdefrihet inom ramen för de mål som utgivits 

av byråkratins huvudman... Varje tjänsteman skall utföra de uppgifter som hör 

till befattningen enligt i förväg specificerade regler...Varje befattning 

kännetecknas av exakt definierade kompetensområden "(Sandkull & Johansson: 

2011:50). 

 

Webers modell av byråkratin kan man säga ligger till grund för hur vi i dag arbetar inom 

organisationer. Han menade att byråkratin ska vila på en legalt grundad auktoritet. 

 

Gräsrotsbyråkrati  
 

Benämningen gräsrotsbyråkrati är en översättning av Michael Lipskys term Street- level 

bureaucracies och syftar på de myndigheter som på ett eller annat sätt arbetar med - och/ 

eller styr över - medborgarna. Styrningen kan t.ex. vara att placera människor in i olika 

åtgärder eller att hjälpa dem med ekonomisk försörjning. Myndigheterna i fråga kan vara 

skola,  polis, socialtjänst och arbetsförmedling (Lipsky, 1980: xi). De personer som arbetar i 

en gräsrotsbyråkrati gör detta i statens tjänst, gräsrotsbyråkratierna blir därmed bryggan 

mellan medborgaren och staten och får således ta order och direktiv från regeringen och 

samtidigt klagan och missnöje från medborgaren (Lipsky, 1980:3-4). 

Med gräsrotsbyråkrati menas: 

 

"Den offentliga byråkratins yttersta kapillärer, de byråkrater som svensken möter 

i alla slags offentliga situationer och de som lägst ner i den offentliga 
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hierarkierna skall verkställa det som politiker och högre myndigheter beslutar 

om" (Johansson, 2007:18) 

 

Då Lipsky (1980:3) främst koncentrerar sig på relationen mellan klient och handläggare 

tittar författaren Roine Johansson (2007:45) på vad som utgör begränsningarna i 

handläggarens arbete. Syftet med Johanssons studie är att undersöka förhållandet mellan 

handlingsfrihet och bundenhet i gräsrotsbyråkraternas arbete (Johansson,2007:19). 

 

Alla myndighetsorganisationer är hierarkier, där varje nivå i hierarkin har olika uppgifter 

och funktioner. Johansson (2007:18) menar att det är först på senare tid som man har börjat 

studera den lägsta nivån, den så kallad gräsrotsbyråkratin.  Johansson (2007) förklarar 

statens nuvarande organisatoriska struktur i tre lager. Det första, statens basaktivitet, syftar 

till att säkra det egna fortbeståndet. Här organiserar regeringen ett militärt försvar samt 

diplomati men även ett rätts - och ordningssystem samt ett skatte- och myndighetsväsen. Det 

andra lagret handlar om mobilisering av fysiska resurser, detta för att skapa en infrastruktur. 

Det tredje lagret handlar om hur staten tänker ombesörja  medborgarnas sociala välfärd 

(Johansson 2007: 13).  Det är i det sist nämnda lagret som arbetsförmedlingen finns och 

arbetar i. Även arbetsförmedlingen är en hierarki, där varje nivå har olika uppgifter och 

funktioner.  

Johansson (2007) förklarar att gräsrotsbyråkratins roll har kommit att förändras, den är inte 

längre en klassisk ämbetsroll utan har mer gått till att vara en serviceroll. Detta kan man läsa 

om i förvaltningslagen, paragraf 4-5 som trädde i kraft 1 januari 1987. Här kan man läsa att 

myndigheterna ska ta emot besök och telefonsamtal, hjälpa den enskilde med upplysningar, 

vägledning, ge råd och annan lämplig hjälp inom respektive myndighet, samt om personen 

vänt sig till fel myndighet ska man hjälpa denne att hitta till rätt myndighet (Johansson, 

2007:19). Detta betyder att arbetsförmedlarens roll blir en smula motsägelsefull. Å ena sidan 

ska förmedlaren stå till allmänhetens tjänst och ge den service som förväntas, samtidigt som 

han/hon fått ett ökat utrymme för egna bedömningar. Å andra sidan måste dessa 

bedömningar alltid förankras i de lagar och regler som finns.  

 

Johansson (2007:56) förklarar att gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme kan förstås och 

förklaras genom fem olika dimensioner i mötet med klienten. Johansson (2008:55) menar att 

byråkratiska organisationer inte kan ha någon relation med individer, individer blir nämligen 

omöjligt att hantera för en organisation. För att kunna hantera många människor samtidigt 

och samtidigt göra detta på ett så tidseffektivt sätt som möjligt förenklas individen genom att 

en  klient skapas. Detta kallar Johansson (2008:55) för att byråkratin är specialiserad. Med 

byråkratins inre gräns menar Johansson (2008:57) de gränsdragningar man gör för att kunna 

hantera många människor med olika behov. Johansson (2007:55) beskriver det som att 

organisationen konstruerar en organisatorisk artefakt
12

. Han förklarar att eftersom varje 

organisation bara behandlar en liten del av människan så kan varje individ i princip 

förvandlas till hur många klienter som helst. Detta betyder att en och samma person 

samtidigt kan få försörjningsstöd från försäkringskassan, vara inskriven på en 

arbetsförmedling eller kanske vara en patient på ett sjukhus (Johansson, 2007:55). Med tid 

per ärende menar Johansson (2008:72) om specialiseringsgraden i organisationen är hög och 

bra, blir resultatet att handläggningstiden blir kortare. 

Med intresseorientering menas de olika intressen som finns i en klientrelation. Här skiljer 

Johansson (2007:74) på två begrepp, service och kontroll. Med Service menar Johansson 

alla de åtgärder som kan vidtas inom organisationen för att hjälpa klienten.  Kontroll är 

                                                 
12

 Artefakt betyder konstgjort föremål. 
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något som utövas, för att fastställa om klienten är berättigad till den service organisationen 

kan tillhandahålla. Den sista dimensionen kallar Johansson (2008:76f) för avstånd. Med 

avstånd menas bl.a. utrymmet klient och handläggare emellan, det är inte alltid att kontakten 

sker ansikte mot ansikte. Johansson (2008:77) förklarar att ju längre avståndet är mellan 

klienten och handläggaren är desto svårare blir det för klienten att göra sin individuallitet 

gällande. Avståndet kan även fungera som ett skydd till handläggaren, det är alltid lättare att 

ge ett negativt besked skriftligt än muntligt.  

 

Kategorisering 
 

Likt Johanssons (2008) har även Åsa Mäkitalo & Roger Säljö (2009) forskat i hur 

arbetsförmedlingen i Sverige kategoriserar människor för att kunna ge dem det rätta stödet.  

Många författare menar att kategorisering av människor är en grundläggande mekanism för 

oss människor, detta för att göra mötet med andra människor mer hanterbart (Mäkitalo & 

Säljö,2009:160, Hilton, 2003:10). Att kategorisera människor på arbetsförmedlingen är 

ingen ny företeelse, detta gjordes redan på 1800- talet. Mäkitalo (2006:44) argumenterar 

utifrån två dominerande kategoriseringstraditioner tagna från arbetsförmedlingen sett ur ett 

historiskt perspektiv. Den första kategoriseringsdiskursen förklarar människan utifrån 

dennes egenskaper. Denna diskurs handlar om de sociala dilemman som kan uppstå när 

människor inte har ett socialt accepterat sätt att tjäna sina pengar på. Den som förr i tiden 

inte kunde eller ville arbeta  hamnade i kategorin "lösdrivare" (En person som levde utanför 

socken, eller som bröt mot lokala flyttrestriktioner ) eller "wanartiga" (en person med dåliga 

egenskaper och onda intentioner)( Mäkitalo, 2006:44). Den andra diskursen  handlar om 

arbetskraften i Sverige och hur vi skulle kunna öka vårt välstånd och vår ekonomiska 

produktivitet.  Kategorier här kunde vara "geografisk rörlighet" (arbetarens rörlighet är ett 

problem) , "pris" (priset på arbetet är för högt) och "Utbud/ efterfrågan" ( att utbudet på 

arbetskraften inte matchar arbetsgivarens efterfrågan) (Mäkitalo, 2006:44-45). Redan i slutet 

av 1800- talet genomfördes studier både i Sverige men även i Europa om de fattigas 

livsvillkor . Resultatet av studierna visade att det var de fattigaste som differentierades och 

kategoriserades mer systematiskt än de som var välbärgade (Mäkitalo, 2006:44).  

 

Även inom organisationer och företag är det nödvändigt att kategorisera och organisera 

människor, då för att underlätta samordningen av dessa så att rätt person hamnar på rätt 

plats. Idag finns det moderna verktyg såsom datorer för att underlätta kategoriseringen 

(Mäkitalo & Säljö, 2009:160). Syftet med Mäkitalos och Säljös undersökning var att titta på 

de olika kategorierna som arbetsförmedlingen använder när de kategoriserar människor, men 

även för att se på vilka motsättningar och spänningar som kan finnas. Detta gjorde de genom 

att framför allt titta på den största kategorin (Kategori 14) dit flest personer hamnade, men 

vars åtgärder var oklara.  

 

Mäkitalo och Säljös (2009:165) genomförde sin undersökning på 50 arbetsförmedlare. Alla 

arbetsförmedlare använde sig av samma datasystem, alla använde sig av samma 

institutionella kategorier. Undersökningen genomfördes dels genom diskursiv institutionell 

praktik, vilket genererade fältanteckningar, dels genom deltagande observation, samt 

ljudupptagning vid mötet mellan klient och förmedlare. 
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Resultatet som Mäkitalo och Säljö (2009) kom fram till var att kategorisering var vanligt 

förekommande. Inte bara genom datasystemet i sig utan även i samverkan med utomstående 

aktörer och även när man pratade om klienterna "back stage" Mäkitalo och Säljös 

(2009:165). 

 

Kategori Kategorins betydelse Åtgärd 

11 Arbetslös: Anställningsbar Matchning 

12 Arbetslös: Yrkesinriktad obestämd Vägledning 

13 Arbetslös: I väntan på att delta i program Avvaktande 

14 Arbetslös: Inskriven Oklar 

Figur 3 

 

Vid första mötet med arbetsförmedlingen kategoriserades personen in i kategorierna 11, 12, 

13 eller 14. Kategori 14 hamnade personer i om de inte kunde placeras i någon av de andra 

kategorierna. Detta medförde att kategori 14 var den kategori där det fanns flest personer. 

Problemet som Mäkitalo och Säljö (2009:173f) fann var att kategori 14 helt glömdes bort, 

den blev osynlig. Arbetsförmedlarna förklarade att krutet las på personerna i  kategori 11-13 

därför att de var dessa som riskerade att bli långtidsklienten. Det framgår att man på 

arbetsförmedlingen kategoriserar människor dels för att kunna matcha dessa mot arbete, dels 

för att kunna tillhandahålla resurser i syfte att kunna genomföra arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder samt för att kunna redovisa statistik. Detta är särskilt viktigt inför val  av regering 

(Mäkitalo och Säljö, 2009:174). Författarna menar att det paradoxala i kategoriseringen blir 

att den grupp som är i störst behov av stöd riskerar att ges minst uppmärksamhet eftersom 

arbetsförmedlingen lägger mest resurser på att förhindra att de som ligger i kategorierna 11-

13 inte ska hamna i långtidsarbetslöshet (Mäkitalo och Säljö, 2009:176). 

 

Brister i struktur 
 

I en undersökning gjord för 22 år sedan av Anders Lovén får man ta del av den kritik Loven 

riktar mot arbetsförmedlingen, han menar att arbetsförmedlarnas brister visar sig i bl.a. 

svårigheter i att skapa struktur och att med den sökande sätta upp mål och skissa på 

handlingsplaner, ge information som den klienten kan ta emot och förstå samt att genomföra 

ett renodlat studie- och yrkesvägledningssamtal (Lovén,1991:169). Detta problem existerar 

inte längre på dagens arbetsförmedlingar, detta beror kanske på ökad kunskap samt 

införande av datorer som gjort det enklare att skapa struktur och rutin. 

 

Loven (1991) följde i sin undersökning 14 arbetssökande personer. Den första kontakten 

med arbetsförmedlingen till en slutpunkt efter ca 6 månader. Lovén intervjuade även 

arbetsförmedlare i syfte att undersöka deras allmänna inställning till sin yrkesroll men även 

deras specifika synpunkter på vägledningssamtalet. Resultatet visar att det finns ett stort 

engagemang och en god kompetens hos arbetsförmedlarna, men också att fler komplicerade 

ärenden gör  att arbetsförmedlaren känner en allt större otillfredsställelse i sitt arbete.  

Lovén (1991: 166) föreslår åtgärder till en bättre arbetsvägledning. Han menar att på 

vägledarens nivå rör det sig främst om en metodisk utveckling. Metoder som kontinuerlig 

kvalificerad vägledningsträning och hjälp i handledning som kan resultera i att 

arbetsförmedlaren ökar sin kompetens och får tillgång till fler "verktyg". På lokal nivå 

menar Lovén att det behövs en noggrann analys och kartläggning av den nuvarande 
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arbetsvägledningen. Cheferna för arbetsförmedlingarna bör engagera sig och öka sina egna 

kunskaper om hur vägledningen bör utformas. 

 

Hur upplevs arbetsförmedlingen 
 

Sveriges akademikers centralorganisation SACO gjorde 2005 en undersökning i syfte att 

belysa hur 60 arbetssökande akademiker upplevde sin kontakt med arbetsförmedlingen. 

Undersökningen gjordes genom intervjuer och perspektivet var endast den arbetssökandes. I 

resultatet framkom att det fanns en stor variation i hur man upplevde att arbetsförmedlingen 

hanterar flera specifika funktioner i sin verksamhet  (SACO, 2005:2).  Orsak till denna stora 

variation menar författarna dels kan ligga i att människor uppfattar saker på olika sätt, dels 

att den observerade variationen  sannolikt också är ett reslutat av att arbetsförmedlingen 

hanterar klienten olika (SACO, 2005:2). Sammanfattningsvis menar författarna att det finns 

två områden som ur ett kundperspektiv går att förbättra arbetsförmedlingens kvalitet. För det 

första handlar det om att arbetsförmedlingen ska bemöta den klienten korrekt och i enighet 

med rättsak. För det andra handlar det om att kunna ge kvalificerat stöd och att kunna bistå 

klienten utifrån deras olika individuella behov (SACO, 2005: 26). Förslagsvis menar 

författarna att det borde läggas krut på att förbättra rutiner, arbetssätt och kunskaper om 

regler och mål. I det andra fallet där det handlar om att ge den klienten kvalificerat stöd 

menar författarna att det i  mångt och mycket är en resurs och kompetensfråga. 

 

En internationell jämförelse 
 

En jämförelse gjord mellan Dansk - och Svensk arbetsmarknadspolitik i tider av 

lågkonjunktur visar att länderna har ett liknande system när det kommer till att sysselsätta 

personer som står utanför arbetsmarknaden. Både i Sverige, men framförallt i Danmark, 

talar man om aktiveringsprincipen. Med denna princip menas de åtgärder en arbetslös 

person sätts i för att erhålla a-kassa, socialbidrag eller som i Danmark dagersättning. Dansk 

arbetsmarknadspolitik har under de senaste åren genomgått förändringar, från att vara mer 

passiv till att bli mer aktiv (van Berkel, de Graaf, Sirovátka, 2012:99). Den aktiva danska 

modellen syftar till att bekämpa arbetslösheten genom att öka sysselsättningen, detta genom 

att integrera alla arbetslösa, funktionshindrade, utlandsfödda men även de som är frivilligt 

arbetslösa. År 1990 ändrades den danska strategin från den mer passiva, som gick ut på att 

först efter att rätten till dagersättning tagit slut sätta personerna i aktivitetsåtgärd, till den mer 

aktiva, att införa rätt- och pliktprincipen. Denna princip går ut på att den arbetslöse har rätt 

till ersättning, men har samtidigt plikt att söka arbete och att delta i jobbfrämjande aktiviteter 

(Andersen & Svarer, 2006:21-22). För att kunna hjälpa en arbetslös person ut i arbete eller 

aktivitet krävs ett visst system för att kunna identifiera vilka resurser som behöver sättas in. 

 

Internationell forskning av Paul Gregg på uppdrag av statens arbetsförmedling i London 

visar hur effektiva de statliga arbetsförmedlingarna är och hur många som använder dessa. 

Som grund för undersökningen ligger den data som fanns i Labour Force Survey
13

 (LFS) 

från 1984-1992. Syftet med Greggs undersökning var att beskriva de faktorer som ligger 

                                                 
13

 LFS eller AKU är en statistisk undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sverige 

men även för alla länder i EU. Dessa undersökningar görs för att fånga data om arbetsmarknaden. Alla EU: 

s medlemsstater är skyldiga att genomföra en arbetskraftsundersökning per år. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_survey
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_market
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
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bakom beslutet att använda sig av den statliga arbetsförmedlingen för att hitta jobb. Studien 

visar på flera resultat. Dels kan konstateras att ca 70% av de klienten använder sig av statens 

arbetsförmedlingar. Det är även 1/5 av de arbetslösa som faktiskt hittar ett jobb via 

arbetsförmedlingen (Gregg, 1996:443). Dels redovisas även att när arbetsgivare behöver 

anställa lågutbildad personal så använder dom sig i högre utsträckning av de statliga 

arbetsförmedlarna än om de behöver anställa högutbildad personal (Gregg, 1996:445). 

En jämförelse gjord mellan Nordamerika (Kanada och USA) och England visar att man som 

arbetslös i Nordamerika använder sig av metoden direktkontakt med företag för att hitta jobb 

i större utsträckning än i England (Gregg, 1996:445). Resultat visar också att de som är 

ofrivilligt arbetslösa använder sig av främst tre metoder för att hitta ett jobb. Ett sätt är 

genom arbetsförmedlingen, ett annat genom sitt kontaktnät (vänner och bekanta) och ett 

tredje via media, t e x tidningar (Gregg, 1996:445, 452). Användningen av platsannonser i 

tidningar är dock dominerande. I tider av högkonjunktur behöver de arbetslösa färre metoder 

för att hitta och söka jobb, medan i tider av lågkonjunktur upphör de som har ett arbete att 

söka medan de som är arbetslösa arbetssökanden i det totala beståndet av arbetssökanden rör 

sig countercyclical
14

. Detta betyder att antalet arbetslösa minskar i förhållande till hur 

ekonomin växer och med detta också behovet av arbetsförmedlingens tjänster. Här ska också 

nämnas att om  arbetsförmedlingarnas tjänster minskar så minskar också statliga medel till 

arbetsförmedlingarna (Gregg, 1996:447). 

 

Vilka som använder sig av arbetsförmedlingen för att hitta ett jobb skiljer sig demografiskt, 

men den ekonomiska konjunkturen spelar också en avgörande roll. De personer som redan 

har ett jobb håller i detta under lågkonjunktur medan de personer som är eller blir arbetslösa 

använder sig av arbetsförmedlingen för att hitta ett jobb. Vad som dock blir avgörande om 

du får ett jobb eller inte tycks bero på individuella prestationer och hur många olika 

strategier man använder sig av. Det tycks också som om man har hittat en metod som 

fungerat innan, använder man sig av samma metod igen. Det  framgår även att direktkontakt 

med arbetsgivaren ökar möjligheten att hitta ett jobb mer än om man bara använder sig av 

arbetsförmedlingen (Gregg, 1996:448). 

 
  

                                                 
14

 Countercyclical betyder på svenska kontracykliskt, detta betyder att något rör sig i motsatts riktning, t.ex. 

inom ekonomi. Om ekonomin i ett land går bra sjunker också arbetslösheten, tvärtom, om ekonomin går dåligt 

ökar således arbetslösheten. 
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Teoretiska utgångspunkter  
 

Nedan kommer jag att redovisa mitt val av teorier. Två teoretiska infallsvinklar är centrala i 

mitt arbete med att undersöka arbetsförmedlarens arbetssätt. Det är dels Roine Johanssons 

tolkning av Michael Lipskys organisationsteori om gräsrotsbyråkrati dels Åsa Mäkitalo 

sociokulturella perspektiv om kategorisering.  

 

För att förstå variationsmöjligheterna eller handlingsutrymmet i mötet med en klient gör 

Johansson (2007) en uppdelning av klientrelationen. Denna uppdelning består av fem 

dimensioner som syftar till att öka förståelsen av klientrelationen. Dimensionerna är: 1. 

regel-bundenhet, 2. specialiseringsgrad, 3. tid per ärende, 4. intresseinriktning och 5. 

avstånd. (Johansson, 2007:62). De två första dimensionerna (regel-bundenhet och 

specialiseringsgrad) bildar en  konstruktionsram. Denna ram blir av avgörande betydelse i 

hur klienten som organisationen skapar kommer att se ut (Johansson, 2007:71). Det är dessa 

fem dimensioner som kommer att bilda min teoretiska referensram. För ytterligare förståelse 

ur ett sociokulturellt perspektiv kommer jag att använda Åsa Mäkitalos transformerande 

dimensionen. Mäkitalos menar att det finns en del dilemman som kan uppkomma i och med 

att man kategoriserar och transformerar människor till klienter.  

 

Regel-bundenhet  
 

Johansson (2007:63) delar upp begreppet regel-bundenhet i två aspekter, detaljreglering - 

ramstyrning och strikt- flexibel tillämpning. Den förstnämnda betyder hur reglerad 

verksamheten är formellt och den andra om hur man kan tänja på de regler som finns. 

Detaljreglering - ramstyrning kan vara både till för- och nackdel. Ur klientens vinkel kan 

den fungera som ett skyddsnät. Denna ramstyrning gör att alla blir lika behandlade och kan 

på så sätt skydda svaga grupper i samhället. Nackdelen med denna detaljerade ramstyrning 

är att den saknar flexibilitet. Den kan till och med innebära begränsningar, så som i 

situationer där det skulle behövas en situationsanpassning för en klient. Ytterligare 

nackdelar som Johansson (2007:63) påpekar är att handläggaren kan ta skydd bakom regler, 

där blir han oåtkomlig för moraliskt ställningstagande. Problematiken här ligger i hur olika 

organisationer drar upp sina gränser, men sättet att förhålla sig till dessa varierar. 
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Specialiseringsgrad 
 

Johansson (2007:68) förklarar att varje gräsrotsbyråkrati, av såväl kompetens- och 

produktivitetsskäl är tvungna att specialisera sig. Detta betyder att gräsrotsbyråkratierna 

standardiserar handläggningen av klienten. " om man klart och otvetydigt vet exakt vad man 

vill uppnå, och om man har en klar föreställning om hur man bör förfara med klienten för att 

på ett så okomplicerat sätt som möjligt nå målet, då har man goda möjligheter att utveckla 

standardknep" (Johansson, 2007:68). Dessa knep är i princip vad arbetsförmedlingen 

använder sig av, men Johansson (2007: 69) menar att för att dessa administrativa kategorier 

skall kunna tillämpas måste på något sätt klienterna sinsemellan vara något så när 

homogena. Nackdelen med en ökad specialisering kan dock bli om specialiseringsgraden 

slår ut klientkontakten som sker ansikte mot- ansikte.  

 

Tid per ärende 
 

Detta handlar om hur man skall kunna hantera många människor så effektivt som möjligt. 

Här menar Johansson (2007:72) att produktivitetsaspekten av gräsrotsbyråkraternas arbete är 

en viktig drivkraft bakom den byråkratiserade specialiseringen. Om specialiseringsgraden i 

organisationen är hög och bra, blir resultatet att handläggningstiden blir kortare.  

 

Intresseorientering 
 

Med intresseorientering menas de olika intressen som finns i en klientrelation. Här skiljer 

Johansson (2007:74) på två begrepp, service och kontroll. Med service menar Johansson alla 

de åtgärder som kan vidtas inom organisationen för att hjälpa klienten. Kontroll är något 

som utövas, dels för att fastställa om klienten är berättigad till den service organisationen 

kan tillhandahålla, dels för att se till att klienten följer lagar, regler, anvisningar och direktiv. 

Inom arbetsförmedlingen blir intresseorienteringen extra tydlig. Johansson (2007:74f) 

beskriver det som att gräsrotsbyråkraterna får "dubbla roller" gentemot klienten. Han 

beskriver att både arbetsförmedlingen och försäkringskassorna har tillgång till drastiska 

sanktionsmedel, de har möjligheten att påverka klientens försörjning genom att helt enkelt 

dra in deras bidrag. 

 

Avstånd  
 

Den femte och sista dimensionen i Johanssons teori är avstånd. Med detta menar Johansson 

det avstånd som kan uppkomma mellan klienten och handläggaren, då mötet med klienten 

inte alltid sker ansikte  mot  ansikte.  

Johansson (2007: 51) skiljer på närhet och direkthet när det kommer till mötet med klienten. 

Med närhet menar han det som rör graden av tid och rumssammanfallande mellan parterna, 

alltså mötet ansikte mot ansikte. Med direkthet menas graden av flexibilitet och 

anpassningsbarhet. För att tydliggöra Johanssons resonemang citerar jag det han skriver 

 

" En kontakt kan äga rum med varierande grad av både närhet och varaktighet. 

Närheten handlar om i vilken form interaktionen äger rum: ansikte - mot - 
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ansikte (vilken alltså innebär både tids- och rumssammanfallande mellan 

gräsrotsbyråkrati och klient), telefonledes (tidssammanfallande) eller genom 

skriftlig korrespondens (varken tids- eller rumssammanfallande)." Johansson 

(2007:76).  

 

Med klientrelationens varaktighet menas hur ofta man träffas, hur långt varje möte är osv. 

Konkret skulle man kunna tolka detta som att ju mindre kontakt man har med klienten desto 

mer anonyma blir parterna för varandra.  Johansson (2007:77) menar att det finns ett 

problem i ett allt för stort avstånd. Han menar att ju större distans mellan parterna desto 

svårare blir det för klienten att göra sin individualitet gällande och även att få gehör för sina 

särskilda omständigheter. Johansson (2007:77) förklarar också att distansen kan fungera som 

ett skydd gentemot handläggaren, det är mycket enklare att ge ett negativt besked via brev 

än ansikte - mot - ansikte.  

 

Människan som kategori 
 

Mäkitalo ( 2006) menar att genom att studera kategorisering sociogenes
15

 kan vi få en 

djupare och rikare förståelse av vad kategoriseringen får för innerbörd. Med andra ord kan 

man definiera vilka sociala dilemman och problem som kan komma  av 

kategoriseringsprocessen (Mäkitalo, 2006:61). Mäkitalo (2006) skiljer mellan tre olika 

dimensioner, dels den organiserade dimensionen som ses som ett rent administrativt redskap 

för att kunna hantera människor. Dels en politisk- ideologisk dimension vilket gör så att 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan bli verkliga. Och slutligen den transformerande 

dimensionen genom vilken människors sociala position ska förändras (Mäkitalo, 2006:62). 

Det är den sistnämnda dimensionen som kommer att vara av intresse för min undersökning. 

I den transformella dimensionen kategoriseras och transformeras något så komplext som en 

människa in i ett ärende, detta för att underlätta hanteringen. Mäkitalo (2006) menar att i och 

med att denna transformering sker blir det svårt för arbetsförmedlingen att matcha, detta på 

grund av att det inte är "verkligheten" som matchas utan ett konstruerat ärende 

(Mäkitalo:2006:47,50). Människor tycks enligt kategoriseringssystemet tillskrivas 

egenskaper och förmågor (eller brister) , problemet med detta kan vara att man utifrån 

kategorier tenderar att bedöma människors vilja, intentioner och ansträngningar.  Man börjar 

betrakta människor i termer av de åtgärder och insatser som institutionen tillhandahåller 

(Mäkitalo:2006:51-52). 

 
  

                                                 
15

  Sociogenes kan ses som ett grundantagande i ett sociokulturellt perspektiv. Detta betyder att kunskaper och 

färdigheter förädlas när olika mänskliga verksamheter utvecklas. Säljö (2005) Lärande & Kulturella Redskap 

 

http://www.distans.hkr.se/larserik/weblectures/forskningsverktyg/verktyg_saljo_sociogenes2.htm
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Avgränsningar 
 

Arbetsförmedlingen är en byråkratiskt, statligt styrd organisation, vilket betyder att 

förmedlingarna runt om i landet arbetar på ungefär samma sätt då de har samma 

regeringsbrev att förhålla sig till. Jag skulle förstås ha kunnat göra min undersökning på fler 

arbetsförmedlingar och det skulle kanske ha resulterat i att jag upptäckt att de inte alls 

arbetar på samma sätt?! Men på grund av tidsbrist samt att jag skrev min uppsats själv valde 

jag att lägga all min energi på att undersöka  arbetsförmedlingen i Havsstad.  

 

Jag har tittat på arbetsförmedlingen ur ett organisations - och förmedlarperspektiv. Mitt syfte 

har varit att undersöka hur arbetsförmedlaren arbetar i mötet med klienten. Indirekt berör 

min undersökning även klienten, men allt mitt fokus kommer att ligga i att beskriva mitt 

resultat ur ett förmedlarperspektiv. Jag har i mitt arbete med att undersöka 

arbetsförmedlingen eftersträvat ett objektivt synsätt, vilket kan ha bidragit till att aspekter 

som etnicitet, kön och klass inte blivit belysta. 
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Metod 
 

Nedan kommer jag att redovisa för hur jag har genomfört min undersökning. Allt från hur 

jag valt samt kommit i kontaktat med mina respondenter till hur jag har genomfört både 

intervjuer och skuggning för att vidare redovisa hur jag analysera min empiri.  

 

Vetenskapligt perspektiv 
 

Under min forskningsprocess har jag använt mig av den hermeneutiska cirkeln för att uppnå 

bästa möjliga vetenskapliga förståelse, även i min analys av min empiri har cirkeln använts. 

Det är inte lätt att förstå vad denna cirkel eller spiral handlar om och hur mycket jag än läst i 

de metodböcker vi haft under skoltiden har jag inte blivit klokare. Inte förrän jag googlade 

"hermeneutik i praktiken"  och fick fram idéhistoriken Crister Skoglunds sammanfattning
16

 

av hur en hermeneutisk forskningsprocess kan gå till så förstod jag. En hermeneutisk 

arbetsgång ser enligt Skoglund (2012) ut så här: Man börjar med att formulera problemet. 

Vad är det man vill veta? Vidare formulerar man en första version av sina frågeställningar. 

Ett andra steg är att sätta sig ner och fundera på vad man tror sig veta om problemet, man 

preciserar således sin förförståelse. Vidare läser man in sig på området, i mitt fall 

arbetsförmedlingen. I denna fas kan man skriva sin tidigare forskning och kanske precisera 

sina frågeställningar. Därefter gör man en första läsning av "källmaterialet". Blir man 

förvånad? Om man blir förvånad är det viktigt att man skriver ner detta, det betyder att något 

bryter mot ens förförståelse. Nästa steg är att göra en första tolkning av sin empiri. Här ska 

man sammanfatta det viktigaste genom att återge det som respondenterna sagt. Efter detta är 

det dags att ytterligare gå upp ett steg i cirkeln. I detta läget gäller det att föra in vad 

respondenterna har sagt i ett sammanhang. I mitt fall har jag bollat min empiri mot mitt syfte 

och mina frågeställningar, samtidigt som jag har försökt att hitta en förankring i mina 

teorier. Nästa steg är att gå ytterligare ett steg i cirkeln och göra en slutanalys. Det är nu man 

ska titta efter mönster. Kan man ta bort sådant som inte är så viktigt, finns det något som 

uppenbarligare har blivit viktigare o s v.  Liknar det mönster jag funnit i en teori?  

 

Precis så här har arbetets gång sett ut, jag har hela tiden växlat fram och tillbaka mellan 

litteratur, empiri, tidigare forskning, frågeställningar osv. Frågeställningar och syfte har 

ändrats... och ändrats igen.  

 

Urval 
 

Mitt urval av respondenter är vad May (2001:121) kallar för ett strategiskt icke-

sannolikhetsurval, detta eftersom att arbetsförmedlarna arbetar med och har den kunskap jag 

behöver för att göra min underökning. Sammanlagt intervjuade jag 3 arbetsförmedlare och 

genomförde en skuggning under en dag. För att få kontakt med arbetsförmedlare mejlade jag  

både till chefen för arbetsförmedlingen Havsstad, och till deras allmänna mejladress. Redan 

samma dag fick jag svar från tre arbetsförmedlare som gärna ställde upp på att bli 

intervjuade. För att få ytterligare förståelse och kunskap om arbetsförmedlingen och för att 

bilda mig en helhetsbild av arbetsförmedlingen genomförde jag även en dags skuggning. 

                                                 
16

 http://c-skoglund.se/Crister_Skoglund/Egna_Texter/Poster/2012/11/21_Hermeneutik_i_praktiken.html 
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När jag frågade en av mina respondenter om det fanns möjlighet att få skugga denne under 

en dag så var svaret, ja, så länge klienterna gav sitt godkännande. Med skuggning menas att 

man som observatör sitter i ett rum,  står i en korridor eller besöker en filial. Denna metod 

kan även betyda att man tar del av dokument eller skrifter som har anknytning till den 

person man observerar. Jag som forskare för kontinuerliga anteckningar om vad jag ser och 

hör , det kan även betyda att jag intervjuar den jag skuggar löpande under en dag 

(Czarniawska, 2011:105). 

Gemensamt för mina respondenter är att alla arbetar som arbetsförmedlare på kontoret i 

Havstad. Deras utbildningsbakgrund ser lite olika ut och de arbetar inom olika avdelningar 

på arbetsförmedlingen. Nedan kommer jag att göra en kort introduktion av mina 

respondenter. 

 

 

Mia 
 

Mia har arbetat på arbetsförmedlingen i 21 år. I botten har hon en studie - och 

yrkesvägledarexamen. Mia berättar att hon har arbetat med vägledning i 25 år då främst på 

arbetsförmedlingen. Mia menar att arbetsförmedlingen är en sån organisation där man kan 

stanna kvar hos samma arbetsgivare men byta arbetsuppgifter ofta, och det har Mia gjort. 

Hon har arbetat som chef, vägledare, utbildningsledare, valideringsledare samt 

arbetsförmedlare. Hon trivs väldigt bra på arbetsförmedlingen och hon tycker att 

arbetsförmedlingen gör väldigt mycket bra saker för dom de möter. För närvarande arbetar 

Mia inom gruppen för vägledning vars uppgift är att hjälpa den arbetslöse genom att vägleda 

denna till rätt åtgärd. Detta är en av många tjänster som arbetsförmedlingen har att erbjuda 

sina klienter. 

 

 

Amir 

 

Amir  är utbildad lärare i grunden men arbetar nu som arbetsförmedlare med inriktning mot 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Han har arbetat med detta i ungefär 7 år. Innan har han 

arbetat inom den privata sektorn med arbetsmarknadsfrågor, då hos en underleverantör till 

arbetsförmedlingen. Hans roll på arbetsförmedlingen sedan 3 år tillbaka är att hjälpa 

personer som har någon typ av funktionshinder ut i arbete. Funktionshindren kan vara 

fysiska, psykiska, intellektuella eller socialmedicinska. 

 

 

 

Jens 

 

Jens har arbetat på arbetsförmedlingen i snart 3 år. Tidigare har han arbetat på Volvo 

Torslandaverken. Men efter varsel sökte han sig till arbetsförmedlingen och arbetar nu som 

arbetsförmedlare. Utbildningsmässigt har Jens en gymnasieutbildning. Som han förklarade 

det - det man saknar i utbildning får man ha i personlighet. Jens arbetade först på 

arbetsförmedlingen på Hisingen, men bytte till arbetsförmedlingen i Havsstad då han själv 

var bosatt på Hisingen. Jens arbetar inom matchargruppen med inriktningen industri och 

teknik. Matchargruppen är den grupp dit flest personer hamnar i vid första kontakten med 

arbetsförmedlingen. 
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Angreppsätt 
 

Inom forskningssammanhang skiljer man på induktion, deduktion och abduktion. Dessa är 

alla sätt att förhålla sig till det man ska undersöka i syfte att kunna dra slutsatser och att 

kunna redovisa resultat. Induktion innebär att forskaren utgår från sin insamlade empiri och 

med hjälp av denna bildar teorier och drar slutsatser utifrån sin datainsamling. Detta 

förhållningssätt innebär dock att insamlingen av materialet ska ske förutsättningslöst, vilket 

näst intill är omöjligt då man som forskare oftast har en förförståelse samt att man upprättar 

teorier, hypoteser och antaganden redan i början av sin forskning (May, 2001:48-49). I det 

deduktiva angreppssättet blir målet för forskaren istället att producera empiriska belägg i 

syfte att pröva eller vederlägga en redan befintlig teori (May, 2001:47).  

Ett abduktionistiskt förhållningssätt kan man säga är en blandning av induktion och 

deduktion, här  rör sig forskaren mellan teorin och sin insamlade empiri, detta kan ses som 

en process där förståelsen successivt växer fram (Wallén, 1996:47- 48). Det är svårt för mig 

att säga om att jag haft det ena eller det andra förhållningssättet, detta eftersom jag i 

analysarbetet av min empiri upptäckt att jag fått svar på något annat än vad som var tänkt 

från början. Men om jag ändå måste ange ett så får det bli det abduktionistiskt 

förhållningssätt. Under resan med att undersöka arbetsförmedlingen har jag förstått helheten 

genom att förstå de små delar som tillsammans skapat helheten.  
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Tillvägagångssätt 

Intervju och skuggning som kvalitativ metod 
 

Jag har i mitt arbete med att samla in empiri använt mig av två metoder. Direkt 

informationsinsamling  i form av iakttagelse och lyssning och en indirekt metod genom att 

intervjua mina respondenter (Ekholm & Fransson, 1992: 15) . Genom att använda mig av 

båda dessa metoder kan jag försöka förstå och ta del av den samlade bild jag önskar 

undersöka på arbetsförmedlingen. För att beskriva hur skuggningen och intervjun som 

metod hänger ihop presenterar jag nedan två exempel, ena exemplet är taget från en av mina 

intervjuer, det andra exemplet är iakttagelser från min skuggning.  
 

Intervju 

Respondenterna säger också att det finns en  bitterhet gentemot myndigheten och att vissa till 

och med ser arbetsförmedlingen som en hotfull instans. Rädslan för arbetsförmedlingen kan yttra 

sig på olika sätt. Mina respondenter beskriver alla olika möten med klienter där klienterna har 

varit arga, ledsna och uppgivna. Rädslan för myndigheten kan väcka starka känslor och det 

beskrivs av mina respondenter att det ibland kan vara svårt att handskas med dessa känslor. En 

av respondenterna berättar att det ibland är en anhöriga som ringer för den arbetslöse själv inte 

vill eller vågar ringa. 

 

Skuggning 

Jag noterar då jag gör min skuggning hur klienterna kommer till arbetsförmedlingen för att de 

måste, de är tvungna att komma hit. Det är antingen Socialen som har skickat dem eller så är det 

indirekt påtryckning från A- kassan som gjort att dom kommer. 

 

När jag bestämde mig för att undersöka arbetsförmedlingen ansåg jag att en kvalitativ metod 

blev lämpligast, då jag ville undersöka personers uppfattningar, erfarenheter, upplevelser 

och mening i relation till ett visst fenomen. Fenomenet i mitt fall kan sägas vara mötet 

mellan handläggaren och klienten.  
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Intervjuns utformande och genomförande 
 

Ekholm och Fransson (1992: 15) förklarar att intervju är en bra metod för att fånga upp det 

som sägs, ett bra redskap är att använda en diktafon för att man ska kunna transkribera det 

som sagts ordagrant i efterhand, det man dock kan gå miste om är de signaler som förmedlas 

ickeverbalt, såsom: gester, ansiktsuttryck, tonläge och kroppsposition. För att få ta del av det 

icke verbala har jag använt en kompletterande metod "skuggning".  Min intervjumall 

utformades semistrukturerat, detta för att kunna få en större frihet i att kunna få fördjupade 

svar. Jag gjorde som May (2001:150) föreslår, de första frågorna i intervjun var 

standardiserade, sen utformade jag mer tematiska frågor för att få respondenten att utveckla 

och förtydliga sina svar. Detta ledde till att själva intervjun blev som en dialog fast med 

vissa ramar. Många av mina frågor började med : Kan du berätta hur... eller.... kan du 

förklara hur... eller... Kan du ge exempel på... Jag försökte även undvika att ställa ledande 

frågor till respondenterna.  

När jag utformade mina frågor ville jag försöka bilda mig en uppfattning om vad som sker 

när handläggaren och klienten möts. Jag ville undersöka arbetsförmedlarens jobb i mötet 

med klienten. För att försöka ta reda på det ställde jag frågan: Vad är svårast i ditt jobb ? Jag 

frågade även,  tycker du att arbetsförmedlingen spelar en viktig roll för att människor ska 

komma ut i sysselsättning? För att försöka ringa in vad arbetsförmedlaren gör och vilken 

roll förmedlaren har frågade jag: - Vilken roll har du på arbetsförmedlingen? och - Kan du 

beskriva en "vanlig" arbetsdag för mig?  

Till min hjälp vid intervjun använde jag mig av en diktafon för att kunna transkribera mina 

intervjuer detta för att underlätta analysen av mina intervjuer. Detta med respondentens 

godkännande. 

 

Skuggning 
 

Skuggning eller shadowing är en metod som går ut på att man som forskare följer eller 

observerar en person för att få inblick i vad personen gör. Som Czarniawska (2011:105) 

förklarar så sker observationen genom att observatören sitter i ett rum,  står i en korridor 

eller besöker en filial. Denna metod kan även betyda att man tar del av dokument eller 

skrifter som har anknytning till den person man observerar eller till den organisation man 

observerar. Jag som forskare för kontinuerliga anteckningar om vad jag ser och hör , det kan 

även betyda att jag intervjuar den jag skuggar löpande under skuggningens gång. 

Czarniawska (2011:110) förklarar att det kan vara väldigt svårt att separera olika tekniker 

och metoder från varandra, inte minst på fältet. På fältet kan man gå in med avsikten att göra 

en icke-deltagande observation men det kan lätt glida över till en deltagande observation. 

Czarniawska (2011:110) menar att alla metoder är bra så länge dom är lämpliga. 

 

Skuggningens genomförande 
 

Jag utförde min skuggning sammanlagt en dag på arbetsförmedlingen i Havstad. 

Skuggningen började så fort jag gick innanför dörrarna till förmedlingen, jag iakttog 

klienterna, förmedlarna, anslagstavlor , ja, egentligen allt som fanns i min omgivning.  

Första dagen jag kom till arbetsförmedlingen för att genomföra min första intervju fick jag 

hänga med på en rundvandring. Jag fick på så sätt chans att bilda mig en uppfattning  om 

kontorets storlek och hur det var uppbyggt med alla olika avdelningar. Under tiden jag blev 
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lotsad  runt ställde jag frågor vars svar jag förde ner i mitt anteckningsblock. Några dagar 

efter att jag utfört de första intervjuerna fick jag möjlighet att sitta med nere på 

arbetsförmedlingens kundmottagning. Dit kommer alla som önskar få kontakt med 

arbetsförmedlingen av en eller annan anledning. Jag fick även sitta med i rummet när 

handläggaren mötte klienten. Detta var en intressant upplevelse. Efter godkännande av 

klienten fick jag sitta på samma sida som handläggaren dels av säkerhetsskäl dels för att 

kunna iaktta handläggaren i sitt arbete. Jag satt förstås helt tyst under själva mötet, och i 

efterhand ställde jag frågor som berörde mötet. Detta sätt att följa handläggaren bidrog till 

att jag med egna ögon och öron kunde se och höra vad som skedde i mötet med klienten. Så 

fort jag kom hem satte jag mig ner och skrev ner alla mina intryck, samtidigt som jag 

försökte renskriva mitt anteckningsblock. Även om jag fick nerskrivit en hel del under 

veckan som intervjuerna och skuggningen pågick, var det först i efterhand som jag fick en 

klar bild på vad jag hade ringat in. 

Saker man bör tänka på när man genomför sin skuggning är, enligt Czarniawska (2011:114) 

dels att personkemin spelar en viktig roll i skuggningsarbetet dels vilka normer som 

existerar om fenomenet skuggning. "Forskare följer inte tjänstemän i deras dagliga arbete, 

skuggning är konstigt" Czarniawska (2011:110). Detta citat är taget ur Barbaras erfarenhet 

av skuggning, hon menar att man t.ex. i Polen ser skuggning som något konstigt, och är 

forskaren dessutom professor ses det som "jättekonstigt". Czarniawska (2011:116) nämner 

olika utmaningar som forskaren ställs inför när hon ska bedriva sin skuggning. En är att 

forskaren ska smälta in för att inte dra uppmärksamheten till skuggningen som aktivitet. En 

annan kan vara att det blir ett praktiskt problem när man jämt måste anteckna trots att man 

måste förflytta sig hela tiden. Ett tips som Czarniawska (2011:117) ger är att man framför 

allt ska skriva och anteckna så mycket som möjligt under tiden skuggningen sker, man kan 

även använda sig av hjälpmedel som diktafon. 

 

Bearbetning och analys av mitt material 
 

Som jag tidigare nämnt har min kvalitativa undersökning haft sin utgångspunkt i 

hermeneutiken. Tolkningsprocessen har pendlat fram och tillbaka via förförståelse, ny 

förståelse, tidigare forskning, samt valet av mina teoretiska utgångspunkter.  

Eftersom jag använt mig av två metoder för inhämtning av min empiri har mitt sätt att 

analysera sett  lite olika ut. Efter att jag genomfört min skuggning skrev jag ner allt jag sett, 

hört och upplevt. Till en början var det svårt att närma sig materialet men efter ett  tag när 

jag låtit det ligga lite så gick det bättre. När jag analyserade mina transkriberade intervjuer 

letade jag efter koder, mönster och samband. Jag använde mig av marginalmetoden med 

papper och färgpennor för att kunna sortera och för att kunna bringa ordning i mitt material. 

Syftet med denna metod är vad Aspers (2011:169, 185) menar  att koda sitt material och för 

att kunna identifiera mening i sitt material. Till en början fick jag en mängd koder men med 

tiden började jag rensa och plocka isär och detta ledde till att jag började finna mönster. 

Dessa mönster och samband försökte jag sedan även hitta i min skuggning. Vissa mönster 

fann jag både i min skuggning samt i mina intervjuer och det jag kände att jag inte fick 

grepp om i mina intervjuer gick ibland att se tydligare i mitt skuggningsmaterial, ibland vise 

versa.  
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Tillförlitlighet 
 

När man som forskare använder sig av en kvalitativ metod och gör en intervju uppstår en 

social situation mellan mig som forskare och den jag intervjuar. Denna sociala situation kan 

göra att resultatet av intervjun kan bli snedvridet. Vissa författare menar till och med att 

intervjuer är ett samhällsvetenskapligt forskningsämne och inte en informationskälla inom 

samhällsforskningen (May, 2001:174). Man kan inte med hjälp av intervjuer producera data 

som avspeglar verkligheten bortom alla tolkningar. Däremot kan man använda intervjuer 

som ett medel för att förstå hur människor uppfattar sin sociala värld och hur denne handlar i 

denna (May, 2001:174). 

Jag har skrivit min uppsats själv och det har inte varit helt lätt alla gånger. Jag har ofta 

saknat någon att dela mina tankar och funderingar med. Inte minst när det kom till att 

analysera min insamlade empiri.  Min handledare har varit till otroligt stöd, men det har 

även min mamma varit. Aspers (2011:223f) föreslår, att för att man ska kunna  "säkra 

svaret" så ska man låta andra människor läsa sin forskning. Både icke akademiker men även 

akademiker, och gärna människor både inom och utanför fältet. När det kommer till att 

bevisa något genom kontext förklarar även Aspers (2011:227) att det är viktigt att man som 

forskare kan knyta ihop andra ordningens konstruktion med första ordningens konstruktion, 

detta betyder att den tolkning som forskaren gör också ska kunna göras av läsaren. Både min 

handledare, men framför allt min mamma har läst och kommit med kommentarer under 

skrivandets gång.  

 

Med validitet, inom kvalitativ forskning, menar Kvale (1997:215) är när ett argument är 

hållbart, det vill säga att ens slutledningar är riktigt härledda ur ens premisser. Med 

reliabilitet menas om det man undersöker går att undersöka igen och då med samma resultat 

(Kvale, 1997:207). När jag utformade min intervjumall så gjorde jag det semistrukturerat, 

jag ställde många följdfrågor till mina respondenter när jag ville få ett djupare svar. Skulle 

jag göra om mina intervjuer, eller om någon annan skulle göra om mina intervjuer så skulle 

dom förmodligen få liknande svar, men dessa svar skulle helt säkert kunna tolkas på andra 

sätt än vad jag har gjort. Frågorna jag utformade för att undersöka arbetsförmedlingens 

handlingsutrymme kan jag se nu i efterhand har vissa brister. Som tur är genomförde jag 

även en skuggning och utifrån skuggningen kunde jag ibland fylla ut de hål som fanns i 

mina intervjuer.  

 

Etiska överväganden 
 

Jag har under arbetets gång förhållit mig till de forskningsetiska principer. Dessa utgör 

riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt inom ämnesområdena 

humaniora och samhällsvetenskap. De grundläggande individskyddskraven har 

konkretiserats till fyra allmänna huvudkrav.  

Dessa är;  

Informationskravet: som betyder att man ska informera vilket syfte man har med 

forskningen. Det skall även informeras att deltagandet är frivilligt samt att deltagaren har 

rätt att avbryta sitt deltagande när som helst (Vetenskapsrådet, 1990:7-8). När jag 

kontaktade arbetsförmedlingen gjorde jag det via mejl. I detta framgick syftet med min 

undersökning samt att jag önskade få kontakt med några arbetsförmedlare för intervju, samt 

skuggning. När det var dags för intervju förklarade jag för den jag skulle intervjua att jag 

skulle behandla dennes personuppgifter på ett tillförlitligt sätt. I presentationen av mina 

respondenter samt i presentationen av resultatet har jag bytt ut respondenternas riktiga namn, 

jag har även valt att inte skriva ut deras ålder eller på vilken arbetsförmedling de arbetar på. 
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När jag gjorde min skuggning gjordes detta i samtycke med de som närvarade. I 

presentationen av skuggningens resultat har jag valt att beskriva allt fiktivt, detta för att göra 

det omöjligt för läsaren att koppla samman tid och rum.  

 

Samtyckeskravet: betyder att deltagaren själv bestämmer om han eller hon vill delta i en 

undersökning. Man får inte som forskare utsätta deltagaren för påtryckningar eller påverkan. 

Det bör heller inte föreligga någon beroendeförhållande forskare och deltagare emellan 

(Vetenskapsrådet, 1990:9-11). Alla som deltagit i min forskning har gjort det frivilligt. Jag 

har inte på något sätt försökt att tvinga eller försökt  påverka mina respondenter till något 

dom inte vill. Det har heller inte förelegat något beroendeförhållande mig och 

respondenterna emellan.  

 

Konfidentialitetskravet: betyder att  personer som ingår i forskningen  skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt  att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 1990:12-13). Jag, min handledar samt min mamma 

har haft möjlighet att ta del av den insamlade empirin. Att min mamma har fått ta del av mitt 

material beror på att hon hjälpt mig med att korrekturläsa under processens gång.  

Nyttjandekravet: : med detta menas att man endast använder den information man har fått in 

via sin forskning till just forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 1990:14 ). Jag har endast 

använt min insamlade empiri till forskningens ändamål.  

 

Syftet med dessa allmänna huvudkrav  är att ge underlag för forskarens egna reflexioner och 

insikter i sitt ansvarstagande (Vetenskapsrådet, 1990:6f). 
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Förförståelse 
 

Jag vill ta reda på vad arbetsförmedlingen egentligen gör, hur de arbetar och vad som styr 

deras arbetssätt. Det var ganska länge sedan jag själv var i kontakt med arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen har fått mycket kritik, men vad har de fått kritik för egentligen? Det är 

väl inte arbetsförmedlingens fel att det inte finns jobb? Jag har blivit påverkad av mediernas 

sätt att framställa arbetsförmedlingen. Jag har en negativ förförståelse till 

arbetsförmedlingen.  
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Resultat 
 

Nedan kommer jag att redovisa resultatet av de analyser jag gjort, både av 

skuggningsmaterialet och av intervjumaterialet. Jag har valt att framställa mitt resultat 

narrativt, detta för att jag ville väva samman mina intervjusvar med mina observationer. 

Varje rubrik i resultatframställningen belyser centrala aspekter i mötet mellan handläggaren 

och klienten. I slutet av resultatet kommer jag att ge en sammanfattning, här kommer jag 

även svara på mina frågeställningar.  

 

Service kontra kontroll skapar förvirring 

 

Arbetsförmedlingens uppdrag är att på ett eller annat sätt hjälpa arbetslösa/arbetssökande till 

arbete. Det är den ena rollen, den andra är kontrollerande. Det är arbetsförmedlaren som 

rapporterar till a-kassan och Socialen om personen i fråga har följt sin handlingsplan eller 

inte. Detta betyder att handläggaren får en dubbel roll gentemot klienten. De ska ge service 

och stöd  men också kontrollera att personerna uppfyller det krav som gör det möjligt att få 

försörjningsstöd eller a-kassa. Detta beskrivs av respondenterna som en balansgång,  å ena 

sidan stötta å andra sidan kontrollera de arbetslösa. Förmedlarna jag intervjuat svarar alla på 

frågan vad som är svårast i deras arbete, en av respondenterna beskriver det såhär.  

 

Jag: Vad är svårast med ditt jobb? 

Jens: Det svåraste är myndighetsutövningen...  

Jag: Vad menar du? 

Jens: Att avanmäla folk, en avanmälning innebär att jag stoppar din a-kassa för 

att du har misskött dig. Och så länge du inte kommer och på -anmäler dig så har 

jag påverkat din ekonomi.  

 

Hur uppfattas handläggarens dubbla roll av klienten, kan man undra. Enligt respondenterna 

kan det skapa förvirring hos den arbetslösa, när handläggaren ena dagen hjälper den 

arbetslöse med att hitta jobb och andra dagen skickar ett brev där de meddelar att de av 

anmält personen från A-kassan. Det beskrivs även av respondenterna att många människor 

som kommer till arbetsförmedlingen inte gör detta av fri vilja utan det kan vara Socialen 

som ställer krav på klienten att vara inskriven på arbetsförmedlingen för att kunna erhålla 

försörjningsstöd. Det kan även vara A-kassan som ställer krav på klienten att vara inskriven 

för att kunna erhålla ersättning . Att inte komma till arbetsförmedlingen av fri vilja skapar 

problem. Det beskrivs av mina respondenter att många klienter är arga och bittra när dom 

kommer till arbetsförmedlingen och att arbetsförmedlarens roll därför först blir att lugna och 

stötta klienten för att sedan kontrollera klienten.  

 

Respondenterna säger också att det finns en  bitterhet gentemot myndigheten och att vissa 

till och med ser arbetsförmedlingen som en hotinstans. Rädslan för arbetsförmedlingen kan 

yttra sig på olika sätt. Mina respondenter beskriver alla olika möten med klienter där 

klienterna har varit arga, ledsna och uppgivna. Rädslan för myndigheten kan väcka starka 

känslor och det beskrivs av mina respondenter att det ibland kan vara svårt att handskas med 

dessa känslor. En av respondenterna berättar att det ibland är en anhöriga som ringer för den 

arbetslöse själv inte vill eller vågar ringa. En respondent beskriver det så här:  
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Jens: "Eftersom vi är gräsrötter är det vi som får ta bitterheten, det är oss dom är 

arga på , för dom kan inte komma åt regeringen, det finns en misstänksamhet 

mot myndigheten, när vi skickar brev, många vågar inte kontakta oss, många 

menar, "Varför har ni skickat det här hotbrevet till mig?" Vart enda brev som 

kommer från en myndighet anses av många som ett hotbrev. "Ni hotar mig!" Ni 

hotar med att anmäla mig till a-kassan om jag inte gör si och så... väldigt mycket 

tid går åt att förklara regler, förklara system, förklara att vi gör inte det här för att 

du ska ta det personligt". 

 

När jag utförde min skuggning och satt med i mötet mellan handläggare och klient så märkte 

jag hur tydlig förmedlarens dubbla roll var. Första mötet blev ett rådgörande möte. Personen 

i fråga vill visa sitt CV och ville egentligen bara berätta att hon hittat två arbeten som hon 

ville söka. Handledaren i sin tur hjälpte henne och tittade igenom hennes CV och kom med 

lite kommentarer. Klienten hade även funderingar på att börja studera och handläggaren 

uppmuntrar klienten till att göra det. Detta mötet blev ett servicemöte, där handläggaren 

hjälpte klienten med att se över dennes CV. Handläggaren agerade även stöttande och 

uppmuntrande mot klienten då denne hade funderingar på att börja studera. 

 

Vid andra mötet kommer det in en klient som önskar skriva in sig på arbetsförmedlingen, 

personen ifråga studerade för närvarande SFI men vill ändå ha ett jobb. Klienten förklarade 

att denne bara hade jobbat svart i Sverige men att denne nu vill ha ett riktigt jobb. 

Handläggaren hjälper klienten med att skriva in denne, handläggaren uppmuntrade även 

klienten till att fortsätta studera och att inte ge upp sina studier. Även detta mötet blir av 

hjälpande och stöttande karaktär. 

 

I ett möte senare samma dag kommer det in en klient som blivit avanmäld från sin A-kassa. 

Handläggaren börjar med att på  -anmäla klienten till a- kassan igen och förklara att klienten 

förmodligen inte har följt sin handlingsplan. Handläggaren ser via klientens handlingsplan 

att denne endast sökt vissa arbeten inom en väldigt smal nisch, handläggaren förklarar för 

klienten att denne blir tvungen att utöka sitt sökområde om denne ska ha rätt till ersättning 

från A- kassan. I detta mötet blir handläggarens roll mer av kontrollerande art.   

 

Mina respondenter vittnar alla om hur viktig arbetsförmedlingens tjänster är, inte minst för 

de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Som en respondent förklarar, skulle 

arbetsförmedlingen privatiseras så skulle dessa förmedlingar bara hand om de med hög 

utbildning därför att dessa hade varit lättast att arbeta med. Det beskrivs även av mina 

respondenter att de träffar väldigt många människor som kanske aldrig har haft ett jobb  och 

som helt saknar utbildning.  

 

Jens: Vi på arbetsförmedlingen idag slänger inte någon från dörren... vi ser 

istället till att folk som saknar kompetens rustas upp och kommer ut i arbetslivet. 

Vi kan till och med i vissa fall ta dom i handen, gå med dom till jobbet, jobba 

med dom och se till så att dom kommer igång. 

 

En av respondenterna förklarar arbetsförmedlingens olika kompetenshöjande aktiviteter likt 

ett kakfat. När en arbetslös saknar vissa kompetenser eller har brister i t.ex. språk eller 

datakunskap finns det en mängd olika alternativ att välja bland  för att öka den arbetslöses 

kompetens. Många som kommer till arbetsförmedlingen har inte sällan bristande kunskaper i 

det svenska språket och vissa kanske inte har någon utbildning över huvudet taget.  
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Mia: Jag träffa väldigt många från Somalia som helt saknar skola, ingen 

utbildning alls, dom kanske har gått i hemundervisning där man har läst 

koranen... man kanske har läst sitt hemspråk. Många kvinnor har haft 

utegångsförbud, dels för att skydda sig från männen men också för att det råder 

krig och oro i de här länderna. Det är något man verkligen måste och behöver 

förstå, dessa människornas bakgrund, för att också förstå hur lång processen ska 

bli framåt. I stället för att stänga ute människor, så ska vi ta in dom i värmen. 

 

Målkonflikt  

 

I min undersökning har jag märkt att det sker missförstånd och missuppfattningar om vad 

arbetsförmedlingen gör och inte gör. Som jag förklarar i inledningen är tonen om 

arbetsförmedlingen inte särskilt bra i den offentliga debatten och när jag frågar mina vänner 

vad de tycker om arbetsförmedlingen så har de egentligen inget bra alls att säga.  Jag har 

inte gjort någon djupare undersökning i vad som skrivs om arbetsförmedlingen i media, men 

det lilla jag har stött på i min undersökning har varit omöjligt att blunda för. 

Arbetsförmedlingen styrs av lagar, föreskrifter och förordningar, man kan inte som enskild 

arbetsförmedlare bortse från dessa regler och lagar och agera och besluta efter eget tycke. 

Mina respondenter har alla berätta vad dom på arbetsförmedlingen gör och inte gör. Det är 

inte arbetsförmedlingen som skapar jobben, det är arbetsgivarna som gör det. En av 

respondenterna beskriver att klienterna kommer hit med otroligt uppskruvade och felaktiga 

förväntningar. Förväntningar om att det är arbetsförmedlingen som ska fixa ett jobb åt dom 

medan ansvaret egentligen helt ligger på klienten själv. Roten till  denna målkonflikt menar 

en av respondenterna beror på regeringen och uppdragsgivarna. En av respondenterna 

beskriver målkonflikten så här:  

 

Mia: Det är arbetsgivaren som skapar arbeten, det gör ju inte vi här på 

arbetsförmedlingen. Det känns ibland som att politiker, uppdragsgivare, 

allmänheten och media inte förstår att detta är Sveriges viktigast jobb, men det 

är även ett av Sveriges mest komplicerade jobb.  

 

Målkonflikten visar sig även i varför personer kommer till arbetsförmedlingen. Detta varför 

hänger även ihop med arbetsförmedlingens dubbla roll. Som redan beskrivits är 

arbetsförmedlingens roll att stötta och hjälpa den arbetslösa, samtidigt som dom ska 

kontrollera den arbetslösa så att denna uppfyller de krav som ställs för att erhålla bidrag eller 

a-kassa. Jag noterar då jag gör min skuggning hur klienterna kommer till arbetsförmedlingen 

för att de måste, de är tvungna att komma hit. Det är antingen Socialen som har skickat dem 

eller så är det indirekt påtryckning från A- kassan som gjort att de kommer. Jag noterar i 

mötet handläggare och klient emellan att arbetsförmedlarens roll blir att rätta till sådant som 

skulle kunna påverka på klientens försörjning. Det kan till exempel vara att återanmäla 

personen till A-kassan eller att föra en dialog med klientens socialsekreterare. Många av de 

som besökte arbetsförmedlingen under tiden jag gjorde min skuggning hade alla något 

problem. Problemet var dock inte att hitta eller att söka jobb, utan problemet var av 

ersättningsart. Många kom till arbetsförmedlingen i ärenden som rörde deras källa till 

inkomst. Det kunde röra sig om information om A-kassan eller att de hade blivit avstängda 

från A-kassan.  
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Kategorisering och standardisering 

 

Att kategorisera människan är en funktion, och resultatet av kategoriseringen blir 

behovsanpassade åtgärder för alla. Att arbetsförmedlingen arbetar rutiniserat och 

standardiserat är inget nytt, men det framstår i litteraturen att människan i och med 

kategorisering också blir bemött på ett speciellt sätt. Jag har kommit fram till att 

arbetsförmedlingen arbetar genom att kategorisera och att bedöma människor för att  kunna 

behovsanpassa de resurser de har på bästa möjliga sätt. Jag har dock inte fått uppfattningen 

om att man bemöter människor utefter de kategorier personer befinner sig i utan att man 

istället försöker se människan bakom kategorin. Detta påstående grundar jag på den känsla 

jag fick då jag gjorde min skuggning men även när jag utförde mina intervjuer. Alla mina 

respondenter verkade ha ett genuint intresse för att hjälpa människor. Ingen av mina 

respondenter jag kom i kontakt med pratade på något sätt nedvärderande om de arbetslösa. 

Inte heller när jag genomförde min skuggning fick jag intrycket av att handläggaren på 

något sätt skulle agera dömande eller nedlåtande gentemot klienten. Nedan kommer jag 

beskriva hur ett första möte med arbetsförmedlingen kan se ut. 

Första  steget när klienten kommer till arbetsförmedlingen är  att denna blir inskriven, sen 

kategoriseras klienten in utefter de olika egenskaper denne har för att slutligen hamna på rätt 

arbetsförmedlares bord. Det är sedan den arbetsförmedlaren som hjälper och stöttar den 

arbetslösa i processen att hitta ett arbete, eller en aktivitet. När jag utförde min skuggning 

möttes jag av en otrolig värme och ett brinnande engagemang från mina respondenter. 

Speciellt engagerad var en kvinna som jag intervjuade som hade arbetat på 

arbetsförmedlingen i 20 år. När jag frågade henne frågan vad som var svårast i hennes jobb 

svarade hon: 

 

Mia: Ibland tänker jag att , gud varför valde jag inte något enklare... och något 

jobb med högre status, för det är ett så otroligt komplicerat arbete  det vi har, och 

det är otroligt mycket man ska kunna... det är tusen detaljer... kring olika 

program och möjligheter... och samtidigt är det mötet med människor som är så 

fantastiskt... man möts av mycket glädje, och jag har bestämt mig för att när jag 

inte längre känner min entusiasm, då slutar jag. 

 

Vad som dock kan bli problematiskt när man standardiserar och kategoriserar allt för mycket 

är att den mänskliga kontakten handläggare och klient i mellan blir minimal. Detta kommer 

jag att gå djupare in på i nästa stycke som jag valt att kalla för mellanhänder. 

 

Mellanhänder 

 

För att arbetsförmedlingen ska kunna hantera människor kategoriseras dessa in i ärenden. 

Denna organiserade och rutiniserade process sker både fysiskt men framförallt elektroniskt. 

Mycket av kommunikationen handläggare och klient emellan sker i form av mejl, 

handlingsplaner och i arbetsförmedlingens program i bedömningsstöd. Detta sätt att 

kommunicera och hantera klienter har jag valt att kalla för elektroniska - mellanhänder Jag 

upptäckte under min skuggning att kontakten med den fysiska arbetsförmedlaren blev 

ganska liten. Det är egentligen bara vid första mötet, vid inskrivningen som den fysiska 

kontakten sker, sen sker nästan all kontakt elektronisk. Om man inte själv väljer att söka upp 

arbetsförmedlingen för att få hjälp och stöd eller om man har en inbokad tid. Jag noterade då 

jag genomförde min skuggning hur mycket som dokumenterades i deras datasystem. Det 

första arbetsförmedlaren ber om i mötet med den arbetslöse är att få se personens ID 
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handling, efter att ha knappat in personens personnummer får denne upp klientens ärende. 

Väl inne i systemet läser förmedlaren igenom klientens tidigare kontakt med 

arbetsförmedlingen. Alla möten, alla samtal ska på något sätt sammanfattas och skrivas in i 

detta system. Det gör att arbetsförmedlaren lätt kan bilda sig en uppfattning om klienten. 

Målet med detta system är att det bidrar till att klienten i stort sätt kan träffa vilken 

arbetsförmedlare som helst och samtidigt få samma service och hjälp oberoende av 

arbetsförmedlare. När jag satt med på en nyinskrivning av en klient och arbetsförmedlaren 

skulle upprätta en handlingsplan såg jag att detta skedde väldigt standardiserat. Man kryssar 

helt enkelt i det man vill ska vara med på handlingsplanen, man ändrar sedan i den färdiga 

mallen för att denna helt ska passa in på personen i fråga. Vidare finns det även datoriserade 

hjälpprogram för att underlätta hanteringen av klienten. En respondent förklarar att 

arbetsförmedlarna använder sig av ett "bedömningsstöd" i form av ett dataprogram. Detta 

dataprogram hjälper handläggaren att fatta beslut utefter att handläggaren har svarat på ett 

antal frågor. Det kan vara frågor så som ålder, kön, utbildning, kommer klienten från ett anat 

land, har han varit arbetssökande förut, har han A-kassa osv. Vidare gör dataprogrammet en 

första bedömning av klienten. En av respondenterna förklarar att detta stöd är bra men att 

man ibland gör en annan bedömning än vad datorprogrammet har gjort. 

 

Tillgängligheten är ingen tillfällighet  

 

De arbetsförmedlare jag intervjuat har alla svarat på frågan - vilken roll har du på 

arbetsförmedlingen? Gemensamt i deras svar har varit att de arbetar som arbetsförmedlare. 

Sen har deras inriktningar inom arbetsförmedlingen sett lite olika ut. Detta betyder att när en 

arbetslös person kommer till arbetsförmedlingen kommer denne i direkt kontakt med en 

myndighetsperson. Det finns alltså inga led av människor utan alla som arbetar på 

arbetsförmedlingen är arbetsförmedlare.  

Arbetsförmedlingen är organiserad både fysiskt och elektroniskt  på ett sådant sätt att 

människor direkt ska kunna förstå och ta del av de tjänster arbetsförmedlingen kan 

tillhandahålla. Arbetsförmedlingens fysiskt organiserade verksamhet har sina rutiner, allt för 

att underlätta för den som kommer. Kommer du in till arbetsförmedlingen i fysisk person 

möts du direkt av arbetsförmedlingens elektroniska - rutiner, dessa finns dels i deras interna 

datasystem, dels i de datorer som finns i lobbyn samt via deras hemsida. Då du kommer till 

arbetsförmedlingen för första gången möter du en arbetsförmedlare som direkt knappar in 

dina personuppgifter, sen görs en bedömning och vidare slussas du direkt till rätt 

arbetsförmedlare utifrån den kategori du hamnar i. Det är inte bara det fysiska rummet som 

är organiserat på ett sådant sätt att det är direkt begripligt vart du ska stå utan 

tillgängligheten finns även i arbetsförmedlarna och i deras rutiniserade sätt att bemöta den 

arbetslösa. 

Denna organiserade tillgänglighet, som alltså inte är en tillfällighet visade sig exempelvis 

under min skuggning då jag noterade hur människor kom in genom dörrarna till 

arbetsförmedlingen, vissa gick direkt till datorerna, vissa direkt till de arbetsförmedlare som 

arbetade på "golvet", vissa ställde sig i kön till huvudcoachen och vissa - som jag antar hade 

ett i förväg inbokat möte - slog sig ner på några av stolarna. Det som slog mig var vilket 

otroligt flyt det verkade vara i arbetsförmedlingens sätt att systematisk hantera människor. 

Jag fick nästan en känsla av ett löpande band, den arbetslösa personen ställer sig i kön till 

huvudcoachen, han i sin tur gör en snabb första bedömning, han skriver ner personens namn 

och ärende på en papperslapp som han sedan lägger i ett fack. Arbetsförmedlarna tar sedan 

dessa papperslappar med ärendena i tur och ordning.  
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Jag noterade även att de arbetsförmedlare som arbetade på "golvet" var aktiva, så fort de såg 

att någon kom in genom dörren gick de fram till personen och frågade om de kunde hjälpa 

till med något. Arbetsförmedlaren var alltså aktiv i sitt bemötande med den arbetslöse. En av 

respondenterna beskriver första kontakten med arbetsförmedlingen såhär: 

Jens: Vi har två golvcoacher som hjälper huvudcoachen som är våran general 

kan man säga, han ser till så att allting fungerar, huvudcoachen ser till så att vi 

andra placerar oss på rätt ställe, golvcoacherna hjälper till med kortare ärenden, 

uppföljningar , inskrivningar, information, matchning... sen har vi 

arbetsförmedlare som sitter i samtalsrummen.  Dessa gör dom tyngre ärenden 

t.ex., folk som har problem med sina a-kassor, besökanderesor, 

utbildningsinformation, allt annat.. sen har vi en grupp som arbetar med 

handlingsplaner, dessa kan man själv boka in sig på . 

 

Dygnet runt 

 

För att förklara vad som menas med tillgänglighet kan man förstå det genom dels en fysisk 

tillgänglighet  dels en elektronisk tillgänglighet. Med den fysiska tillgängligheten menas att 

man som arbetslös kan komma till arbetsförmedlingens kontor som har öppet måndag till 

fredag 10.00-18.00. Här kan man direkt komma i kontakt med en arbetsförmedlare som kan 

hjälpa dig med det du önskar. Om klockan är över 18.00 en vardag kan du ändå få 

direktkontakt med en arbetsförmedlare via telefon. Deras telefontider är måndag till fredag 

8.00 till 22.00 och lördagar och söndagar 10.00- 16.00. Elektroniskt kan du nå en 

arbetsförmedlare dygnet runt, du kan antingen mejla eller chatta med en arbetsförmedlare. 

Om man går in på arbetsförmedlingens hemsida kan man välja bland inte mindre än 37 olika 

språk, du kan även få deras hemsida teckentolkad samt lättläst.  
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Sammanfattning av resultat 
 

Syftet med min undersökning var att utifrån ett organisationsteoretiskt- och sociokulturellt 

perspektiv bidra med kunskap om arbetsförmedlarens arbetssätt gent mot klienten.  Det var 

framför allt mötet mellan handläggaren och klienten som låg i undersökningens fokus men 

även att förklara arbetsförmedlarens roll och vad som kan vara eller upplevas som 

problematiskt. 

Frågeställningar 
 

 Hur ser klientrelationen ut?  

 Hur ser handlingsutrymmet ut för arbetsförmedlaren, finns det några hinder och /eller 

begränsningar? 

 Vilka förväntningar finns det på arbetsförmedlingen? 

 Hur sker hanteringen av dom arbetslösa på arbetsförmedlingen?  

 

För att söka svar på mina frågeställningar intervjuade jag tre arbetsförmedlare. Jag 

genomförde även en dags skuggning för att bilda mig en bättre helhetsuppfattning. Jag fick 

sitta med i mötet mellan klient och handläggare och förde då anteckningar under tiden. Detta 

bidrog till att jag kom i direkt kontakt med det som ligger i fokus för undersökningen, 

nämligen arbetsförmedlarens kontakt med sin klient. 

Nedan presenterar jag mina slutledningar av min undersökning. Vidare kommer jag att 

diskutera och knyta samman mitt resultat med mina, frågeställningar, tidigare forskning 

samt mina valda teorier. 

Slutledningar från resultatet 
 

 Arbetsförmedlaren kan sägas ha en dubbel roll i sitt uppdrag. Dels ska dom hjälpa och 

stötta klienten, dels ska dom kontrollera klienten. 

 Det kan finnas en målkonflikt i vad arbetsförmedlingen gör och vad dom förväntas göra. 

 Arbetsförmedlaren arbetar med sina klienter genom att kategorisera dessa in i ärenden 

 Rutiniserade och standardiserade processer i form av elektroniska -mellanhänder kan  

lede till brister i handlingsutrymmet. Brister som fysisk kontakt. 

 Arbetsförmedlingen är en tillgänglig myndighet och detta är ingen tillfällighet.  

  



36 

 

Diskussion 

 

Handlingsutrymmets dilemma 
 

I syftet att bidra med kunskap om arbetsförmedlarens sätt att arbeta i mötet med klienten på 

arbetsförmedlingen i Havsstad formulerade jag fyra frågeställningar,  en av dom löd: Hur ser 

handlingsutrymmet ut för arbetsförmedlaren, finns det några hinder och /eller 

begränsningar? I min undersökning har jag kommit  fram till något som man skulle kunna 

tolka som problematiskt i handlingsutrymmet. Jag menar att arbetsförmedlaren arbetar på ett 

så rutiniserat och standardiserade sätt att den fysiska kontakten i mötet med klienten helt 

eller delvis försvinner . I det rutiniserade och standardiserade sättet som arbetsförmedlarna 

arbetar i ligger vad jag skulle vilja kalla elektroniska mellanhänder. Med elektroniska 

mellanhänder menar jag är all den kontakt som inte sker fysiskt. Det kan vara mejl som 

skickas fram och tillbaka, det kan vara en handlingsplan som upprättas, det kan vara 

telefonkontakt klient och handläggare emellan, ja egentligen all kontakt som inte sker 

ansikte mot ansikte.  Brister i fysisk kontakt beskriver även Johansson (2007:55) som menar 

att en byråkratisk organisation inte kan ha någon relation med en individ , det är nämligen 

omöjligt för organisationer att hantera en individ, därför görs individer om till ärenden. 

Johansson (2007:69) förklarar handlingsutrymmet utifrån fem dimensioner, en av dessa 

dimensionerna kallar han för specialiseringsgrad. Med detta menas att man på 

arbetsförmedlingen standardiserar handläggningen av klienten i syfte att kunna hantera 

många ärenden på ett så tidseffektivt sätt som möjligt. Nackdelen med detta blir dock att 

klientkontakten ansikte mot ansikte blir så gott som obefintlig.  

 

Kan det vara så att avsaknaden av fysisk kontakt kan vara en av anledningarna till att 

arbetsförmedlingen har så dåligt rycket? Jag tänker på alla de människor som blivit " klient" 

av en eller annan anledning, som kommer till arbetsförmedlingen i hopp om stöd och hjälp. 

De personer som kanske har arbetat på ett och samma företag i många år och som kanske 

inte har ett jättestort kontaktnät. Brist på fysisk kontakt från arbetsförmedlingen sida är 

kanske det sista dessa människor behöver. Mot bakgrund av Johanssons teori om 

specialiseringsgrad är det inte helt omöjligt för mig att dra slutsatsen att arbetsförmedlingens 

rutiniserade och standardiserade processer i form av elektroniska -mellanhänder kan leda till 

brister i handlingsutrymmet. Brister som fysisk kontakt handläggare och klient emellan. 
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Målkonflikt och arbetsförmedlarens dubbla roll 
 

Som jag tidigare redovisat är arbetsförmedlingen en gräsrotsbyråkrati. Detta betyder att 

personer som arbetar på arbetsförmedlingen gör detta i statens tjänst. Arbetsförmedlingen 

kan sägas fungera som en brygga mellan stat och medborgare och kan på så sätt lätt hamna i 

kläm, då de måste följa regeringens intentioner samtidigt som de får klagomål från 

medborgaren. Detta speglas även tydligt i den mediala debatten om arbetsförmedlingen. 

Frågan är då varför arbetsförmedlingen får ta så mycket kritik? En av mina frågeställningar 

löd: Vilka förväntningar finns det på arbetsförmedlingen? När jag frågade de handläggarna 

jag intervjuade om vad dom upplevde som  problematiskt i sitt arbete var svaren väldigt 

entydiga. ..." det är inte arbetsförmedlingen som skapar jobben..." "vårat jobb på 

arbetsförmedlingen är inte att fixa jobb till den enskilde utan det är att rusta den enskilde..." 

Utefter de svar jag fick tyckte jag mig kunna dra  slutsatsen att det finns en målkonflikt i vad 

arbetsförmedlingen har i uppdrag att göra och vad de förväntas att göra. Detta skulle kunna 

definieras som arbetsförmedlarens dubbla roll. Samtidigt som arbetsförmedlaren ska fungera 

som stöd för  klienten ska de kontrollera klienten så att denne uppfyller de krav som ställs 

för att denne ska kunna få ekonomisk ersättning. Johansson (2007:19) beskriver även detta 

fenomen, han menar att arbetsförmedlarnas roll blir en smula motsägelsefull.  

 

En tanke som slagit mig under undersökningens gång är att arbetsförmedlingen antingen 

borde byta namn eller borde delas upp i två helt nya organisationer. Jag är inte den enda som 

tycker det. I en intervju gjord med Centerpartisten Annika Karlsson framgår att hon skulle 

vill se ett systemskifte, där arbetsförmedlingen endast ska ha kvar sin myndighetsutövning. 

Hon föreslår systemet som används i Australien, där den klienten får en s.k. "jobbpeng" men 

att personen sedan fritt får välja mellan de privata aktörerna. Här är det dock viktigt att ha 

med aspekten att en privatisering av arbetsförmedlingen kanske inte gynnar alla. Som en av 

mina respondenter uttryckte det " Skulle arbetsförmedlingen privatiseras så skulle dessa 

förmedlingar bara ta hand om de som var utbildade, för de hade varit lätta att arbete med... 

arbetsförmedlingen idag slänger inte någon från dörren". Det kanske ligger något i det han 

säger. Forskning på vilka som använder arbetsförmedlingarna har gjorts av (Gregg, 1996) en 

sammanfattning av hans resultat visar på att det skiljer sig dels rent geografiskt men även 

hur den en ekonomiska konjunkturen ser ut. Det framgår av (Greggs, 1996) forskning att de 

som redan har ett jobb under lågkonjunktur håller hårt i det medan de som blivit arbetslösa 

på grund av lågkonjunkturen söker sig till de statliga arbetsförmedlingarna. Det framgår 

även att de som är lågutbildade i större utsträckning använder sig av de statliga 

arbetsförmedlingarna, medan de som är utbildade använder sig av sitt kontaktnät.  

 

Skulle  arbetsförmedlingen privatiseras kanske detta skulle gynna de personer som har 

utbildning, är svenskfödda, inte är för gamla eller för unga och som inte har något 

funktionshinder. 

 

Rutin och standard 
 

Ytterligare en av mina frågeställningar löd: Hur sker hanteringen av dom arbetslösa på 

arbetsförmedlingen? För att kunna ge svar på denna fråga blev min genomförda skuggning 

till stor hjälp. Jag upptäckte att arbetsförmedlaren arbetade på ett väldigt rutiniserat och 

standardiserat sätt och att detta sätt att arbeta inte var någon tillfällighet. En reflektion gjord 

utifrån min skuggning var att det rutiniserade och standardiserade sättet att arbeta egentligen 

började så fort personen kom innanför dörrarna till förmedlingen. Arbetsförmedlaren som 
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arbetade på golvet gick direkt fram till personen som kom in och frågar om de kunde hjälpa 

till med något. Det fanns även ett väl fungerande system på vilket sätt arbetsförmedlaren 

arbetade med nyinskrivningar , detta bidrog till att väntetiden för klienten blev kort. Själva 

inskrivningen av klienten gick till så att klienten fick visa sin ID- handling och sen 

upprättades en handlingsplan, personen matchades mot några jobb och sen var det klart. Att 

arbetsförmedlingen som gräsrotsbyråkrati arbetar genom att kategorisera människor in till 

ärenden är inget nytt och det framgår i tidigare forskning att detta kan bli ett problem.  

 

Mäkitalo och Säljö (2009) har forskat i hur arbetsförmedlingen kategoriserar människor. 

Dels görs detta för att kunna matcha människor mot jobb, dels för att kunna tillhandahålla 

resurser för att kunna genomföra arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt för att kunna 

redovisa statistik över människor. Problemet som finns i detta sätt att arbeta framställs 

framförallt av (Mäkitalo, 2006) som framhåller är att man i och med att man kategoriserar 

en människa tillskriver man denne egenskaper och förmågor (eller brister). Detta kan leda 

till att man bedömer människors vilja, intentioner och ansträngningar grundade på att en 

person hamnat i en viss kategori. Johansson (2007) kallar personen i kategorier för 

artefakter, Mäkitalo (2006) kallar systemet med att kategorisera  för den transformella 

dimensionen. I denna dimensionen kategoriseras och transformeras något så komplext som 

en människa in i ett ärende, detta för att underlätta hanteringen. Problemet som blir när man 

transformerar något eller gör om människan till en artefakt är detta inte verkligt.  

Konsekvensen av att kategorisera människan in till något overkligt betyder att handläggaren 

får svårt att matcha denna icke verkliga människa till ett verkligt arbete.   

 

I likhet med Mäkitalo (2006) teori har även jag kommit fram till att man på 

arbetsförmedlingen arbetar genom att kategorisera människor. Jag har dock inte fått 

uppfattningen om att man bemöter människor utefter den kategori personen befinner sig i 

utan att man istället försökt se människan. Jag förstår det som att man på arbetsförmedlingen 

i Havsstad kategoriserar  människor för att lättare  kunna behovsanpassa de resurser man har 

på bästa möjliga sätt.  Jag skulle även vilja påstå att det är bra att kategorisera människor 

men att den fysiska kontakten inte får försvinna. Det blir dock motsägelsefullt om man 

tänker på det faktum att vissa människor ser myndigheten som en hotinstans, andra skulle 

kanske helt vilja slippa både fysisk och elektroniska kontakt med förmedlingen.  

 

Johansson (2007) menar i sin teori att standardiseringen såsom att kategorisera  människor 

kan bidra till vad han kallar för avstånd. Med avstånd menas att det kan uppstå ett avstånd 

klient och handläggare emellan, detta kan i sin tur leda till att det blir svårt för klienten att 

göra sin individualitet gällande, samtidigt kan detta avstånd fungera som ett skydd för 

handläggaren. Det är mycket enklare att ge ett negativt besked per post än ansikte - mot - 

ansikte. Om man tänker sig arbetsförmedlingen ur strikt myndighetsperspektiv så försvinner 

den flexibilitet som borde finnas då man trots all arbetar med människor.  

Återigen föreslår jag att myndigheten delas upp, och ombildar sig till två organisationer. En 

organisation som direkt hjälper människan med vägledning och matchning och / eller 

kompetensutveckling. Samt en fristående organisation som bara har hand om 

myndighetsutövningen. Johansson (2007:63)  förklarar att gräsrotsbyråkratier ofta saknar 

den flexibilitet som behövs då man arbetar med människor. Det paradoxala är att en icke 

flexibel organisation kan fungera som ett skydd för handläggaren, här kan denna ta skydd 

bakom regler och blir på så sätt oåtkomlig för moraliskt ställningstagande. Samtidig hamnar 

klienten i en icke flexibel organisation i kläm, då behovsanpassningen och 

individualiseringen kan komma att bli obefintliga när man stöper människor i kategorier. 
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Som redan redovisats är arbetsförmedlingen en tillgänglig myndighet fast med allt för 

många mellanhänder, som i sin tur kan leda till brister i fysiska kontakt handläggare och 

klient emellan. Jag vill dock påstå att det inte är särskilt svårt att komma i kontakt med en 

arbetsförmedlare. Jag har i min undersökning förstått att arbetsförmedlingen är generösa 

med sina öppettider. Skulle arbetsförmedlingen vara stängd för fysisk kontakt finns det en 

möjlighet att ringa till arbetsförmedlingen och direkt komma i kontakt med en handläggare. 

Och skulle deras telefontid vara stängd går det att chatta och/ eller att mejla med en 

handläggare dygnet runt.  
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Metoddiskussion 

 

Som jag nämnde i inledningen till syftet har just mitt syfte varit svårt att formulera och 

fastställa, syftet har varit halt som en tvål och nu så här i efterhand finns det många saker jag 

skulle kunna gjort annorlunda. Jag tror inte jag var riktigt förberedd på alla de nya 

mötessituationer denna undersökningen har kommit att bidra till. Då tänker jag både på  

intervjusituationerna men framförallt på situationen då jag genomförde min skuggning. Det 

positiva i detta är att alla de nya erfarenheter jag förvärvat kommer jag säkert  att ha 

användning av i framtida projekt.   

 

Syftet med min undersökning blev till slut att utifrån ett organisationsteoretiskt- och 

sociokulturellt perspektiv bidra med kunskap om arbetsförmedlarens arbetssätt gentemot 

klienten. Det var framför allt mötet mellan handläggaren och klienten som låg i 

undersökningens fokus men även att försöka förklara arbetsförmedlarens roll och vad i 

dennes roll som kunde vara eller upplevas som  problematiskt. För att undersöka detta 

använde jag mig av två metoder, dels intervju dels skuggning. Jag är glad att jag använde 

bägge metoderna då jag tycker att jag lyckades få en bättre helhetsbild. Det som kanske inte 

framgick tydligt i mina svar från intervjuerna gick ibland tydligare att se i mitt 

skuggningsmaterial. Bara det faktum att jag fick sitta med i mötet mellan klienten och 

handläggaren ledde till att jag fick en bra inblick hur arbetsförmedlaren jobbade. Det jag 

önskat att jag gjort nu i efterhand är att jag skulle ha intervjuat fler personer, och utfört min 

skuggning under en längre tid.  Urvalet för min undersökning var bra, då arbetsförmedlarna 

satt inne med den informationen jag ville åt.  

En nackdel som jag ser nu i efterhand är att jag kanske skulle vidgat mitt perspektiv till att 

innefatta även de klienten. Jag kanske skulle ha intervjuat både handläggare och klient för 

att få en ännu djupare förståelse. Mitt val av angreppsätt var att förhålla mig abduktionistiskt 

då jag betraktade min teori mot intrycken jag fick från min empiri. När jag ser på mitt 

tillvägagångssätt nu i efterhand så skulle jag gjort en pilotstudie innan jag genomförde mina 

riktiga intervjuer. Detta skulle förmodligen ha resulterat i att min intervjuguide skulle blivit 

ännu skarpare plus att jag skulle veta hur jag skulle förhålla mig i en intervjusituation. Under 

transkriberingen av mina intervjuer upptäckte jag att jag skulle gått in och avbrutit när min 

respondent helt svävade ut från ämnet. Något jag upptäckte under intervjuerna var att mina 

respondenter gillade att prata och berätta saker och ting. Jag skulle kanske även använt mig 

av en mer strukturerad intervjumetod. 

Som redan redovisats använde jag mig av intervju och skuggning som metod för att 

undersöka handlingsutrymmet klient och handläggare emellan. Reliabiliteten i detta sätt att 

hämta in min empiri kan sägas god då en kvantitativ underökning hade setts som mindre 

lämplig då jag i min undersökning ville ta reda på människors uppfattningar, erfarenheter 

och upplevelser i relation till ett visst fenomen. Jag hade för att kunna öka min validitet gjort 

en skarpare intervjumall, jag hade även kunnat intervjua fler och gjort en längre skuggning.  

När jag formulerade mina frågeställningar gjorde jag det för att söka svar på vad 

problematiken fanns i arbetsförmedlarens sätt att arbeta. Jag fann ett problem som skulle 

kunna beskrivas som elektroniska mellanhänder och hur dessa mellanhänder kan skapa 

problem,  så som brist på fysisk kontakt i mötet mellan handläggare och klient. Jag tror att 

mitt resultat kan ha påverkats av vilken dag jag utförde min skuggning. Jag genomförde den 

på en fredag och av arbetsförmedlaren fick jag reda på att det oftast på fredagar var ganska 

lite folk som besökte arbetsförmedlingen. Det var betydligt fler människor som kom på 

måndagar och tisdagar.   

Jag har i min uppsats valt att referera till litteratur, artiklar, hemsidor, och ord på två sätt. 

Dels löpande i texten men även genom noter. Detta för att underlätta för läsaren. I exemplet 
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med hemsidor har oftast dessa en lång adress och jag ansåg inte att det var lämpligt att 

slänga in hela den långa adressen i den löpande texten. Detta gäller även när jag definierar 

ord, jag ansåg inte heller där att denna utläggning skulle ligga löpande i texten. 

 

 
Vidare forskning 
 

Förslagsvis för att öka kunskapen om arbetsförmedlingen tycker jag det hade varit intressant 

att  undersöka varför arbetsförmedlingen får så mycket kritik. Som jag redan nämnt är det ju 

inte arbetsförmedlingens fel att det inte finns arbete. Så varför blir då arbetsförmedlingen 

slagpåsen i debatten? Vidare forskning skulle kunna göras på allmänhetens attityd till 

arbetsförmedlingen och vad denna attityd grundas på. Man skulle t.ex. kunna kombinera en 

kvalitativ metod med en kvantitativ metod för att få en djupare förståelse. Man skulle kunna 

göra en stor underökning av hela befolkningen för att se vad roten till misstron till 

arbetsförmedlingen grundar sig på. Om man kombinerar bägge metoderna skulle man även 

kunna göra en uppföljningsstudie om kanske 10 år, för att se om attityden förändrats. Man 

skulle kunna väga in hur det ekonomiska läget ser ut i Sverige men även vilket parti som 

sitter i regeringen och se om dessa faktorer kan förklarar eventuella skillnader i attityden.  

  



42 

 

Litteraturförteckning  
 

Böcker 
 

Aspers, P. (2011) Etnografiska metoder - att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber 

 

Czarniawska, B (2011) Skuggning i fältarbete. In: Ahrne, Göran och Svensson, Peter 

(red.) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber: 104-117. 

 

Ekholm, M & Fransson, A. (1992) Praktisk intervjuteknik. Stockholm: Norstedt 

 

Flaa, P (red.) (1998) Introduktion till organisationsteori. Lund: Studentlitteratur 

 

Hinton, P (2003) Stereotyper, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur  

 

Johansson, R. (2007) Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientrelaterat arbete. Lund: Arkiv   

 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public 

services. New York: Russel Sage Foundation 

 

Lovén, A (1991)  Arbetsvägledning i närbild - kartläggning och analys av den enskilda 

vägledningens förutsättningar, villkor och innehåll. Malmö: Trinom  

 

May, T. (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur 

 

Mäkitalo, Å. (red.) (2006) Att hantera arbetslöshet - om social kategorisering och 

identitetsformering i det senmoderna. s. 43- 65. Stockholm , arbetslivsinstitutet  2006:16 

 

Mäkitalo, Å. & Säljö, R. (2009) Invisible People: Institutional Reasoning and Reflexivity in 

the Production of Services and "Social Facts" in Public Employment, Agencies, Mind, 

Culture, and Activity, 9:3, 160-178.  

 

Sandkull, B. & Johansson, J (2011) Från Taylor till Toyota - betraktelser av den industriella 

produktionens organisation och ekonomi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme – utmaningar i 

socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

 



43 

 

Artiklar / Rapporter 
 

Alvesson, M (1999). Utbildning är lösningen. Vad är då problemet? Om 

utbildningsfundamentalism. Pedagogisk forskning i Sverige, 4 (3), 225-243 

 

Andersen, T. & Svarer M.  ”Flexicurity – den danska  arbetsmarknadsmodellen” i 

Ekonomisk Debatt. Årgång 34 nr 1 2006, s 17 – 29. 

 

Diehl, J . & Wennström, O . (2005) Kundperspektiv på Arbetsförmedlingen -  60 

arbetssökande akademikers syn på Arbetsförmedlingen. Lund, SACO. 

 

Gregg, P  (1996) How effective are state employment agencies? Job center use and job 

matching in Britain. Oxford bulletin of economics and statistics, 58, 3 (1996) 0305-904 

 

Van Berkel, & R. De Graaf, W. & Sirovátka, T (2012). Governance of the activation 

policies in Europe: Introduction, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 

32 Iss: 5/6 

 

Elektronisk källor 
 

Arbetsförmedlingen 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-

prognoser/Prognoser/Prognoser/Riket/12-7-2011-Arbetslosheten-stiger-till-85-procent-ar-

2013.html [2013-02-11] 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html 

[2013-02-11] 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Organisation.html 

[2013-02-11] 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Styrning.html 

[2013-02-11] 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html 

[2013-02-11] 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4ab2e7121379d5897aa800010167/Handled

ning+f%C3%B6r+utf%C3%B6rare+-+Jobbcoachning.pdf 

[2013-02-11] 

 

  



44 

 

Medier 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3071 

[2013-02-11] 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1127975--jag-ar-inte-lat-jag-har-sokt-minst-100-jobb-  
[2013-02-11] 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=5414158 
[2013-02-11] 

http://www.tns-sifo.se/media/412276/anseendem_tning_2012.pdf  
[2013-02-11] 

 

Personer 

 

http://c-skoglund.se/Crister_Skoglund/Egna_Texter/Egna_Texter.html 
[2013-02-11] 

 

 

Övriga källor 

 

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig  

forskning. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
[2013-02-11] 

 

http://www.scb.se/Pages/Product____23276.aspx 
[2013-02-11] 

 

http://www.investorwords.com/1166/countercyclical.html#ixzz2GWrPyUqU 
[2013-02-11] 
 

 

 

 

http://www.investorwords.com/1166/countercyclical.html#ixzz2GWrPyUqU


 

Bilagor 

 

Bilaga 1. Brev till Arbetsförmedlingen 
 

Hej 

 

Jag heter Märta Bergström och studerar mitt sista år på programmet organisation - och 

personalutvecklare i samhället på högskolan i Borås. Jag håller på att skriva 

min kandidatuppsats och är därför intresserad av att komma i kontakt med er på 

arbetsförmedlingen i Havstad.  Syftet med min uppsats är att undersöka hur 

kommunikationen mellan den klienten och arbetsförmedlaren ser ut. Vad händer vid första 

mötet på arbetsförmedlingen, och vad händer med den klienten efter första mötet på 

arbetsförmedlingen?  

 

För att kunna genomföra min undersökning har jag en önskan om att kunna får intervjua tre 

arbetsförmedlare hos er. Jag har även en önskan om att kunna få gå bredvid en 

arbetsförmedlare under en dag för att försöka bilda mig en helhetsbild av 

arbetsförmedlingen. 

 

Jag hoppas att ni har både tid och lust att ta emot mig så att jag kan genomföra min 

undersökning om kommunikation mellan arbetslös och arbetsförmedlare .   

 

Önskar att ni hör av er till mig så kan vi samtala och boka in intervjuer om det blir aktuellt.  

 

 

 

Tack på förhand 

 

Märta Bergström 

marta_bergstrom@live.se 

Telefon: 0736-000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Intervjuguide   
 

Frågor till arbetsförmedlaren 

 

- Berätta lite om dig själv och vem du är. 

 

- Hur ser din utbildningsbakgrund... hur länge har du arbetat på 

arbetsförmedlingen?  

 

- Har du arbetat på flera arbetsförmedlingar, finns det några skillnader?  

 

- Vad har du för arbetsuppgifter - vilken roll har du på arbetsförmedlingen?  

 

- Kan du beskriva en "vanlig" arbetsdag?****(vad händer första gången du 

träffar en arbetssökande, vad händer sen, hur ofta träffar du arbetssökande 

ungefär) 

 

- Vad är svårast/roligast i ditt jobb? 

 

- Är det vanligt att den klienten hittar egna vägar till jobb, kan du ge exempel...  

 

- Tycker du att arbetsförmedlingen spelar en viktig roll för att människor ska 

komma ut i sysselsättning. (Varför, hur?)  

 

- Om du har en person som du inte kan matcha mot något arbete, vad händer 

med denna person då, och vad gör du då? (beskriv, berätta, ge exempel..) 

 

- Hur mycket ansvar läggs på individen själv att finna egna vägar till ett arbete, 

eller till de alternativ som ni på arbetsförmedlingen har? 

 

- Sker det ofta missuppfattningar mellan dig som arbetsförmedlare och den 

arbetssökande? (Varför, hurdå?) 

 

- Finns det något du skulle vilja ändra på för att göra ditt arbete mer effektivt?  

hur?? 
 

 

 

 

 

 


