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Sammanfattning	
 
Dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad bidrar till att nya krav ställs på individen. För att 
vara attraktiv på arbetsmarknaden krävs det att man besitter vissa faktorer för att bli anställd. 
Man talar om att en person är anställningsbar på arbetsmarknaden och om personen har en 
anställningsbarhet som lämpar sig för det utvalda området. Idag finns 
det arbetsmarknadspolitiska program för att få folk anställningsbara, som ligger som 
uppdrag hos Arbetsförmedlingen. Det som fick oss intresserade av ämnet var hur man 
arbetar kring personers anställningsbarhet och med dem som varit ifrån arbetsmarknaden 
under en längre period. Syftet är att undersöka hur förmedlare på Arbetsförmedlingen ser på 
begreppet anställningsbarhet samt arbetet kring de arbetssökande i fas 1. De frågeställningar 
vi utgått ifrån för att svara på vårt syfte är vad begreppet anställningsbarhet innebär för 
arbetsförmedlaren, deras arbetssätt och förutsättningar för att få de arbetssökande 
anställningsbara. Samt om det finns ett särskilt förhållningssätt till anställningsbarheten hos 
de arbetssökande i jobb- och utvecklingsgarantins fas1. Vi har utfört undersökningen 
kvalitativt med individuellt genomförda semistrukturerade intervjuer. De intervjuade är sex 
arbetsförmedlare som arbetar runt om i Västra Götalands län. De viktigaste slutsatserna vi 
fått fram med studien är att arbetsförmedlarna använder sig framförallt av en 
förståelsebaserad syn på anställningsbarhet och i arbetet med de arbetssökande. 
Förutsättningarna som råder för arbetsförmedlarna i deras arbete upplevs styrt genom 
politiska och ekonomiska faktorer. Arbetet med den arbetssökandes anställningsbarhet i fas 
1 skiljer sig inte nämnvärt gentemot arbetssökande i andra instanser. Istället erbjuds fler 
åtgärder för att få de arbetssökande i åtgärdersprogrammet mer anställningsbara. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ................................................................................................................................... 1 

1. INLEDNING OCH BAKGRUND ........................................................................................................ 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................ 2 

1.2 Frågeställningar .......................................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................................. 2 

1.4 Disposition .................................................................................................................................. 2 

2. TIDIGARE FORSKNING ....................................................................................................................... 3 

2.1.1 Anställningsbarhet ................................................................................................................... 3 

2.1.2 Rollen som socialarbetare ....................................................................................................... 4 

2.1.3 Personliga kontakter ................................................................................................................ 5 

2. Teoriram ........................................................................................................................................ 6 

2.1 Val av teoriram ............................................................................................................................ 6 

2.1.1 Teknisk‐ rationella synen på anställningsbarhet ................................................................. 6 

2.1.2 Förståelsebaserade synen på anställningsbarhet ................................................................ 7 

3. METOD .............................................................................................................................................. 8 

3.1 Val av metod ............................................................................................................................... 8 

3.2 Urval ............................................................................................................................................ 8 

3.3 Material ....................................................................................................................................... 9 

3.3 Bearbetning och analys av material .......................................................................................... 10 

3.4 Tillvägagångssätt ....................................................................................................................... 11 

3.5 Förförståelse/Värderingar ........................................................................................................ 12 

3.6 Etiska överväganden ................................................................................................................. 12 

3.5 Trovärdighet och tillförlitlighet ................................................................................................. 13 

4. RESULTAT ........................................................................................................................................ 15 

4.1 Arbetsförmedlarnas syn på anställningsbarhet ........................................................................ 15 

4.2 Arbetsförmedlarnas arbetssätt kring anställningsbarhet ......................................................... 16 

4.3 Arbetsförmedlarnas förutsättningar i sitt arbete ..................................................................... 19 

4.4 Förhållningssätt till anställningsbarhet hos de arbetssökande i jobb‐och utvecklingsgarantin 

fas 1 ................................................................................................................................................. 21 

5. Diskussion ....................................................................................................................................... 23 

5.1 Resultatdiskussion .................................................................................................................... 23 

5.1.1 Arbetsförmedlarnas syn kring anställningsbarhet ................................................................. 23 

5.1.2 Arbetsförmedlarnas arbetssätt kring anställningsbarhet ...................................................... 24 



 
 

 

5.1.3 Förutsättningar för en arbetsförmedlare att handleda arbetssökande ................................ 25 

5.1.4 Förhållningssätt till anställningsbarhet hos de arbetssökande i jobb‐och utvecklingsgarantin 

fas 1 ................................................................................................................................................. 26 

5.2 SLUTSATS .................................................................................................................................. 27 

5.2.1 Anställningsbarhet ............................................................................................................. 27 

5.2.2 Arbetssätt........................................................................................................................... 27 

5.2.3 Förutsättningar .................................................................................................................. 27 

5.2.4 Fas 1 ................................................................................................................................... 28 

5.3 Metoddiskussion ....................................................................................................................... 28 

5.4 Förslag till fortsatt forskning ..................................................................................................... 29 

LITTERATURFÖRTECKNING ................................................................................................................. 30 

Bilagor ................................................................................................................................................. 32 

Bilaga 1 – Informationsbrev till respondenter ................................................................................ 32 

Bilaga 2 – Intervjuguide .................................................................................................................. 33 



1 
 

1.	INLEDNING	OCH	BAKGRUND		
	
I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad så har begreppet anställningsbarhet hamnat i 
centrum. Nya krav ställs på individen och många av dessa krav är marknadsanpassade. 
Individen måste ha vissa egenskaper för att passa in och vara attraktiv på arbetsmarknaden. 
Tittar man på vad företagen söker när de rekryterar nytt folk så är vikten av att individen är 
mottaglig för nya kunskaper och självutveckling hårt betonat. Detta gör det såklart svårare 
för många människor att hålla sig uppdaterade och att vara anställningsbara (Garsten & 
Jacobsson, 2004: 1). Dessa nya krav kan kopplas samman med att arbetslösheten har ökat 
och där med även konkurrensen på dagens arbetsmarknad. Den ökade arbetslösheten har 
även ställt högre krav på de åtgärder som finns för att sätta folk i arbete. I början av 1990-
talet när hot om massarbetslöshet hängde över Sverige sattes hårt tryck på de traditionella 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. En drastisk omstrukturering av dessa åtgärder och 
utformningen på dem skedde under dessa år då åtgärderna gick mot mer kortvariga insatser 
och åtgärder som sträckte sig utanför arbetsmarknaden (Thorén, 2009: 71-72). När Sverige 
år 2006 fick en borglig regering infördes fler och ändrades vissa arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Ett av dessa arbetsmarknadspolitiska program var jobb-och utvecklingsgarantin. 
 
Det vi vill fokusera på i denna studie är att undersöka hur arbetsförmedlare på 
arbetsförmedlingen ser på anställningsbarhet och hur de arbetar med de arbetssökande för att 
få dem anställningsbara. Vi kommer inrikta oss mot de personer som omfattas av jobb och 
utvecklingsgarantin, och vi vill undersöka hur detta arbete fungerar inom denna 
arbetsmarknadspolitiska åtgärd. Denna åtgärd är indelad i tre olika faser. De som har rätt till 
a-kassa kan börja jobb och utvecklingsgarantin när de 300 ersättningsdagarna i a-kassan är 
slut. De personer som inte har rätt till a-kassa men har varit inskrivna på arbetsförmedlingen 
under 14 sammanhängande månader kan också delta. Det finns även vissa andra grupper 
som kan anvisas till programmet, exempelvis om den arbetssökande har sjukersättning eller 
är föräldraledig. När den arbetssökande genomgått 450 ersättningsdagar i fas 1 och 2 och 
inte lyckats få något arbete hamnar de i fas 3. Här sätts den arbetssökande i sysselsättning 
hos lämplig arbetsgivare eller anordnare för att få erfarenheter och meriter. Vi har valt att 
fokusera på de personer som precis har fått möjligheten att ingå i jobb och 
utvecklingsgarantin, alltså fas 1. Detta då vi vill jämföra och hitta eventuella skillnader i 
synen på anställningsbarhet hos de som skrivit in sig på arbetsförmedlingen och de som varit 
från arbetsmarknaden så pass länge att de kan delta i jobb och utvecklingsgarantin.  
 
Vårt intresse för det valda ämnet beror på vår okunskap om Arbetsförmedlingens arbetssätt 
och vad det är som gör personer anställningsbara ur en myndighets perspektiv. Detta fick oss 
intresserade eftersom Arbetsförmedlingen agerar utifrån statens riktlinjer och därmed blir 
deras syn på anställningsbarhet väsentlig. Ämnet är både relevant för arbetsvetenskapen och 
sociologin av den anledningen att syftet berör vår statliga ingångspunkt till 
arbetsmarknaden. Där arbetsförmedlingen som myndighet ska vara en resurs för 
befolkningen i sökningen efter ett arbete. Det är även ett ämne som berör det vi själva 
utbildar oss inom och det är möjligt att vi själva kommer att beröra detta ämne i framtiden.  
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1.1	Syfte	
Syftet är att undersöka hur förmedlare på Arbetsförmedlingen ser på begreppet 
anställningsbarhet samt hur detta ges uttryck i arbetet kring de arbetssökande i fas 1.  
 

1.2	Frågeställningar	
 Vi utformade följande frågeställningar för att få svar på vårt syfte: 
 

 Vad innebär begreppet anställningsbarhet för en arbetsförmedlare?  
 

 Hur ser arbetssättet ut för att få arbetssökande anställningsbara?  
 

 Hur ser förutsättningarna ut för en arbetsförmedlare att handleda den arbetssökande?  
 

 Finns det ett särskilt förhållningssätt till anställningsbarheten hos de arbetssökande i 
jobb- och utvecklingsgarantins fas 1?  

 

1.3	Avgränsningar	
I det arbetsmarknadspolitiska programmet som benämns jobb- och utvecklingsgarantin 
finns, utöver fas 1, ytterligare åtgärderssteg som den arbetssökande skrivs in i om inte 
arbetssökandet resulterar i anställning. Vi har valt att avgränsa oss till första fasen som 
kallas fas 1. De vi har valt att intervjua är sex personer som arbetar på olika kontor hos 
Arbetsförmedlingen runt om i Västra Götalands län. Det vi undersöker är anställningsbarhet 
ur arbetsförmedlarens perspektiv som riktar sig på individnivå där anställningsbarhet 
handlar om den arbetssökande möjligheter att bli anställd.  
 

1.4	Disposition	
Kapitel 1 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till det valda ämnet. Därefter följer undersökningens 
syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition. 
Kapitel 2 
I detta kapitel presenterar vi ett urval av den forskning som har gjorts kring ämnet tidigare. 
Den tidigare forskning som vi har tagit del av inkluderar både forskning som har utförts i 
Sverige och forskning som skett på internationell nivå. Därefter följer en genomgång av vår 
teoretiska utgångspunkt. 
Kapitel 3 
I detta kapitel redovisas undersökningens metod. Vi presenterar vilken typ av metod vi har 
valt, hur vårt urval ser ut, vårt material, hur vi gick tillväga, vår förförståelse, etiska 
överväganden samt trovärdighet och tillförlitlighet.   
Kapitel 4 
I detta kapitel presenteras det resultat vi fick fram från intervjuerna. 
Kapitel 5 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion där vi kopplar ihop det våra intervjupersoner säger 
med tidigare forskning och teori. Det följs utav en slutsatsdel där vi tar fram vad det är vi har 
kommit fram till. Avslutningsvis har vi en metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning. 
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2.	TIDIGARE	FORSKNING	
 
I avsnittet redogör vi tidigare forskning inom vårt valda område. Då vi undersöker 
arbetsförmedlarnas syn på anställningsbarhet har vi valt några studier om just detta. Vi tar 
även upp forskning om arbetsförmedlarnas yrkesroll och de arbetssökandes behov av 
personliga nätverk i sökandet av arbete. 
 
Under rubriken Anställningsbarhet presenteras en studie av Fejes (2010) som studerat 
diskursen om anställningsbarhet i olika typer av policydokument. Linda Miller m.fl. (2013) 
visar upp ett internationellt perspektiv på anställningsbarhet från flera länder. Salomonsson 
(2003) tydliggör i sin studie var ansvaret ligger gällande anställningsbarhet. Dessa följs av 
en studie av Garsten & Jacobsson (2004) där faktorer som påverkar anställningsbarhet 
beskrivs. Under rubriken Rollen som socialarbetare beskrivs en undersökning av Thorén om 
socialarbetares roll som en direkt koppling mellan den offentliga politiken och medborgarna, 
likt den rollen arbetsförmedlarna innehar som intervjuas. Sist presenteras en studie av 
Granovetter (1995) där det personliga kontaktnätverket beskrivs som en betydande faktor i 
arbetssökandet under rubriken Personliga kontakter.    

2.1.1	Anställningsbarhet	
I en studie av Fejes (2010) på Linköpings Universitet läggs fokus på att undersöka hur 
diskursen om anställningsbarhet tillämpas i ett bredare perspektiv genom govenmentality. 
Under de senaste årtionden så har policys om utbildning fokuserat mer på frågor som berör 
livslångt lärande. Det har skett en förändring genom att man talar om livslångt lärande 
istället för endast utbildning. Lärandet är inte längre förknippat med enskilda utbildningar 
utan är något som praktiseras ständigt varje dag. Fokus ligger nu mer på att individen själv 
är ansvarig för sitt eget lärande och för att hålla sig anställningsbar (Fejes, 2010:2). 
 
För att analysera detta fokuserar Fejes (2010) på tre olika typer av texter. Han har tittat 
närmare på multinationella policydokument om livslångt lärande och arbetsmarknaden; ett 
svenskt policydokument rörande servicen inom hälsovården och intervjuer med anställda på 
sex olika ålderdomshem. Utav detta genomförs det en diskursanalys(Fejes, 2010:3-4). 
Resultatet av diskursanalysen är att diskursen ser lite annorlunda ut om man jämför de 
övergripande policydokumenten som berör flera länder och de nationella policydokument 
som berör hur man ska arbeta inom vården. I de övergripande dokument som berör livslångt 
lärande och arbetsmarknad verkar det finnas ett samförstånd att ansvaret för att skapa 
anställningsbarhet ligger både på arbetsgivaren, staten och individen. De diskurser som 
berör flexibilitet och anpassningsbarhet visar dock att det största ansvaret för detta vilar på 
individen själv. På nationell nivå talar man mer om att kommunerna och staten gemensamt 
är ansvariga för att skapa en arbetskraft som är anställningsbar(Fejes, 2010:16-18).   
 
I en studie av Miller, Biggart och Newton (2013) framkommer grunden för 
anställningsbarhet och vad som krävs av individen för att vara anställningsbar. Artikeln 
behandlar inte den svenska arbetsmarknaden men ger ett mer internationellt perspektiv på 
begreppet då den tar upp undersökningar från bland annat Tyskland och USA.  
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Huvudtesen som tas upp i artikeln är att begreppet om anställningsbarhet har förändrats med 
tiden. Det har gått från att innebära de kunskaper du måste ha för att klara ditt jobb till att ha 
en mer övergripande betydelse som innefattar alla de färdigheter och kompetenser som 
krävs för att klara dig och vara anställningsbar på arbetsmarknaden som helhet.  
 
Den studie som tas upp som utfördes i Tyskland visar på ett stort fokus på individens eget 
lärande. Fokus har flyttats från egenskaper som fokuserar på specifika anställningar och det 
framhävs istället att förmågan att ha en bra inlärningsförmåga är viktigare och att man kan 
ha användning för sina färdigheter på ett bredare plan. Även om arbetsgivare alltid har sökt 
efter de individer med bäst färdigheter så är det viktigare än någonsin, med stigande 
arbetslöshet och ökad konkurrens om jobb, att individen kan visa upp sina kunskaper och sin 
anställningsbarhet under alla delar av sin karriär (Miller, Biggart & Newton, 2013:173-175).   
 
Salomonsson (2003) diskuterar i sin studie om att individens anställningsbarhet allt mer 
framstår som en moralisk och etisk förpliktelse. Denna förpliktelse har genom tid förskjutits 
från att vara samhällets ansvar till att läggas på individen. Där individen ska sträva efter att 
t.ex. tillhandahålla ett lockande CV och inneha en lämplig personlighet. Som en följd av 
detta växer sig ”kompetensindustrin” där den aldrig fullständiga människan står i centrum 
och där det livslånga lärandet blir en nödvändig faktor i diskursen som ger en fullständig 
positiv bild av vidareutveckling (Salomonsson, 2003:129).   
 
Enligt studien av Garsten & Jacobsson (2004) krävs det utbildning och vidareutveckling av 
sin kompetens för att bli anställningsbar, dock krävs det att kunna marknadsföra sig själv på 
den konkurrensfyllda arbetsmarknaden. Att anställningsbarheten hos en individ inte bara 
grundar sig i utbildning och kvalifikationer, utan också viljan att arbeta, attityden gentemot 
arbete och förmåga att presentera sig själv i relation till arbetet. Det finns ytterligare faktorer 
som påverkar individens ställning på arbetsmarknaden som exempelvis att kunna vara 
flexibel gentemot sitt yrke, mot sitt arbetsliv och sin roll på arbetsmarknaden generellt. ”Soft 
skills” nämns som kompletterande fördelar i sökande efter arbete och anställningsbarhet, där 
exempelvis lagarbete, kommunikation, problemlösning och självstyrning pekas ut som vitala 
förmågor (Garsten & Jacobsson, 2004:277). 

2.1.2	Rollen	som	socialarbetare	
Enligt en studie av Thorén (2009) visar sig de politiska satsningarna i det praktiska arbetet 
med de arbetssökande. Socialarbetare kan därför ses som frontlinjebyråkrater eftersom de 
agerar som en direkt länk mellan medborgarna och den offentliga politiken. I tidigare 
forskning om frontlinjebyråkrater visar att de arbetar under speciella förhållanden. De verkar 
i offentliga verksamheter i yrkesroller med stort handlingsutrymme, samtidigt som de har 
svårkontrollerade arbetsuppgifter, hög ärendebelastning och begränsade resurser. Alltså blir 
situationen komplext för de som ska utföra uppgifterna i mötet med de arbetssökande. De 
ska samtidigt ta hänsyn till de arbetssökandes behov, som de ska följa formella regler och 
organisatoriska målsättningar.   Därför är det av vikt att analysera vad socialarbetarna 
faktiskt utför och vilka faktorer som spelar in i de olika momenten i det dagliga arbetet 
(Thorén, 2009:131-133).  
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Brist på stöd till de arbetssökande kan ge flera oförutsedda konsekvenser då vissa klienter 
har dåliga förutsättningar att finna arbete av egen kraft. Det kan bero på liten 
arbetslivserfarenhet, bristande språkkunskaper, dålig kunskap om hur man faktiskt söker ett 
arbete eller dåligt nätverk med kontantakter som kan leda till jobb. Dessa faktorer kan bidra 
med att begränsa arbetssökandet. Därför är ett kvalificerat stöd ofta nödvändigt och i andra 
fall är ett psykosocialt stöd nödvändigt. Här spelar professionella socialarbetare en värdefull 
roll, eftersom de innehar kompetensen att vägleda arbetssökande med svårare problematik 
som försvårar chansen att finna ett jobb (Thorén, 2009:146-147). 

2.1.3	Personliga	kontakter	
Enligt en studie som Granovetter (1995) genomfört så är det absolut vanligaste sättet som 
människor får reda på arbetstillfällen är via kontakter eller sitt kontaktnät. Studien är utförd i 
Newton, Massachusetts och inkluderar 282 män som arbetar på relativt höga tjänster i olika 
företag. Studien fokuserar på att ta reda på hur information om lediga arbeten når fram och 
hur de som deltog i studien fick sina jobb. Enligt studien använde sig de 282 deltagarna av 
tre olika tillvägagångssätt för att hitta arbeten. Dessa var arbetsförmedlingar, personliga 
kontakter och direkta ansökan till företag. Av de som deltog använde sig hela 56 % av 
personliga kontakter när de fick reda på olika jobbtillfällen. Studien visar också att många är 
övertygade om att de bästa arbetstillfällena erbjuds via personliga kontakter (Granovetter, 
1995:3-13). 
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2.	Teoriram	
 
2.1	Val	av	teoriram	
Vårt valda perspektiv på anställningsbarhet grundar sig på två dominerande synsätt inom 
dagens forskning. Ett tekniskt- rationellt synsätt och ett förståelsebaserat synsätt där 
utgångspunkterna ställer sig direkt kritiska till varandra i diskursen om begreppet 
anställningsbarhet (Berglund & Fejes,2009:14-15; Haake & Löfgren, 2009: 57-58). 
Perspektivet gör det möjligt för oss att urskilja hur arbetsförmedlare ser på begreppet 
anställningsbarhet och hur det därefter mynnar ut i det arbete med de arbetssökande.  
 
Vårt teoritiska ramverk utgår från två angreppsvinklar kring begreppet anställningsbarhet. 
Det ena sättet är ett traditionellt synsätt som betonar mer eller mindre definierade 
färdigheter. Att utveckla den arbetssökandes anställningsbarhet i denna mening är att 
kartlägga vilka kunskaper individen behöver och sedan anpassa handläggningen efter detta. 
Detta kan kallas för en instrumentel syn eller teknisk- rationell syn. Här har vi valt att utgå 
ifrån Berntsons (2008) syn på anställningsbarhet som stämmer överrens med den teknisk- 
rationella synen. Det andra synsättet som ställer sig kritiskt mot detta kan kallas för det 
förståelsebaserade synsättet. Till skillnad från den teknisk- rationella synen grundar sig 
synsättet på tolkning och förståelse. Individen ses ha makt att kontrollera sin egen situation 
och är förmögen att handla utifrån olika kontexter. Detta är faktorer Fogde (2009) tar upp i 
sin studie som behandlar anställningsbarhet. Fogde (2009) använder vi oss när vi utgår från 
det förståelsebaserade synsättet (Haake & Löfgren, 2009: 57-58).    
 
2.1.1	Teknisk‐	rationella	synen	på	anställningsbarhet 
Berntson (2008) framför i sin studie att anställningsbarhet inte bara grundar sig i individens 
självuppfattning utan i konkreta kunskaper inom sitt yrke, formell utbildning och 
kompetensutveckling. Boenderegionen påverkar också känslan av anställningsbarhet, därtill 
var man arbetar och hur konjunkturläget är för tillfället. De individer med högre 
anställningsbarhet ses handskas bättre med flexibiliteten osäkerheten som råder på 
arbetsmarknaden än de med lägre anställningsbarhet(Berntson, 2008:26-27).  
 
I Berntson (2008) ”Employability perceptions” undersöks tre frågor kring begreppet 
anställningsbarhet där första huvudfrågan är om känslan av att vara anställningsbar är något 
annat än personens allmänna självuppfattning. Resultatet visar att anställningsbarhet skiljer 
sig från individens allmänna självtillit, alltså sin tro på sin förmåga att kunna utföra särskilda 
uppgifter, och att anställningsbarhet föregick individens självtillit. Självtilliten i sin tur 
visade sig inte nödvändigtvis inneha en betydelse för känslan över att kunna skaffa sig 
arbete. Möjligt kan en förklaring ges i att anställningsbarhet inte är starkt kopplat till 
personen utan att begreppet är kopplat till faktiska kunskaper i yrket eller om 
arbetsmarknaden (Berntson 2008:40). Andra huvudfrågans fokus låg på vilka faktorer som 
predicerade anställningsbarhet hos individen och det visade sig att både situations- och 
individfaktorer spelade en betydande roll hos individen. Av de situationsbaserade faktorerna 
visade sig boenderegionen vara den viktigaste faktorn, där de som bodde i storstadsregioner 
visade högre anställningsbarhet. Faktorerna som visade sig ha en betydande roll hos 
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individen var formel utbildning och kompetensutveckling i arbetet. Tredje huvudfrågan 
berörde vilken betydelse anställningsbarhet har för individens upplevda hälsa. 
Anställningsbarheten visade sig kunde associeras bättre med allmänt bra hälsotillstånd och 
mentalt välbefinnande. Slutsatsen och sambandet kan riktas mot att högre anställningsbarhet 
hos individer kan bättre handskas med flexibilitet och osäkerhet som finns på 
arbetsmarknaden (Berntson, 2008:41-42).	
	
2.1.2	Förståelsebaserade	synen	på	anställningsbarhet	
Trots att det finns forskning kring anställningsbarhet där kompetens och kvalifikation står i 
centrum finns det forskning som syftar på individens förmåga att kunna marknadsföra sig 
själv. Enligt Fodge (2009) krävs marknadsföring och att betoning läggs på 
självpresentationen och förberedelser inför mötet med arbetsgivaren. Ansvaret på 
anställningsbarhet hos individen ligger hos individen själv och att sökandet efter arbete ska 
drivas av individen själv(Fodge, 2009:140,143).   
 
Grunden utgör individens förmåga att kunna framställa sig själv som ett säljande subjekt för 
att bli så anställningsbar som möjligt och att skaffa sig informationen om hur presentationen 
ska utföras på ett övertygande sätt inför arbetsgivaren. I presentationen av självet ingår 
träning av utveckla CV, genomföra en arbetsintervju och att förbereda sig inför den.  En 
annan del av presentationen av självet är att kunna föra sig i mötet med en arbetsgivare och 
på så sätt marknadsföra sig själv i person. Att arbetssökaren har i åtanke exempelvis hur 
han/hon för sig i sitt kroppsspråk, etablerar ögonkontakt, en säker handskakning, erhåller ett 
lugn och lyssnar på intervjuaren (Fodge, 2009:140-143).    
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3.	METOD	
 

3.1	Val	av	metod	
För att få svar på vår frågeställning använde vi oss av en kvalitativ metod i form av en 
semistrukturerad intervju. En kvalitativ forskningsmetod ger en god inblick i människors 
upplevelser, erfarenheter, drömmar, åsikter, attityder och känslor. Det är metod som lämpar 
sig för att kunna förstå hur respondenten tänker om ämnet (May, 2001:148,150). En 
kvalitativ metod ger en bra möjlighet till en helhetsförståelse av ett fenomen, då vår 
frågeställning bygger på att vi vill ta reda på hur intervjupersonen ser på och tänker kring 
begreppet anställningsbarhet och därtill kopplingen till fas 1. För att förstå deras tankesätt 
anser vi att en kvalitativ metod är lämpad för vårt syfte. Vi har utformat en intervjuguide 
som är uppdelad i fyra olika delar. Intervjuguiden är utformad med tydligt angivna frågor 
som vi ställer till intervjupersonen, men som vi har möjligheten att utveckla följdfrågor till 
de svar som intervjupersonen ger. På så sätt kan vi få igång en fråga-svardialog (Aspers, 
2007: 143).  
 
Fördelen med detta är att forskaren kan vid intervjutillfället ställa följdfrågor och få 
komplimenterande och fördjupande svar. Missförstånd kan redas ut och man kan komma 
djupare in på ämnet (Larsen, 2009: 27). Denna typ av intervju är strukturerad på det sätt att 
vi själva tänkt ut de områden som ska behandlas och konkretiserat dem i ett antal frågor. 
Denna metod gör att intervjupersonen har en begränsad möjlighet att lyfta upp sitt 
perspektiv men den ger oss ändå en bättre chans att komma åt hur intervjupersonen tänker 
och se vad som är viktigt för dem (Aspers, 2007: 143). 
 

3.2	Urval	
Vårt urval består av sex personer som jobbar på olika kontor runt om i Västra Götalands län. 
Anledningen till att vi valde att intervjua personer i Västra Götalands län berodde på 
tillgängligheten för oss då vi var stationerade där under perioden vi skrev vår uppsats. Vi har 
använt oss av ett icke-sannolikhetsurval där urvalet skett enligt självselektion. I den här 
typen av urval bestämmer respondenterna själva om de vill vara med i undersökningen. 
Detta har skett genom att vi skickat ut vårt informationsbrev till de olika kontoren där den 
som känner sig intresserad av att delta hör av sig till oss. Det man måste ha i åtanke när man 
gör den här typen av urval är att de som deltar inte nödvändigtvis är representativa för hela 
populationen. Exempelvis kan de som anmäler sig intresserade skilja sig mot de som inte är 
intresserade (Larsen, 2009:77-78). Fem av våra intervjupersoner arbetar som 
arbetsförmedlare och den sjätte arbetar som chef över ett kontor och har således ansvar för 
arbetsförmedlarna och deras arbete. Då vi ville specificera vår studie till jobb- och 
utvecklingsgarantin så sökte vi intervjupersoner som arbetade med just detta eller som var 
delaktig i eller hade kunskap om hur det går till inom just detta arbetsmarknadspolitiska 
program. Vi försökte få intervjuer med personer som arbetade på olika kontor då arbetssätt 
kan skilja från kontor till kontor. Detta var också ett tips från en av intervjupersonerna efter 
vår första intervju. Vi kunde på det sättet få en homogen urvalsgrupp men utan att påverka 
heterogeniteten i intervjupersonernas svar. Det forskaren är ute efter, då man genomför en 
kvalitativ undersökning, är enligt Larsen (2009) en kvalitativ bild av ett fält eller ett område. 
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Forskaren är intresserad av att uppnå en helhetsförståelse eller en djupförståelse (Larsen, 
2009:80). För att uppnå detta så är det viktigt att vi får åsikter från olika kontor  
 
Vårt urval består av fem män och en kvinna. För att bevara en anonymitet så har vi valt att 
benämna våra respondenter som ”intervjuperson” och sen olika nummer mellan ett till sex. 
De olika intervjupersonernas bakgrund varierar. Några har tidigare jobbat inom vården, 
andra inom service och industri. Vissa av intervjupersonerna var relativt nyanställda och 
andra hade jobbat inom arbetsförmedlingen under en längre tid. Utbildningsmässigt varierar 
det mellan våra respondenter då det tidigare inte fanns några speciella krav på utbildning för 
att få jobb på arbetsförmedlingen. Däremot finns det idag krav på att man ska ha en 
högskoleutbildning på mint 180 poäng. Nedan följer en presentation av våra 
intervjupersoner, detta för att det ska bli lättare att läsa och förstå undersökningens resultat. 
 
Intervjuperson 1 
Arbetsförmedlaren har arbetat som förmedlare i tio år. Har tidigare jobbat inom industri och 
studerat internationella arbetslivsstudier på universitet. 
 
Intervjuperson 2 
Anställd som förmedlare i två år. Har tidigare jobbat med människorelaterat arbete och 
studerat beteendevetenskap inom sociologi och socialpsykologi.  
 
Intervjuperson 3 
Arbetat som förmedlare på Arbetsförmedlaren i fem år. Har tidigare arbetat som jobbcoach 
för både vuxna och ungdomar, drivit eget företag och arbetat som gymnasielärare. Har en 
gymnasielärarexamen och även läst media och kommunikation.  
 
Intervjuperson 4 
Varit anställd på Arbetsförmedlingen i tre år. Har tidigare arbetat som jobbcoach inom 
arbetsförmedlingen. Även arbetat som kock och butikssäljare. Har studerat bl.a. 
projektledning, organisationsutveckling och beteendevetenskap. 
 
Intervjuperson 5 
Intervjupersonen har arbetat inom Arbetsförmedlingen i 20 år. Har tidigare läst kurser i 
ekonomi. 
 
Intervjuperson 6 
Chef på ett av arbetsförmedlingens kontor. Jobbat inom arbetsförmedlingen i 15 år på olika 
positioner. Har tidigare jobbat inom kriminalvården, tidningsbranschen och inom vården. 
Har utbildning inom socialt arbete.            
 

3.3	Material		
För att samla in empiriskt material till vår undersökning använde vi oss av en kvalitativ 
metod i form av semistrukturerade intervjuer. Vi beslöt att denna undersökningsmetod 
passade som intervjuform för att försöka få svar på vårt syfte och frågeställningar. En 
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semistrukturerad intervju tillät oss att ha god kontroll över vilka ämnen som behandlades 
under intervjun samtidigt som det öppnade upp för följdfrågor och ett mer öppet samtal 
(May, 2001:149-151). 
 
Vi utformade en intervjuguide som vi byggde på undersökningens syfte. Frågorna i 
intervjuguiden utformade vi efter vår frågeställning för att kunna besvara denna. Vi delade 
in intervjuguiden i fyra teman. Dessa teman blev bakgrund, anställningsbarhet, 
arbetsförmedlarens arbetssätt och fas 1. Under temat bakgrund var syftet att få en bild av 
vem personen var samt att bygga ett förtroende till respondenten. Här ställde vi frågor kring 
intervjupersonens tidigare erfarenheter. Vi ville även veta vilken typ av tidigare erfarenhet 
som krävs för att jobba som arbetsförmedlare. Nästa tema gick in på hur intervjupersonen 
såg på begreppet anställningsbarhet och vilken betydelse begreppet har i det dagliga arbetet. 
Det tredje temat berör mer själva arbetssättet hos intervjupersonen och hur denna uppfattar 
sin egen roll och betydelse på arbetsförmedlingen. I intervjuguidens sista tema fokuserar vi 
mer på jobb-och utvecklingsgarantins fas 1 och hur upplägget ser ut för just de personer som 
ingår i denna grupp. Vi ställer även frågor för att ta reda på om upplägget skiljer sig 
gentemot personer som ingår i andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
 
Vi upplevde att genom att dela in vår intervjuguide i fyra olika teman kunde vi få en bra 
struktur på frågorna och även se till att vi fick med frågor till de områden vi ville undersöka. 
Vi informerade även intervjupersonen varje gång vi bytte tema. Genom att göra på det sättet 
blir det lättare för intervjupersonen att anpassa sig och svaren kan bli mer utförliga (Larsen, 
2009:87).  
 
Innan vi började med vår intervjuguide försökte vi bilda oss en helhetsbild av hur 
arbetsförmedlingen fungerade och framförallt om hur jobb- och utvecklingsgarantin var 
uppbyggd då denna var vår utgångspunkt. Vi såg till att läsa på så mycket som möjligt om 
vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som fanns och vad som krävdes för att inkluderas i 
jobb och utvecklingsgarantin. Informationen om detta hämtade vi från arbetsförmedlingens 
hemsida. Vi kände att det var viktigt att vara påläst om ämnet för att kunna skapa en bra 
intervjuguide och kunna ställa relevanta följdfrågor. 
 

3.3	Bearbetning	och	analys	av	material	
Efter varje intervju försökte vi göra transkriberingen så fort som möjligt då vi fortfarande 
hade intervjun färskt i minnet. Vi var också noggranna med att återge atmosfären under 
intervjun när vi transkriberade, exempelvis skriva med utryck så som skratt eller suckar. Vi 
valde att fördela transkriberingen mellan oss och vi transkriberade tre intervjuer vardera. 
Efter att transkriberingen av intervjuerna var klar började vi med att koda materialet. 
Kodningen är en del av analysarbetet. Den delar upp materialet och möjliggör analys av den 
empirin man fått fram (Aspers, 2011:165). Vi valde att använda oss av marginalmetoden 
som innebär att man använder papper och pennor i olika färger för att markera ut de koder 
man har funnit i materialet. Koderna utgår ifrån ett kodschema som bestämmer vilken färg 
som representerar vilken kod. När koderna är gjorda går man tillbaka och jämför texten med 
kodschemat. Hittar man då nya intressanta aspekter så skapar man då en ny kod för detta 
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(Aspers, 2011:184-185). Vi genomförde kodningen tillsammans för att försäkra oss om att 
vi fick med allt ifall vi skulle uppmärksamma olika saker. Våra koder satte vi sen in i olika 
teman vilket gjorde att vi fick en bra överblick över empirin och det underlättade för oss när 
vi analyserade materialet.  
 

3.4	Tillvägagångssätt	
När vi väl hade bestämt ämne och vilken inriktning vår undersökning skulle ha började vi 
med att skriva ner en sammanfattning av vad vi ville undersöka och vad vi ville ha ut av 
våra intervjuer. Vår tanke var att vända oss till olika arbetsförmedlingar i Göteborg och där 
få kontakt med de personer som ansvarade för eller jobbade med fas 1 inom jobb och 
utvecklingsgarantin. Då arbetsförmedlingen inte har några specifika kontaktuppgifter till 
arbetsförmedlare på deras hemsida bestämde vi oss för att besöka ett antal 
arbetsförmedlingar i person och dela ut vårt informationsbrev med vårt syfte och våra 
kontaktuppgifter. Det här brevet skickade vi sen ut till alla personer vi bokade intervju med 
innan intervjutillfällena. Vi åkte ut till arbetsförmedlingens olika kontor runt omkring i vårt 
närområde där vi pratade med informationsavdelningen som i sin tur skulle bifoga vårt brev 
till de som arbetade med fas 1 i jobb och utvecklingsgarantin. Ett av kontoren gav oss 
dessutom numret till den ansvarige för just jobb och utvecklingsgarantin. Det visade sig 
dock att detta inte var ett så effektivt tillvägagångssätt då vi inte fick några svar. Vi 
bestämde oss då för att ringa upp kontoren och försöka komma i kontakt med de personer vi 
ville intervjua direkt. Detta visade sig också vara svårt då vi blev hänvisade till deras chefer 
som i sin tur skulle undersöka vilka av sina anställda som hade tid eller lust att medverka. 
Men vi fick tillslut ihop ett antal arbetsförmedlare på totalt sex olika kontor i och runt om 
Västsverige. Under den här perioden la vi också tid på att läsa in oss på hur 
arbetsförmedlingen fungerar och specifikt vad som var kriterierna för att bli inkluderad i 
jobb och utvecklingsgarantins fas 1. Detta för att sen kunna utföra så bra intervjuer som 
möjligt. 
 
Intervjuguiden valde vi att dela upp i fyra teman som byggde på vårt syfte och 
frågeställningar. Vi utgick även från vårt teoretiska ramverk när vi utformade våra frågor 
och teman. Tanken med temana var att försöka få en bra struktur på intervjun samt att 
underlätta för intervjupersonen. De frågor som vi hade formulerat innan följdes inte till 
punkt och pricka under intervjuerna då vi fick anpassa intervjun beroende på vem vi 
intervjuade och vilka delar som den personen la mest vikt vid men fungerade ändå som 
grundläggande struktur under intervjutillfällena. 
 
I brevet som vi hade skickat ut gick vi igenom vilken skola vi kom från, våra uppgifter och 
vad vi ville ha ut av intervjun. Vi skrev även ungefärlig tid som intervjun skulle ta och att vi 
gärna ville spela in intervjun om intervjupersonen gick med på detta, vilket senare alla 
gjorde. Alla intervjuer vi genomförde ägde rum på intervjupersonens arbetsplats. Båda två 
deltog i varje intervju. Vi inledde med att berätta vilken utbildning vi läste och ämnet vi 
hade valt att skriva examensarbetet om. Vi valde att dela upp intervjuns olika teman mellan 
oss så vi behandlade två teman vardera. Detta innebar bara att en person tog upp själva 
frågan men det var fritt fram för båda att ställa följdfrågor eller lägga till något när som helst 
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under intervjun. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter. Efteråt transkriberade vi 
varje intervju vilket gjorde att vi kunde få ner allt som sades på papper. Detta ger oss också 
en bättre tillförlitlighet än om vi inte hade haft tillgång till hela intervjun i efterhand. 
 

3.5	Förförståelse/Värderingar	
Som forskare är det alltid viktigt att vara medveten om sin förförståelse och vilka 
värderingar man har om det ämne man undersöker innan man börjar analysera. Något som är 
viktigt att beakta är att bakom all forskning finns människor med skilda erfarenheter, 
värderingar och attityder och annat som hör till det subjektiva. Det är svårt att lägga sådant 
helt åt sidan när man forskar. Tidigare erfarenheter och värderingar har betydelse för vilket 
angreppsätt man väljer och hur man formulerar sina frågeställningar, och det kommer även i 
viss mån påverka hur man tolkar de svar man får. Att vara helt objektiv i sin forskning kan 
därför vara väldigt svårt men objektivitet bör ändå vara det man eftersträvar och det är det vi 
har försökt att göra i vår undersökning (Larsen, 2009: 15).  
 
Den förförståelse som vi har om detta ämne grundar sig mestadels i vad den kurslitteratur 
som vi har använt oss av tidigare säger och de egna erfarenheter vi har av 
arbetsförmedlingen och arbetsförmedlare. Vi båda delar uppfattningen om att ansvaret vilar 
mer på individen att hålla sig anställningsbar och själv ta sig in på arbetsmarknaden. Därför 
känner vi att arbetsförmedlarna kanske har svårt att vara det stödet för den arbetssökande 
som de skulle vilja vara.  
 
Vi tror att arbetsförmedlarna lägger stor vikt på meriter och erfarenheter gällande 
anställningsbarheten hos den arbetssökande. För att komplettera detta lyfts personliga 
egenskaper fram med hjälp och stöttning med exempelvis CV utformande och personlig 
marknadsföring. Vi tror också att de är styrda av ett regelverk på grund av att det är en 
statlig myndighet och därmed tydligare tillvägagångssätt. Arbetet kring anställningsbarhet 
hos de arbetssökande i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 tror vi är mer intensivt, i den 
meningen att flera åtgärder sätts in.    
 

3.6	Etiska	överväganden	
Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer som man bör förhålla sig till när 
man utför humanistisk-sammhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer delas in i fyra 
stycken huvudkrav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om 
deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska också 
upplysas om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan.  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren måste se till att den har uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall kan samtycke dessutom behöva hämtas från 
förälder eller vårdnadshavare om exempelvis den undersökte är under 15 år. De som 
medverkar i undersökningen skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 
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vilka villkor de skall delta. De skall också kunna avbryta sin medverkan utan att detta 
medför negativa följder för dem.  
 
Konfidentialitetskravet innefattar hur forskaren behandlar respondenten i studien. All 
information måste hanteras på sådant sätt att respondenternas anonymitet inte avslöjas.  
 
Nyttjandekravet behandlar hur den information som inhämtas får användas. Materialet som 
samlats in får inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften, exempelvis företag som kan ha nytta av informationen. 
 
För att försäkra oss om att vi förhåller oss till dessa forskningsetiska principer informerade 
vi respondenterna om studiens innehåll, att de hade möjlighet att vara anonyma, syftet med 
undersökningen och att det var frivilligt att delta. Vi skickade även ut ett mail med 
information om vår undersökning och där vi förtydligade att det var frivilligt att delta och att 
respondenten kunde avbryta intervjun när helst de ville. Vi informerade även om att 
intervjun skulle spelas in i samtycke med respondenten. När vi väl var på plats och skulle 
utföra intervjun informerade vi respondenten igen om vad som gällde. Vi gick igenom vårt 
syfte med intervjun och förklarade för vilka materialet skulle vara tillgängligt. Vi tog även 
upp frågan om anonymitet önskades och om respondenten hade några frågor till oss innan vi 
genomförde intervjun. Vi förtydligade även att respondenten kunde avbryta intervjun när 
som helst och att han/hon kunde hoppa över enstaka frågor om så önskades. Efter att 
intervjun hade genomförts gav vi ut vår mailadress så att respondenterna hade möjlighet att 
ställa frågor till oss efteråt. Det material vi har fått in har behandlats konfidentiellt och det är 
bara vi som har utfört undersökningen som har tagit del av det material vi fått fram.  
 
Det är viktigt att tänka på att etiska beslut baserar sig på principer och inte 
ändamålsenlighet. Etiska beslut definieras alltså inte utifrån det som är fördelaktigt för 
forskaren eller forskningsprojektet, utan det har att göra med vad som är rätt eller rättvist, 
inte bara med hänsyn till själva projektet utan med tanke på andra som berörs av den 
forskning man utför (May, 2001:79).  
 

3.5	Trovärdighet	och	tillförlitlighet	
Vi har i vår studie strävat efter att få en så god trovärdighet och tillförlitlighet som möjligt. I 
en kvalitativ studie är man ute efter att få reda på hur människor tänker, beter sig och hur de 
känner (Trost, 2005:133).   
 
Trovärdighet handlar om relevans och giltighet, alltså att man samlar in data som är relevant 
för den frågeställning som man har valt (Larsen, 2009:80). Detta anser vi att vi har gjort då 
våra intervjufrågor endast utgått från våra frågeställningar och vårt syfte. För att uppnå en så 
hög trovärdighet som möjligt är det exempelvis viktigt att forskaren har gått igenom de 
etiska aspekterna som finns i samband med datainsamlingen. Det är också viktigt att vid 
intervjutillfällena ställa öppna frågor så att intervjupersonen inte leds in på ett särskilt spår 
(Trost, 2005:134). Detta har vi haft i åtanke när vi har genomfört våra intervjuer. Det är 
också enligt Larsen (2009) viktigt att ha en flexibel process där man kan anpassa frågorna 



14 
 

efterhand och att ge respondenterna en chans att ta upp saker som de själva anser är viktiga, 
på så sätt kan man få fram flera förklaringssätt (Larsen, 2009:81). Detta tycker vi att våra 
intervjupersoner haft möjlighet till.  
 
Tillförlitligheten visar på exakthet och precision, alltså hur tillförlitlig undersökningen är 
och hur noggrann man varit under undersökningsprocessen. I intervjusituationen finns risken 
att intervjupersonen påverkas av situationen och av intervjupersonen och det kan få en viss 
betydelse för det som sägs just då (Larsen, 2009:81). Tillförlitligheten innebär också att 
informationen som forskaren får fram behandlas på ett noggrant sätt. Det är exempelvis 
viktigt att hålla reda på vem av intervjupersonerna som har sagt vad. Man kan även se till att 
i vårt fall båda två är med och genomför intervjun för att inte bara få en bild av vad som 
sades (Larsen, 2009: 81). Vi båda deltog i alla intervjuer som gjordes för denna 
undersökning. 
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4.	RESULTAT	
 

4.1	Arbetsförmedlarnas	syn	på	anställningsbarhet		
Arbetsförmedlarna vi intervjuat har alla olika meningsåtskillnader om vad anställningsbarhet 
innebär. En återkommande synvinkel är att det är grundläggande faktorer som avgör 
anställningsbarheten hos en arbetssökande, som exempelvis att hålla tider och ett passande 
uppförande gentemot arbetsgivaren. Social förmåga i den mån att kunna vara med 
människor lyfts också fram som en viktig faktor. Det betonas samtidigt att det inte krävs 
någon överdriven social kompetens utan endast en tillräcklig som inte får den sökande att 
framstå som asocial.  
 
En annan synvinkel där frågan förskjuts till arbetsgivaren dyker upp i ett par intervjuer. Det 
är alltså utifrån arbetsgivarens krav som anställningsbarhet definieras. De menar att det bara 
är arbetsförmedlarnas uppgift att stötta upp och erbjuda den hjälp som finns för att 
arbetsgivaren sedan ska avgöra vilka som de anser vara anställningsbara. En intervjuperson 
ger uttryck för det nedan: 
 
Det är egentligen en fråga du ska ställa till en arbetsgivare kan jag ju tycka. Det är ju dom 
som avgör vem som är anställningsbar och inte, eftersom det är dom som anställer. Vi 
anställer ju inte så att säga (Intervjuperson 1, 131121). 
 
En arbetsförmedlare menade dock att anställningsbarhet förknippas med någon som står 
väldigt nära arbetsmarknaden och kan lätt få arbete. Personen har därtill de rätta 
kvalifikationerna för att passa den del av arbetsmarknaden man vänder sig emot. De rätta 
kvalifikationerna är dock en återkommande tema bland arbetsförmedlarna. Att 
kvalifikationer i form av kompetens, utbildning och i viss mån rätt attityd är viktiga faktorer 
gällande en personens anställningsbarhet. En intervjuperson ger sin syn på detta:  
 
Så fort jag tänker på ordet så tänker jag ju på en person som står väldigt ganska nära 
arbetsmarknaden. Som är ganska anställningsbar som en arbetsgivare kanske tänker 
att…eller som vi också tänker att den här personen är väldigt nära att kunna få ett jobb. 
Anställningsbarhet kan ju vara bland annat att man har rätt typ av erfarenhet, man har rätt 
typ av examen, man har rätt attityd gentemot att vilja ta ett arbete[…]. Anställningsbarhet 
är en människa som i mitt tycke står ganska nära arbetsmarknaden (Intervjuperson  2, 
131129).  
 
Dock nämner en arbetsförmedlare att det gäller för en arbetssökande att förstå sina egna 
begränsningar och sin kompetens för att vara så anställningsbar som möjligt. Det berör både 
vad man klarar av för arbete och hur mycket arbete man klarar av att utföra. 
Intervjupersonen förklarar:  
 
För mig är det då att man dels vet vad man klarar och det kan ju vara både yrkesmässigt 
och tidsmässigt. Att man vet att klarar en heltid eller deltid och att man vet att man klarar 
vissa arbetsuppgifter (Intervjuperson 4, 131205). 
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Vid sidan av olika typer av kvalifikationer, attityd och avstånd till arbetsmarknaden beskrivs 
ytterligare en viktig faktor att räkna in i en persons anställningsbarhet, nämligen intresse och 
nyfikenhet. Från arbetsförmedlarnas synvinkel är det svårt att erbjuda hjälp om inte den 
arbetssökande visar vilja och olika typer av drivkrafter gentemot att skaffa sig arbete. Det 
kan också vara skillnaden mellan att få arbete eller ej. En intervjuperson förklarar nedan: 
 
Intresse, det är bland det första jag kommer att tänka på. Att man är nyfiken och 
intresserad. Det kan ju inte kompensera att man exempelvis saknar utbildning och 
erfarenhet och så. Men man kan komma ganska långt på det. Om inte annat så är det ju 
kanske det som avgör om man har allt det andra vem som får jobbet[…]. Man kan prata om 
socialkompetens om man så vill eller personlighet och sådana saker men nyfikenhet och 
intresse för detta och att man visar på det i just den stunden då (Intervjuperson 6, 131206). 
 
Att man visar ett intresse och en nyfikenhet kan alltså vara det som skiljer två personer med 
liknande erfarenheter åt. 
 
En återkommande synvinkel från våra intervjupersoner angående anställningsbarhet är att 
det är grundläggande faktorer så som att man kan hålla tider och ha ett passande uppförande 
gentemot arbetsgivaren. Social förmåga är också något som lyfts fram. En annan synvinkel 
som dyker upp i några intervjuer är att det är arbetsgivarens krav som definierar 
anställningsbarhet. Arbetsförmedlarnas uppgift är att stötta den arbetssökande sen är det upp 
till arbetsgivaren att bedöma vem som är anställningsbar. Kvalifikationer är också en viktig 
del av att vara anställningsbar. Intervjupersonerna menade att om man har rätt 
kvalifikationer i form av kompetens, utbildning och attityd så står man nära 
arbetsmarknaden. Det gäller också att förstå sina egna begränsningar och sin kompetens för 
att vara så anställningsbar som möjligt. För att kunna vara anställningsbar krävs ett intresse. 
Om inte den arbetssökande visar en vilja och en drivkraft mot att vilja ha ett arbete så är det 
svårt för arbetsförmedlaren att kunna hjälpa till.  
 

4.2	Arbetsförmedlarnas	arbetssätt	kring	anställningsbarhet	
När det gäller hur arbetssättet ser ut för våra respondenter för att de arbetssökande ska bli 
mer anställningsbara så är ett återkommande tema själva kartläggningen. Flera av 
intervjupersonerna betonar vikten av att göra en ordentlig kartläggning av den arbetssökande 
för att kunna få en bild av vem personen är och vilka kompetenser den besitter. Det 
underlaget man får av kartläggningen är sen grundläggande för hur man sen ska gå vidare i 
processen att få den arbetssökande i sysselsättning. Intervjuperson 2 menar att under 
kartläggningsfasen tittar man på vad den arbetssökande önskar att göra, vad personen har 
med sig sedan tidigare, vilka språkkunskaper finns och vad kan arbetsförmedlingen hjälpa 
till med. Intervjuperson 2 fortsätter med att förklara att för att kunna komma in på personen 
och verkligen få fram den information som behövs för att reda ut varför den arbetssökande 
inte har fått något jobb och vilka insatser som krävs för att lyckas hitta ett passande arbete, 
så måste man se personen eller individen bakom siffran. 
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Man måste försöka att alltid se till personen, individen, och inte någon sådan här siffra. Jag 
tror det är viktigt att, jag sökte det här jobbet för att jag har en människosyn som bottnar i 
att man ska se till varje människa för den är. När jag försöker träffa människor här ute så 
försöker jag verkligen att fokusera på den här personen och när man snackar om resultat 
och siffror hit och dit, om man inte har någon god kundrelation så spelar det ingen roll. 
Hade jag bara tänkt ”nästa *klapp nästa *klapp nästa” så hade det inte spelat någon roll 
det här jobbet. Då kan man lika gärna...jag vet inte, sätta sig och jobba med siffror. Vi 
möter människor dagligen, det är människor vi hjälper och inte någon siffra (Intervjuperson 
2, 131129). 
 
Intervjuperson 5 och 6 nämner att för att kunna fastställa tjänster och insatser så måste 
arbetsförmedlaren veta mer om personen i fråga. Så att få in underlag från tidigare arbeten, 
eventuella medicinska underlag och tidigare erfarenheter är av stor vikt för att kunna utreda 
mer vilka åtgärder som krävs och mer om vad för arbete man kan ta.    
 
Arbetsförmedlarna talar om att anställningsbarhet handlar mycket om att vara nära 
arbetsmarknaden och för att kunna vara det måste du ha rätt attityd och rätt inställning. Har 
du inte det blir det väldigt svårt att få ett arbete. Här handlar det då om att få de 
arbetssökande att ändra inställning och lära sig hur arbetsmarknaden fungerar. 
Intervjuperson 3 tar upp betydelsen av hur man ser ut och vilket intryck man gör och att man 
kanske får börja arbeta med grundläggande faktorer. 
 
Vi brukar säga att uppfostra ungdomarna, vi anordnar ju lite öppna hus och så där vi 
bjuder in arbetsgivare så att dem ska få träna på det här mötet då som kan vara lite 
skrämmande och som man inte alltid vet och då kommer en del i mjukisbyxor och så här och 
då kan man ju påpeka det att du kanske ska tänka på det här och nu har vi arbetsgivare här 
och lämna liksom energi drycken, ta inte med den in och så här, allt sånt händer ju, så där 
får man börja på den nivån (Intervjuperson  3, 131129).  
 
Något annat grundläggande som det arbetas mycket med är att coacha de arbetssökande med 
att berätta om vad det är som en arbetsgivare behöver och vad du som arbetssökande måste 
göra. Ta reda på vad det är som fattas. Detta kan vara allt från att till ge respons på den 
arbetssökandes CV och berätta vad som behöver ändras till att prata om hur man beter sig på 
en anställningsintervju. Intervjuperson 1 tar bland annat upp vikten av att coacha den 
arbetssökande på det sättet att han/hon förstår varför man exempelvis inte blir kallade till 
några intervjuer och se över hur de marknadsför sig. Många förstår inte varför det kommer 
sig att man inte får några svar men får man inte det så söker man på fel sätt eller fel arbete. 
Här gäller det att hitta en lämplig väg för att den arbetssökande ska få ett arbete.  
 
Arbetsförmedlingen har tillgång till ett antal verktyg eller åtgärder som de sen kan använda 
för att hjälpa de arbetssökande in i sysselsättning och arbete. De vanligaste åtgärderna som 
arbetsförmedlarna tar upp är arbetsträning, olika utbildningar och praktik. Intervjuperson 4 
berättar att arbetsträning oftast är kopplat till någon form av funktionsnedsättning eller att 
man har någon form utav tidigare problematik. Detta kan vara både psykiska och fysiska 
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problem som den arbetssökande har. Intervjuperson 5 säger att arbetsträning används för att 
se just vad den arbetssökande klarar av och vilka yrken som kan passa personen i fråga.  
 
Utbildningar är också något som tas upp, bland annat säger intervjuperson 3 så här: 
 
Vi har mycket arbetsmarknads utbildningar, det är många som behöver exempelvis ett 
truckkort eller dem behöver någon form av formell utbildning för många av våra sökande 
saknar ju den formella utbildningen och då kan ju en arbetsmarknadsutbildning göra så att 
en ungdom blir mer anställningsbar (Intervjuperson 3, 131129).  
 
Även intervjuperson 6 trycker på att det finns olika typer av utbildningar som man använder 
sig av för att förbereda den arbetssökande för arbetsmarknaden. Detta inkluderar olika 
kompetensutvecklingsinsatser så som förberedande utbildningar och spetsutbildningar.  
Det som alla arbetsförmedlare trycker på mest dock och som sticker ut som den viktigaste 
insatsen för att få människor mer anställningsbara och som ger bäst möjlighet att kunna 
närma sig marknaden, det är praktik.  
 
Jag älskar praktik och det är så bra verktyg att jobba med. Praktik kan tjäna många olika 
syften, visa upp sig i praktik kan man säga. Du har en person som vet med sig att det här 
kan jag, men jag kan inte övertyga en arbetsgivare av olika anledningar, då att man hittar 
en arbetsgivare där den här personen kan vara och visa upp sig i praktik som gör att 
arbetsgivaren så småningom begriper att den här personen kan. Behöver ju inte betyda att 
den här personen får anställning på det företaget men den personen kan när man söker ett 
liknande jobb någon annanstans sen säga: ring till Pelle där för där har jag praktiserat i 3 
månader. Han vet att jag kan det som jag säger att jag kan. Då får nästa arbetsgivare en 
referens som han kan lita på som gör att personen blir mer anställningsbar (Intervjuperson 
1, 131121). 
 
Flera av våra respondenter framhäver just praktik som det bästa sättet att skapa en struktur i 
den arbetssökandes liv och ge dem erfarenheter. Ungdomar framförallt som inte har 
någonting med sig sen tidigare. Många arbetsgivare vågar inte chansa utan att veta vad de 
får och där är praktik en möjlighet för både arbetsgivare och arbetssökande att testa för att 
sen kunna gå vidare med eventuell anställning. Intervjuperson 6 säger följande om 
möjligheten till praktik: 
 
Vi har ju olika typer av praktik, det är ju en variant att rusta. Det går en gräns när vi måste 
sluta prata om hur det skulle kunna tänkas bli. Det är bara ut och testa. Det är först då vi 
vet om det vi tror stämmer eller inte. Och då behöver vi arbetsgivare som ställer upp på de 
förstås (Intervjuperson 6, 131206).  
 
Intervjupersonerna är överens om att det formella målet med deras arbete är att sätta 
människor i arbete och att med hjälp av de verktyg som arbetsförmedlingen erbjuder göra 
detta för så många som möjligt. Dock säger de flesta av respondenterna att ansvaret vilar 
mycket på den arbetssökande själv. Vill man inte själv anstränga sig för att skaffa ett arbete 
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så är det väldigt svårt att hjälpa den personen. Programmen som arbetsförmedlingen 
erbjuder är frivilliga och det krävs ett engagemang från den arbetssökande.  
 
Man väljer liksom att delta i det här programmet då, i jobb och utvecklingsgarantin så 
måste man på alla sätt man kan bidra till att komma närmare arbete eller studier då, och 
sen så ser det olika ut. Men det kravet ställer man på alla då. Vill man inte anstränga sig för 
att få ett jobb kan man heller inte delta i programmet då (Intervjuperson 4, 131204).  
 
När intervjupersonerna arbetar kring och mot anställningsbarhet för de arbetssökande 
betonas kartläggningsfasen som viktig för att kunna förstå sig på individen och hjälpa 
personen i fråga att komma närmare arbetsmarknaden. Samtidigt är det upp till individen 
själv att visa vilja och anstränga sig för att kunna delta i programmen som erbjuds. 
Kartläggningen beskrivs som en möjlighet att lära känna individen och få reda på de faktorer 
som ligger till grund till varför personen i fråga inte lyckats få ett arbete. Man måste lyckas 
se personen eller individen bakom siffran. När det gäller vilka verktyg arbetsförmedlarna har 
för att få de arbetssökande mer anställningsbara så anser alla att resurserna är bra och att 
verktygen finns för att kunna hjälpa människor att få arbete. Det handlar om att träna de 
arbetssökande inför mötet med arbetsgivare genom att lära ut hur arbetsmarknaden fungerar, 
hjälpa till med CV och med personlig marknadsföring. Utöver det kan arbetsförmedlarna 
erbjuda olika kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar. Det viktigaste och bästa 
verktyget enligt intervjupersonerna är dock praktik.  
 

4.3	Arbetsförmedlarnas	förutsättningar	i	sitt	arbete	
När det kommer till förutsättningar i arbetet gentemot de arbetssökande och deras 
anställningsbarhet nämner samtliga att de jobbar i en politisk styrd organisation, detta 
mynnar sedan ut i olika samband gällande yrkesutövningen. Beslut kan fattas av 
arbetsförmedlaren direkt, om beslutet följer regelverket som finns. Deras dagliga 
yrkesutövande förklaras som väldigt styrt som vilken annan myndighet som helst. Dock 
beskriver de flesta arbetsförmedlarna att det finns ett fritt handlingsytrumme så länge 
regelverket följs, inte minst i själva coachningen med den arbetssökande. Dock nämns det 
att regelverket många gånger är tolkningsbart, vilket kan leda till att besluten kan skilja sig 
från individ till individ. Intervjuperson 4 förklarar:  
 
Alltså, jag kan ju jobba lite hur jag vill egentligen så länge jag följer regelverket. Men det är 
också det som är lite charmen med att jobba inom statlig myndighet framförallt, det är att 
det finns förordningar, lagar och regelverk som man måste följa. Men det är också vår 
uppgift som handläggare att göra bedömningar och tolka regelverket utifrån 
individsituation, vilket kan göra att vissa får ett beslut någonstans och en annan ett annat 
beslut någon annanstans. Även om det är samma regelverk och förordningar som man har 
följt, beror det på hur man har tolkat vad som står i lagtexten. Det är ju ganska spännande 
ändå, om man nu tycker om att läsa långa texter *skratt* (Intervjuperson 4, 131204). 
 
Flertalet av arbetsförmedlarna vi har intervjuat nämner den givna budgeten som en 
påverkande faktor i deras dagliga arbete. Det betonas av de intervjuade att åtstramningen av 
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de ekonomiska resurserna de senaste åren har lett till att färre anställda har fått ta sig an en 
större arbetsbelastning. Samtidigt som det ekonomiska klimatet blivit tuffare har fler 
uppdrag lagts på arbetsförmedlingen och dess medarbetare. Exempelvis har Intervjuperson 2 
ett personligt ansvar för ungefär 140 personer. Nedan förklaras det rådande läget av en av 
intervjupersonerna: 
 
Man kan väl säga att, jag har upplevt en förändring, jag hade större förutsättningar att 
utföra mitt jobb tidigare, men allt eftersom tiden har gått här så har det blivit ett tuffare 
ekonomiskt klimat. Vi har haft ett anställningsstop nu nästan ett år vilket har inneburit att 
när vi har förlorat folk som har flyttat till andra kontor eller ut i organisationen så har vi 
inte fått anställa vilket har inneburit att vi har en mycket större arbetsbörda idag än vad vi 
hade för kanske två tre år sedan. Så ur det perspektivet har förutsättningarna blivit sämre 
att göra ett bra jobb, alltså det blir mindre tid till att tänka ett steg längre och vara proaktiv 
och liksom jobba mer ”out of the box” eller vad man ska säga (Intervjuperson 3, 131129). 
 
De intervjuade förklarar att administration och statistik är en stor del av deras arbete. 
Eftersom arbetsförmedlingen är en målstyrd myndighet har statistik fått en central roll i 
mätningar och redovisningar. En arbetsförmedlare uppskattar tiden han lägger på 
administrativa uppgifter:  
 
I mitt arbete där jag jobbar i fas 1 och fas 2 så skulle jag vilja säga att det kanske är 65% 
administrativt och resten träffa människor. Det är klart att man kanske skulle önska att läget 
var annorlunda men så är läget nu å då får man liksom laga efter läge (Intervjuperson 2 
131129). 
 
Det finns en återkommande önskan att lägga mindre tid och energi på de administrativa 
uppgifterna, och istället lägga mer tid på att arbeta med de arbetssökande i person. Dock ger 
en arbetsförmedlare sin syn på saken: 
 
Man skulle ju önska att vi inte skulle behöva administrera arbetslösheten, lite slarvigt 
uttryckt som vi i vissa avseenden gör. Utan att vara ute mer, att ha dom här kontakterna och 
verkligen konkret kunna stötta arbetsgivare eller arbetssökande. Men så som det är idag 
innebär också mycket administration. Varje beslut kräver en massa, alltså det är ju en 
rättsäkerhet idet här och det tro jag inte heller att någon tror att vi har gjort det här bara 
för skoj skull. Utan för att det ska bli enhetligt och rättsäkert så krävs det en massa olika 
steg, och det är handläggarstöd och det är interna instruktioner och det är en mängd olika 
sakers som måste tas in, så det är väldigt mycket administration (Intervjuperson 6, 131206). 
 
En stor del av arbetstiden går åt till administrativa uppgifter vilket många av 
intervjupersonerna uppfattar som negativt då detta ger arbetsförmedlarna mindre tid att 
fokusera på och hjälpa de arbetssökande. 
 
När det kommer till vilka förutsättningar arbetsförmedlarna har för att få de arbetssökande 
mer anställningsbara så förklaras deras arbete som väldigt styrt. Dock finns det ett fritt 
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handlingsutrymme så länge regelverket följs, framförallt i själva coachningsarbetet. 
Budgeten har en betydande roll på hur mycket resurser arbetsförmedlarna har att arbeta med. 
Arbetsbelastningen har också blivit större då färre anställda har blivit tilldelade mer arbete.  
 

4.4	Förhållningssätt	till	anställningsbarhet	hos	de	arbetssökande	i	jobb‐
och	utvecklingsgarantin	fas	1 
När det gäller fas 1 inom jobb-och utvecklingsgarantin specifikt och om det finns något 
särskilt eller speciellt förhållningssätt till anställningsbarhet här så svarar våra respondenter 
ganska lika. En majoritet av respondenterna säger att det överlag inte är någon större 
skillnad från andra typer av åtgärdsprogram eller om man är nyinskriven utöver att man 
tillsätter och har tillgång till mer resurser för att göra de arbetssökande mer anställningsbara. 
När en individ hamnar i fas 1 har man varit utanför arbetsmarknaden ett bra tag och det 
krävs mer arbete för att få någon mer anställningsbar än om man varit frånvarande från 
arbetsmarknaden under en kortare period. Våra intervjupersoner beskriver fas 1 som lite av 
en kartläggningsfas, man börjar om på ny kula. Intervjuperson 6 säger att skillnaden ligger i 
att kommer man in i fas 1 så finns det en arbetslöshetshistoria hos individen. En person som 
kommer in till arbetsförmedlingen för första gången kan man inte ta för givet att den 
personen inte klarar att lösa sin situation själv. Men inom fas 1 talar arbetsförmedlarna om 
personer som gått så pass lång tid utan att ha lyckats få ett arbete.   
 
Generellt är det dock samma faktorer man trycker på vad gäller att göra personer mer 
anställningsbara som tidigare under perioden individen har varit arbetslös, men i jobb och 
utvecklingsgarantins fas 1 jobbar man med det mer. Intervjuperson 2 säger följande om 
vilka faktorer man trycker på hos dem som kommer till fas 1 för att öka deras 
anställningsbarhet: 
 
Allt. Vi måste förklara att det här kontoret är ett kontor där människor har väldigt stora 
behov. Det kan vara att en person har väldigt trasig hälsa, gud vet hur många sådana 
människor som har såna problem som jag träffar. Med dom får man försöka samarbeta 
kanske med andra myndigheter också eller liknande. Jag tror att allt behövs, precis allt. Allt 
spelar roll om en person ska bli mer anställningsbar och få lättare att kunna hitta en 
anställning. Om inte du har din hälsa kan du inte jobba. Om du inte har rätt attityd kan du 
inte jobba, för du vill inte jobba om du inte har rätt attityd (Intervjuperson 2, 131129). 
 
Intervjuperson 4 talar om samma saker, just att en person som kommer till 
arbetsförmedlingen och skriver in sig för första gången inte alltid behöver hjälp direkt, utan 
man önskar personen lycka till att söka arbete på egen hand. Däremot om en person 
kvalificerar sig för jobb och utvecklingsgarantin så hamnar personen i fråga i en prioriterad 
grupp där man kanske måste gå in med insatser för att få personen i arbete. 
 
Om man skrivs in i fas 1 då, jobb och utvecklingsgarantin så är man automatiskt i någon 
form av prioriterad målgrupp som långtidsarbetslös och då finns de här möjligheterna utan 
särskilda bedömningar om man säger så. Där kan du få praktikplatser och utbildningar och 
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liknande utan att man behöver göra någon djupare bedömning om man har behov av det 
eller inte (Intervjuperson 4, 131204).  
 
Intervjuperson 4 talar också om att har den arbetssökande gått så länge utanför 
arbetsmarknaden att man har kvalificerat sig för jobb och utvecklingsgarantin så måste 
personens kompetenser uppdateras. En person som säger sig vara exempelvis 
systemutvecklare eller programmerare kan ha tappat väldigt mycket av den kunskap som 
krävs för att få ett arbete i en bransch som utvecklas så snabbt. Då finns det direkt tillgång 
till praktikmöjligheter eller utbildningar i och med jobb och utvecklingsgarantin för att 
uppdatera de nödvändiga kunskaperna. 
 
När intervjupersonerna talar om fas 1 och skillnaden gentemot andra inskrivna gällande 
anställningsbarhet finns det ingen skillnad. Generellt så trycker man på samma faktorer för 
att göra den arbetssökande mer anställningsbar som tidigare under den period som individen 
har varit arbetslös. Skillnaden ligger i att i jobb- och utvecklingsgarantin arbetar man med 
dem mer. Den inskrivne hamnar i en prioriterad grupp och erbjuds därmed fler åtgärder att 
förstärka anställningsbarheten.   
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5.	Diskussion	
I det här avsnittet kommer vi diskutera det vi kommit fram till mot de teorier vi använt och 
den tidigare forskning vi presenterat. Vi drar sedan slutsatser som kopplas till vårt syfte och 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning.  
 
Våra frågeställningar var följande: 
 

 Vad innebär begreppet anställningsbarhet för en arbetsförmedlare? 
 

 Hur ser arbetssättet ut för att få arbetssökande anställningsbara? 
 

 Hur ser förutsättningarna ut för en arbetsförmedlare att handleda den arbetssökande? 
 

 Finns det ett särskilt förhållningssätt till anställningsbarhet hos de arbetssökande i 
jobb- och utvecklingsgarantins fas 1? 

 
 
5.1	Resultatdiskussion	
	
5.1.1	Arbetsförmedlarnas	syn	kring	anställningsbarhet	
Ser man till vilka faktorer våra intervjupersoner tar upp så kan man se att det är faktorer som 
passar in i både det teknisk-rationella perspektivet och den förståelsebaserade (Haake & 
Löfgren, 2009: 57-58). Den teknisk-rationella synen går att koppla ihop med mycket av det 
som våra intervjupersoner tar upp angående att man ska vara nära arbetsmarknaden. Det 
handlar om kompetens, kvalifikationer och vilka erfarenheter som krävs för att få arbete. 
Många av våra intervjupersoner trycker dock mycket på de faktorer som ingår i det 
förståelsebaserade perspektivet. Det handlar istället om att ha förmågan att kunna anpassa 
sig till arbetsmarknadens krav och veta vad som krävs som arbetssökande för att lyckas. Det 
är framförallt detta som många gånger saknas hos de arbetssökande som hamnar i jobb och 
utvecklingsgarantin enligt våra intervjupersoner. Exempelvis tar många upp hur viktigt det 
är med att tänka på sitt utseende och hur man beter sig. Även hur den arbetssökande 
marknadsför sig är otroligt viktigt, bl.a. hur man skriver sitt CV och personliga brev. Detta 
stämmer bra överens med vad Fogde (2009) och Salomonsson (2003) tar upp angående 
attityder, beteende och vikten av att man vet hur man på bästa sätt ska marknadsföra sig 
själv (Fogde, 2009: 140-143; Salomonsson, 2003:129). 
 
Just hjälp med att skriva sitt cv och hur man på bästa sätt ska kontakta arbetsgivaren är något 
som många av intervjupersonerna erbjuder de personer som de försöker hjälpa. Många av de 
arbetssökande vet inte heller hur en intervju går till och mötet med arbetsgivare kan kännas 
obekvämt eller ovant som en av våra intervjupersoner uttryckte sig. Då är det extra viktigt 
att arbetsförmedlarna kan göra de arbetssökande mer van vid den typen av situationer. För 
att lyckas marknadsföra sig själv på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att veta vem man är 
som person, vilka styrkor man har och vad det är som man bör visa upp för arbetsgivaren 
(Fogde, 2009: 140). Detta är en stor del av våra intervjupersoners arbete, just att försöka 
lista ut vad den arbetssökande har gjort för fel innan, ta reda på varför individen inte lyckats 
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få arbete och ta reda på vilket sätt som individen ska marknadsföra sig på bästa sätt.   
 
Något som också tas upp av våra intervjupersoner är vikten av att vara intresserad och visa 
att man vill ha ett arbete. Att man har ett driv är något som återkommer och det stämmer 
överens med vad Garsten och Jacobsson (2004) tar upp om att man bör ha en flexibel attityd 
gentemot arbetsmarknaden. Man bör försöka vara självlärande och kunna anpassa sig till det 
som arbetsmarknaden vill ha för tillfället. Social kompetens och att man klarar av att arbeta i 
grupp och kommunicera med andra är också viktigt för att hålla sig anställningsbar (Garsten 
& Jacobson, 2004:277). Detta är också något som tas upp av våra intervjupersoner. 
Berntson (2008) framför i sin undersökning att situationsbaserade faktorer på lokalnivå 
spelar roll för anställningsbarheten, som våra intervjupersoner i likhet nämnt att utbudet av 
jobb på arbetsmarknaden har en betydande roll (Berntson, 2008:23-24). 
 
Samtidigt har individuella faktorer betydelse för den upplevda anställningsbarheten. 
Arbetsförmedlarna anser i likhet med Berntson(2008) att formell utbildning och färdigheter 
bidrar till att en person är anställningsbar. Graden av utbildning bestämmer tillgängligheten 
till arbetsmarknaden där högre utbildning bidrar till högre anställningsbarhet. Detta är 
kopplat till den teknisk- rationella synen då man anpassar sig efter arbetsmarknaden i form 
av utbildning och kvalifikationer (Berntson, 2008:26-27). 
  
Det finns dock en annan typ av kunskap som ses som en faktor, nämligen en persons 
kompetens som nämns av en arbetsförmedlare. Det är den upplevda expertisen i utövandet 
inom yrkesområdet som hon/han tillhör (Berntson, 2008:27). Detta kan kopplas både till den 
teknisk- rationella synen och också den förståelsebaserade synen då den självupplevda 
kompetensen grundar sig i en nödvändig självkännedom.  
 
Ett personligt nätverk kan kopplas till vad Granovetter (1995) menar gällande att finna jobb. 
Det personliga kontaktnätet bestående av olika starka kontakter som i slutändan kan bidra 
till att man finner arbete. Detta är likt en av arbetsförmedlarna som menar att det personliga 
nätverket hjälper till att höja anställningsbarheten och därmed skaffa sig arbete (Granovetter, 
1995:11).  
 
Attitydsmässigt är det viktigt att den arbetssökande kan passa tider som ställs som krav i de 
program arbetsförmedlingen erbjuder. Den arbetssökande ska alltså försöka handla utifrån 
sin egen kontext gällande personliga kontakter och attityd gentemot att arbeta och 
därigenom drivas av viljan att skaffa sig arbete (Fogde, 2009:140-141). Därför kan detta 
kopplas samman med det förståelsebaserade synsättet. 
 

5.1.2	Arbetsförmedlarnas	arbetssätt	kring	anställningsbarhet 
Arbetsförmedlarnas arbetssätt för att få de arbetssökande mer anställningsbara kan kopplas 
till både det teknisk-rationella och det förståelse baserade synsättet (Haake & Löfgren, 2009: 
57-58). Den första fasen i arbetsförmedlarens möte med den arbetssökande, kartläggningen, 
berör båda synsätten. Man försöker skapa sig en förståelse kring den arbetssökande och ta 
reda på varför just den här personen inte har lyckats få ett arbete. Man benar även ut vilka 
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kompetenser och meriter personen har som man kan ha användning för senare när man går 
vidare i processen med att försöka sätta personen i fråga i sysselsättning. Detta kan mer 
kopplas ihop med det teknisk-rationella synsättet (Haake & Löfgren, 2009: 57-58). 
 
Arbetsförmedlingen som instans har verktygen och kunskapen för att hjälpa människor in i 
arbete. Genom att den arbetssökande tar eget ansvar och tar hjälp av dessa åtgärder, strävar 
personen efter att bli anställningsbar och därmed höjer sin anställningsbarhet (Fejes, 
2010:11; Salomonsson, 2003:129). Något som samtliga av våra intervjupersoner är överens 
om är att ansvaret för att den arbetssökande ska bli anställningsbar vilar på den sökande, inte 
på arbetsförmedlaren. 
   
Som nämnts tidigare är den personliga marknadsföringen viktig enligt våra intervjupersoner 
och detta är något som de lägger stor vikt vid i sitt arbetssätt för att få de arbetssökande mer 
anställningsbara. Detta stämmer bra överens med det som Fogde(2009) tar upp om personlig 
marknadsföring och hur viktigt det är att ha en god självkännedom för att veta om sina 
styrkor. Detta kan kopplas ihop med våra intervjupersoners arbetssätt med de arbetssökande 
där de får öva på anställningsintervjuer och lära sig att skriva ett bra CV(Fogde, 2009,140-
143).  
   
Praktik är dock det som våra intervjupersoner betonar som det viktigaste och bästa verktyget 
de har tillgång till när det gäller att få individer i arbete. Enligt flera av våra intervjupersoner 
så är det enda sättet för människor som har varit ifrån arbetsmarknaden ett tag att få tillbaka 
en arbetsrutin och skapa sig erfarenheter som sen kan vara hjälpsamma i jakten på ett arbete. 
Många av de arbetssökande som intervjupersonerna har hand om är i behov av ett större 
kontaktnät med personliga referenser som kan hjälpa dem att få ett arbete. Praktik, menar 
intervjupersonerna, är ett bra tillvägagångsätt för just detta. Detta stämmer överrens med vad 
Granovetter (1995) säger kring utnyttjandet av sitt kontaktnät det absolut vanligaste sättet 
som människor får reda på arbetstillfällen och det är den vägen flest går när de söker nytt 
arbete (Granovetter, 1995: 11).  
 

5.1.3	Förutsättningar	för	en	arbetsförmedlare	att	handleda	arbetssökande  
Arbetsförmedlarna spelar en viktig roll för den faktiska tillämpningen av de 
aktiveringsåtgärder som det politiska styret lägger fram. Man kan se dem som en form av 
frontlinjebyråkrater då de har direkt kontakt med de personer som söker deras tjänster. De 
jobbar som en länk mellan medborgarna och den offentliga politiken. De jobbar under 
väldigt speciella förhållanden med en komplex arbetssituation, svårkontrollerade 
arbetsuppgifter, oftast hög arbetsbelastning och med knappa resurser (Thorén 2009:132). 
Denna beskrivning passar väl överens med den vi har fått från våra intervjupersoner. Deras 
arbete är politiskt styrt och det finns tydliga regler, lagar och förordningar som måste följas. 
Även om varje arbetsförmedlare kan tolka de lagar som finns olika så är handlingsutrymmet 
begränsat till det system som finns. De här förutsättningarna i arbetet kan bli rätt komplex då 
arbetsförmedlarna ska ta hänsyn till klienternas behov samtidigt som de måste följa formella 
regler och organisatoriska målsättningar (Thorén, 2009:133). 
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Det faktum att arbetsförmedlingen är en politiskt styrd organisation gör att pengarna som 
arbetsförmedlarna har tillgång till är begränsade. Den aktuella budgeten bestämmer hur 
mycket resurser arbetsförmedlarna har att röra sig med. Våra intervjupersoner vittnar om att 
budgeten har stramats åt mer och mer och att det ekonomiska klimatet har blivit hårdare. 
Detta samtidigt som fler uppdrag har lagts på arbetsförmedlingen vilket gör att arbetsbördan 
blir än större. Enligt våra intervjupersoner råder dessutom anställningsstop sen ett år tillbaka 
vilket innebär att de personer som försvunnit till andra kontor eller har slutat inte ersätts. 
Arbetsförmedlarnas arbetstid går inte bara till att träffa och vägleda de arbetssökande utan 
en stor del av tiden går till administrativt arbete. Arbetsförmedlingen har krav på sig att 
uppfylla vissa mål och att de åtgärder som arbetsförmedlingen genomför också ska leda till 
att människor hittar arbete. Eftersom att man är en så pass målstyrd organisation tillkommer 
mycket administration och det sätter krav på arbetsförmedlarna. En intervjuperson tar 
exempelvis upp att vissa arbetsförmedlare ansvarar för ungefär 140 personer samtidigt. 
Detta gör att arbetsförmedlarna har svårt att lägga den tiden de skulle velat på varje klient. 
 
Enligt Thorén (2009) kan en arbetssituation med dessa förutsättningar bli lidande. 
Exempelvis kan det finnas en risk för att man förändrar synen på klienternas behov för att 
överbygga glappet mellan tillgängliga resurser och verksamhetens målsättning. Under 
sådana förhållanden kan vissa klienter som man tror ha större möjlighet att lyckas väljas ut 
för att organisationen ska nå upp till de mål som finns (Thorén, 2009:133).  
 
Är det något som våra intervjupersoner önskar så är det mer tid med de arbetssökande. Ett 
bättre system som tar bort delar av det administrativa från arbetsförmedlarna som gör att 
mer tid kan läggas på individerna som försöker ta sig ut på arbetsmarknaden. Det intrycket 
som våra intervjupersoner har gett oss stämmer inte överens med den bilden Thorén (2009) 
målar upp om att det finns en risk att vissa individer prioriteras före andra för att nå 
statistiska mål utan det handlar mycket om att försöka se individen bakom siffran och ge alla 
samma möjligheter.    
 

5.1.4	Förhållningssätt	till	anställningsbarhet	hos	de	arbetssökande	i	jobb‐
och	utvecklingsgarantin	fas	1 
När anställningsbarhet hos de arbetssökande i fas 1 förklaras av intervjupersonerna ges 
samma beskrivning av anställningsbarhet hos en arbetssökare i största allmänhet. Tydligt 
blir det att alla typer av faktorer som påverkar anställningsbarheten positivit är vitala att 
optimera hos den sökande. Detta är i enhetlighet med vad Berntson (2008) framför att allt 
har en betydelse för att en person ska bli så anställningsbar som möjligt. 
Anställningsbarheten kan exempelvis påverkas av boenderegion, kunskap, kvalifikationer, 
socialt kapital, färdigheter och individuella faktorer i fas 1 stadiet (Berntson, 2008:25-26). 
Detta stämmer även överrens med vad Linda Miller m.fl. säger om att den arbetssökande 
idag måste inneha en bredare anställningsbarhet som inkluderar fler faktorer än själva 
färdigheterna för ditt yrke, till skillnad från förr där yrkesfärdigheterna var tillräckliga 
(Miller, Biggart & Newton, 2013:175).    
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När den arbetssökande ingår i fas 1 finns möjligheter med utbildningar och praktik utan att 
göra en större bedömning. Detta ger en högre anställningsbarhet på arbetsmarknaden med 
den formella utbildningen och möjlighet att bredda det personliga nätverket genom praktik. 
Detta stämmer överrens med vad Berntson (2008) säger om vikten av den formella 
utbildningen och Granovetter (1995) om fördelen med ett personligt nätverk (Berntson, 
2008:26-27; Granovetter, 1995:11).  Chansen med att dessa två faktorer är svaga hos de 
arbetssökande är stora då de hamnat just i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1. Dock kan 
detta ses som vanliga utvecklingsområden hos de arbetssökande i största allmänhet och är 
icke unikt för de arbetssökande i fas 1. 

5.2	SLUTSATS	

5.2.1	Anställningsbarhet	
Vi upplever att arbetsförmedlarna har delade åsikter kring vad begreppet anställningsbar 
innebär. De flesta är överens om att alla faktorer är viktiga men de betonar olika områden. 
Vi kan urskilja tre olika övergripande kategorier över vad som påverkar 
anställningsbarheten. Den första kategorin innefattar disciplinen hos den arbetssökande, att 
kunna sköta och följa upp de krav som ställs, exempelvis passa tider och följa planering, och 
genom detta visa att man har viljan att ta ansvar och sköta arbete. Den andra kategorin 
innefattar hur nära arbetsmarknaden man står genom sina olika meriter, erfarenhet och 
utbildning. Helt enkelt vilka kvalifikationer och vilken kompetens man innehar. Den tredje 
kategorin är attityd gentemot arbete och viljan man visar över att vilja ha ett jobb. Detta 
innefattar att man visar intresse, att man är nyfiken och att man har ett driv. Utifrån denna 
analys framkommer det att arbetsförmedlarna utgår mestadels från det förståelsebaserade 
synsättet, då de personliga faktorerna spelar den betydande rollen. Vi ser detta som ett 
positivt synsätt då arbetsförmedlaren försöker belysa den arbetssökandes vilja att arbeta och 
kan se förbi olika meriter. Frågan vi ställer oss är om arbetsgivaren har samma uppfattning 
och tollerens mot de personliga faktorerna och inte enbart ser till meriterna på personens 
CV.  

5.2.2	Arbetssätt	
Arbetsförmedlarna utgår ofta från att motivera, stötta och hjälpa den arbetssökande i 
vägledningen mot ett arbete. Dock blir tydligt att ansvaret läggs på den arbetssökande då 
arbetsförmedlarnas jobb är att stötta och få den arbetssökande att förstå vad det är som krävs 
av personen för att vara attraktiv för arbetsgivare. Det är genom de hjälpåtgärder som 
arbetsförmedlingen erbjuder, exempelvis hjälp med personlig marknadsföring, utbildningar 
och praktik som arbetsförmedlarna gör de arbetssökande mer anställningsbara. Praktik är en 
återkommande åtgärd som våra intervjupersoner betonar. Det framstår som tydligt att det är 
den åtgärden som är effektivast enligt arbetsförmedlarna. I synnerlighet för de personer med 
svag anställningsbarhet som saknar erfarenheter och kontakter. Detta visar att 
arbetsförmedlaren de facto är en förmedlare av arbete och att ansvaret vilar på individen att 
själv ta till vara på de möjligheter som erbjuds. 

5.2.3	Förutsättningar	
Arbetsförmedlarna säger sig ha ett relativt fritt arbetssätt för att coacha och handleda de 
arbetssökande så länge de håller sig till de regelverk som finns. Ekonomin kan dock vara en 
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påverkande faktor på hur stort deras handlingsutrymme är. På grund av de minskade 
resurserna de senaste åren har flertalet vittnat om att deras handlingsutrymme har begränsats 
mer och mer. Detta tillsammans med att arbetsstyrkan har blivit mindre och 
arbetsbelastningen på varje individ högre kan vi tycka är lite oroande utifrån den 
arbetssökandes perspektiv. Med tanke på att i perioder med hög arbetslöshet då 
arbetsförmedlingen behöver som mest resurser för att få ut folk i arbete verkar vi nu gå åt 
motsatt riktning. 
 
Inom yrket som arbetsförmedlare framgår det av våra intervjupersoner att det ingår mycket 
administrativt arbete. Detta kan ses från två olika synsätt där arbetsförmedlingen som 
myndighet blir mer rättsäkert med en hög administrativ dokumentation, och andra sidan tar 
detta mycket tid från handledningen med den arbetssökande. Frågan vi ställer oss är om de 
administrativa uppgifterna står i vägen för arbetet gentemot individen som kund? Vi tror att 
trovärdigheten för arbetsförmedlingen som myndighet kan bli lidande då risken finns att den 
arbetssökande ses mer som en siffra istället för en individ. 

5.2.4	Fas	1	
Om arbetet mot anställningsbarhet i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 finner vi ett 
upprepande resonemang kring att få de sökande anställningsbara. Det finns inga direkta 
skillnader om hur arbetsförmedlarna ser på personers anställningsbarhet inom de olika 
områden som de arbetssökande verkar i. Den egentliga skillnaden som berör de i fas 1 är att 
de arbetar med samma faktorer som gör en person anställningsbar, fast mer ingående. Vår 
uppfattning är att de som kvalificerar sig in i fas 1 är i behov av ytterligare vägledning i 
sökandet efter ett arbete på arbetsmarknaden. Detta erbjuds till de arbetssökande i form av 
olika åtgärder som exempelvis utbildningar, praktik och coaching. Därav ses 
anställningsbarhet på samma sätt, men åtgärderna och resurserna skiljer de olika områden åt. 
 

5.3	Metoddiskussion	
När man använder sig av en kvalitativ metod vill man uppnå en helhetsförståelse eller en 
djupförståelse av ett visst fält eller område och det gör man genom att ta sig ut på fältet och 
intervjua människor (Larsen, 2009:80). Detta kan dock vara problematiskt då risken finns att 
forskaren missuppfattar eller misstolkar det som intervjupersonen säger under intervjun. I 
intervjuprocessen finns det en motsättning mellan subjektivitet och objektivitet. Intervjuaren 
och intervjupersonen måste upprätta en form av subjektiv förståelse samtidigt som intervjun 
måste vara objektiv där det ska finnas en distans som gör att situationen går att bedöma. 
Forskaren måste här ta hänsyn till hur han eller hon agerar under intervjusituationen för att 
bevara en balans mellan objektivitet och subjektivitet i intervjun (May, 2001:155). För att 
lyckas med detta och för att hålla intervjun neutral bör man undvika att intervjupersonens 
närvaro påverkar svaren, exempelvis måste man försöka förhindra att det man själv tycker är 
rätt svar inte får lysa igenom. Man bör inte heller visa vad man själv tycker (Larsen, 
2009:87-88). Detta har vi försökt ha i åtanke under intervjutillfällena. Vi har även försökt 
vara tydliga med att förklara för våra intervjupersoner vad det är vi kommer att ta upp under 
intervjun och sen hålla oss till det ämnen vi lovat under intervjutillfällena. För att undvika 
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missförstånd och misstolkningar så spelade vi som vi tidigare nämnt alltid in intervjuerna så 
att vi kunde analysera det som sades ordentligt. 
 
Något som vi inte har gjort som hade kunnat ha hjälpt oss att få bättre intervjuer var en 
pilotintervju. Detta berodde helt enkelt på att det inte fanns någon tid till detta. 
     
Enligt May (2001) så finns det tre villkor som måste uppfyllas för att en intervju ska bli 
lyckad. Det första nödvändiga villkoret är tillgänglighet. Detta handlar om huruvida 
intervjupersonen har tillgång till den information som intervjuaren forskaren söker. Det 
andra nödvändiga villkoret är kognition och med det menas betydelsen av att 
intervjupersonen vet vad som krävs av honom eller henne i rollen som respondent. Det 
tredje nödvändiga villkoret är motivation. Intervjuaren måste få intervjupersonen att känna 
att deras deltagande och svar är betydelsefulla. Detta är väsentligt för att kunna få bra och 
valida svar från den person man intervjuar (May, 2001:156,157). Vi har under våra 
intervjuer försökt att uppfylla dessa villkor för att få ut så mycket som möjligt från 
intervjuerna. Exempelvis har vi som vi gått igenom tidigare försökt att vara tydliga med vårt 
syfte med uppsatsen och med att intervjupersonen vet vad det är vi undersöker. Strukturen 
på intervjun bygger också på att den ska vara tydlig för både intervjupersonen och för oss. 
Vi har även varit noggranna med att få intervjuer med personer som har varit väl insatta i det 
ämne vi undersöker. 
. 
Efter att ha spelat in alla intervjuer har vi transkriberat dessa. Vi har varit noggranna med att 
transkribera ordagrant för att undvika att vi använder oss av olika transkriberingsmetoder. Vi 
har försökt undvika ledande frågor för att få så öppna svar som möjligt. Personerna vi har 
intervjuat har varit helt okända för oss sen tidigare. Detta för att öka reliabiliteten i 
undersökningen. Det vi har fått fram utifrån det materialet vi har haft är ingen faktiskt 
sanning utan det är vår tolkning av det ämne och område som vi har undersökt. 
 

5.4	Förslag	till	fortsatt	forskning	
Intressant och relevant hade varit att forska vidare kring anställningsbarhet från en 
arbetssökandes perspektiv. Vilka utmaningar möter en arbetssökande idag på dagens 
arbetsmarknad? Hur uppfattas anställningsbarhet i jobbsökandet hos en arbetssökande? Vad 
vore intressant är att studera hur folk ser på Arbetsförmedlingen, som ska finnas där i form 
av en myndighet för människor utanför arbetsmarknaden. Vilka fördelar och nackdelar finns 
det att välja sin egen väg? 
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Bilagor	
 

Bilaga	1	–	Informationsbrev	till	respondenter	
 
Hej! 

 

Vi är studenter som läser sista året på linjen organisations- och personalutveckling i 

samhället vid Borås Högskola. Vi skriver just nu vårt examensarbete som har syftet att 

undersöka hur förmedlare på Arbetsförmedlingen ser på begreppet anställningsbarhet samt 

arbetet kring de arbetssökande i fas 1. Intervjun tar också upp frågor som berör hur 

arbetsförmedlare själva resonerar och upplever sin egen yrkesroll. 

  

Anledningen till att du får detta mail är att du arbetar som förmedlare på 

Arbetsförmedlingen och vi skulle gärna vilja intervjua dig. Vi hoppas att din medverkan 

skulle berika vårt valda forskningsområde och samtidigt gav dig själv en möjlighet att 

reflektera kring ditt arbete som arbetsförmedlare.  

 

Intervjun som genomförs beräknas ta 30 min och kommer att spelas in i samtycke då vi inte 

vill använda kortfattade anteckningar som kan tolkas fel vid senare analys. Inspelningen 

kommer bara användas i studiesyfte och kommer att förstöras när rapporten är färdigställd. 

Deltagandet är självklart frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Emil Pålsson & Christoffer Kindberg 

Institutionen för pedagogik 

  

Tel: 07X-XXXXX & 07X-XXXXX 
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Bilaga	2	–	Intervjuguide	
  
 
Introduktion 
 
 Presentation, med namn och termin 5 på organisation- och personalutveckling i 

samhället på Borås Högskola. 
 
 Vårt syfte med vår rapport är att undersöka hur ni ser på begreppet anställningsbarhet 

och hur detta ges i uttryck med de arbetssökande i fas 1 i jobb- och 
utvecklingsgarantin. 

 
 Vi är intresserade av både kontext och din egen upplevelse av saker och ting 

eftersom vi gärna vill få en bred bild av det vi ska försöka beskriva. 
 
 Intervjuerna kommer att bli inspelade på en telefon och kommer att vara tillgängliga 

för oss som gör analysen samt vår handledare Erik Ljungar. Materialet kommer att 
analyseras och utmynna i en rapport. Frågan tas upp om anonymitet önskas. Syftet är 
att både ni och vi ska få ut någonting av denna analys. Har du funderingar om vårt 
utförande? 

 
 Intervjun kommer att ta ca 30 min 

 
 Det är självklart frivilligt att delta och du kan avbryta närsomhelst, det gäller hela 

deltagandet av studien. Samma sak gäller frågorna, du väljer själv om du vill svara 
eller hoppa över frågor. 

 
 Ta gärna god tid på dig att fundera ut dina svar, vissa frågor kan behöva eftertanke. 

 
 Har du några frågor nu? Annars kan du fritt fråga när du vill under intervjun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 
 

Intervjuguide  

Tema 1 – Bakgrund  
 
Vi kommer börjar med att ställa några frågor om er bakgrund till arbetsförmedlare som yrke. 

1. Hur länge har ni arbetat som förmedlare på arbetsförmedlingen?  

2. Vad gjorde ni innan jobbade på den positionen?  

3. Vad har ni för utbildning? (Något kopplat till coachning?)  

4. Finns det några krav på speciella utbildningar/erfarenheter för de som ska arbeta som 

arbetsförmedlare?  

Tema 2 – Anställningsbarhet  
 
Nu kommer vi ställa lite frågor kring begreppet anställningsbarhet och dess betydelse. 

Vad är anställningsbarhet enligt dig?  

Vilka olika åtgärder/medel kan man använda sig av för att göra en person mer anställningsbar?  

Arbetar du med någon av dessa åtgärder?  

På vilket sätt hjälper du till, som handledare, att göra de arbetssökande som du möter mer 
anställningsbara?  

Vilka krav ställer ni på den arbetssökande för att bli så anställningsbar som möjligt? 

Tema 3 – Arbetsförmedlarens arbetssätt  

Vi vill nu fråga om vad yrket arbetsförmedlare innebär och hur du uppfattar din egen yrkesroll 
på arbetsförmedlingen.  

Vad är ditt uppdrag? Hur ser du på detta?  

Vad är det formella målet för ditt uppdrag?  

Vilka förutsättningar upplever du att Arbetsförmedlingen ger dig i ditt arbete med de 
arbetssökande? (Möjligheter/hinder?)  

Hur stort handlingsutrymme har du själv i upplägget för handledningen? (Är det mycket styrt 
från arbetsförmedlingens sida?) 

Finns det något du skulle vilja ändra på för att göra ditt arbete mer effektivt? 
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Tema 4 – Fas 1 

Vi kommer nu fråga om coachning i praktiken och om fas 1 betydelse i dess sammanhang.  

Kan du ge ett exempel på hur du går tillväga när du lägger upp coachningen för en 
arbetssökande?  

Påverkar det om den arbetssökande är inskriven i fas 1 till skillnad från andra åtgärdesprogram? 
(t.ex nyinskrivna) 

Utformar ni en individuell handläggningsplan för den arbetssökande? (Varför/varför inte? På 
vilket sätt?)  

Tar ni hänsyn till anledningen varför de är inskrivna i fas 1? (t.ex om personen har varit 
långtidsarbetslös, suttit i fängelse, förälder till barn under 18 etc.) 

Hur ser du på din betydelse som arbetsförmedlare i processen för de arbetssökande för att få ett 
arbete? (Vad bidrar du med?)  

Vilka fördelar ser du med den här typen av handledning jämförelsevis med att söka jobb på egen 
hand?  

Avslutning  

Har ni något ni skulle vilja tillägga till det som sagts?  

Frågor till oss? 

 

 

 

 

 


