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Sammanfattning 
 

Arbetsförmedlingen får en minskad budget år 2019 vilket resulterar i en omfattande 
förändringsprocess för myndigheten över hela Sverige där 4500 anställda ska varslas. Syftet 

med studien är att undersöka några arbetsförmedlares upplevelse av sin egna 
anställningstrygghet samt det sociala stödet internt från ledningen, i samband med 

budgetminskningen och förändringsprocessen. Undersökningen görs på ett 
Arbetsförmedlingskontor i södra Sverige genom kvalitativa intervjuer med fyra 

arbetsförmedlare och deras enhetschef. Resultatet presenterades i form av tematisering, där de 
valda teman besvarar frågeställningarna. Resultatet visar att arbetsförmedlarna som deltog i 

undersökningen idag inte känner sig trygga i sin anställning. De upplever alltså ingen 
anställningstrygghet i dagsläget, som en konsekvens av budgetminskningen och 

förändringsprocessen de befinner sig i. Samtliga respondenter upplever ett socialt stöd internt 
från enhetscheferna. Men ett bristande socialt stöd inom dimensionen ’’informativt stöd’’, 

som bland annat omfattar information. Respondenterna upplever således att de har en brist på 
information kring förändringsprocessen och vad som komma skall. Vilket har skapat oro och 

förvirring bland arbetsförmedlarna. 
 
 

Nyckelord: Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlare, anställningstrygghet, socialt stöd, 
förändringsprocess 
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associated to Swedish Public Employment service budget reduction 2019 
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Abstract 
 

The Swedish Public Employment Service in Sweden recieved a reduced budget in 2019, 
which results in a comprehensive reorganization for the offices across Sweden, where 4500 
employment officers are going to be losing their employment. The purpose of the study is to 
investigate the experience of some employment officers at the Swedish public employment, 

of their own job security as well as the social support internally from the managers, 
associated to the budget reduction and the process of the reorganization. The survey is 

carried out at a Swedish public employment office in southern Sweden, through qualitative 
interviews with four employment officers and their manager. The result was presented in the 

form of thematization, where the chosen themes answer the questions of the study. The 
result shows that the employees that participated in the survey, do not feel safe in their 

employment today. 
They do not perceive any job security at present, as a consequence of the budget reduction 

and the change process they are in. All employment officers in the study experience a social 
support internally from the unit managers. But a lack of social support within the dimension 
"informative support", which covers information. The respondents feel that they have a lack 
of information about the reorganization and what is to come, which has created concern and 

confusion among the employees. 
 
 

Keywords: Swedish public employment, employment officers, job security, social 
support, reorganization 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till forskningen, samt information om Arbetsförmedlingen 
som myndighet, deras främsta uppdrag och förändringsprocessen som de befinner sig i år 
2019. Detta mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. 

 
1.1 Bakgrund 

Arbetsförmedlingen är en myndighet i Sverige som syftar till att förmedla arbete till Sveriges 
befolkning. Enligt Arbetsförmedlingens officiella hemsida så finns det olika funktioner, stöd 
och projekt inom myndigheten och ett av många mål är att minska arbetslösheten i samhället, 
genom olika åtgärder. Den främsta uppgiften handlar om att få ut arbetslösa till arbete och att 
matcha arbetslösa till olika arbeten. Arbetsförmedlingen har kontor över hela Sverige med 
olika många anställda beroende på behovet i respektive stad. Myndigheten styrs av 
regleringsbrevet som regeringen framför vid varje årsskifte. Regleringsbrevet innehåller 
budget, mål, insatser och fokusområden för kommande år, som Arbetsförmedlingen har att 
jobba med. Vid årsskiftet till 2019 utformades ett regleringsbrev av en nybildad regering, som 
upplevde ett förändringsbehov hos Arbetsförmedlingen. Förändringsbehovet syftade till att 
ändra myndighetens struktur och upplägg genom att minska budgeten till Arbetsförmedlingen 
2019. Budgeten som omfattas av personalkostnader fick en minskning på 800 miljoner kronor 
i förhållande till förra årets (2018) budget. Den minskade budgeten som kom nyligen har 
inneburit förändringar för myndigheten, men innebär även många kommande förändringar 
och beslut rörande de anställda. Enligt Arbetsförmedlingens officiella hemsida informeras det 
att myndigheten varslar 4500 anställda i hela landet. Hur, när och i vilka orter detta kommer 
att ske är ännu inte publicerat. 

Eftersom att det är ett aktuellt ämne och en förändring som sker i nutid är det ett intressant 
ämne att studera. Det finns en del studier kring Arbetsförmedlingens arbete och insatser, men 
inga studier som inriktar sig på arbetsförmedlarnas anställningstrygghet. Därmed kommer 
denna studie fokusera på anställningstryggheten hos några arbetsförmedlare på ett kontor i 
södra Sverige. 

 
1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några arbetsförmedlare upplever sin egna 
anställningstrygghet inom myndigheten efter regeringens beslut om att minska budgeten till 
Arbetsförmedlingen. Vidare är syftet att undersöka hur arbetsförmedlarna upplever det sociala 
stödet internt från ledningen, i samband med beslutet om nedskärningen av antalet anställda. 

 
1.3 Frågeställningar 
- Hur upplever arbetsförmedlarna sin egna anställningstrygghet inom myndigheten efter 

beskedet från regeringen om budgetändringen? 
- Hur upplever arbetsförmedlarna det sociala stödet från ledningen i samband med 

beslutet om nedskärningen av antalet anställda? 
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2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel återfinns studiens valda teorier och tidigare forskning som ansetts vara 
relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, samt för att få en övergripande 
bild kring forskningsområdet och bakgrunden. Kapitlet ska ge läsaren en tydligare bakgrund 
över Arbetsförmedlingens och de anställdas aktuella situation, för att skapa sig en tydligare 
förståelse vid resultatet. Resultatet kommer därefter analyseras med hjälp av dessa teorier och 
tidigare forskning, för att i sin tur kunna dra slutsatser. Alla teorier är inte direkt kopplade till 
studiens syfte, de är däremot hjälpmedel för att kunna dra paralleller med studiens resultat och 
för att kunna analysera på ett djupare plan. 

 
2.1 Förändringsprocess 

 
Många organisationer befinner sig idag ständigt i förändringsprocesser med tanke på 
konkurrensen på arbetsmarknaden och de ständiga kraven som ställs. Lewin (1951) har en 
välkänd utformning av hur förändringsprocesser kan gå igenom tre klassiska steg, modellen 
kalla därför Lewins ’’Trestegsmodell’’ och ser ut som följande: 
1. Upptining 
2. Förändring 
3. Återfrysning 
(Lewin, 1951) 

 
Där steg 1. ’’Upptiningen’’, Omfattas av att bryta befintliga rutiner och strukturer och 
förbereda för det nya som förändringen skall föra med sig, det vill säga för steg 2. 
’’Förändringen’’, som genomförs med stöd av olika hjälpmedel och handlingsplaner. När 
förändringen väl är genomförd så är det viktigt att stänga ihop organisationens tillgänglighet 
för förändring genom steg 3. ’’Återfrysning’’, det vill säga att helt enkelt frysa det som 
förändringen har fört med sig, de nya strukturerna och rutinerna som nu ska behållas inom 
organisationen. (Lewin 1951) 

 
Jacobsen (2013) lyfter upp hur varje förändringsprocess ser olika ut för olika organisationer. 
Det vill säga orsaken eller drivkraften bakom förändringen, strategin och tillvägagångssättet 
samt syftet och de önskade resultatet med förändringen. Den enda gemensamma delen med en 
förändringsprocess är att organisationer vill förändra något och mest sannolikt till det bättre. 
En organisationsförändring är oftast väldigt omfattande och berör många individer. Det är 
viktigt att ha i åtanke att en förändringsprocess inte alltid blir som man tänkt sig, det kan 
handla om motreaktioner, strategier som inte fungerade som önskat eller att resurser och 
förutsättningarna inte var tillräckliga för önskat resultat. Eftersom att förändringen oftast 
berör alla inblandade inom organisationen så är det viktigt att få med alla på tåget. En viktig 
del för att en förändring skall gå igenom är att personal och övriga berörda människor på 
något sätt accepterar förändringen. För att acceptera en förändring krävs det att de berörda 
förstår drivkraften och orsakerna bakom förändringen samt syftet med den, för att de anställda 
själva på något vis skall kunna skapa sig en förståelse och i bästa fall ett eget behov av 
förändringen. Om individerna inte har tillräckligt med information så är det lätt hänt att de 
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inte har möjlighet att skapa sig en förståelse eller acceptans för förändringen, vilket eventuellt 
kan resultera i motkrafter mot förändringsprocessen. Eventuell motkraft från anställda 
gentemot en förändring kan försvåra förändringsprocessen samt påverka de önskade resultatet 
negativt, med tanke på att anställda är en del av själva förändringen och därav krävs det att de 
anställda accepterar förändringen för att den skall gå igenom. Det är trots allt de anställda som 
på ett eller annat sätt ska tillämpa själva förändringen i praktiken för att den skall vara hållbar 
och långsiktig. Motstånd mot förändringar som grundar sig på att anställda inte accepterar 
förändringen kan bero på många olika faktorer. Det sägs vara vanligt att motstånd grundar sig 
på en rädsla för något främmande, en rädsla för ovetskap om vad som komma skall och hur 
det kommer att påverka individerna. (Jacobsen, 2013) 

 
Motstånd av anställda gentemot en förändring behöver nödvändigtvis inte alltid vara negativt. 
Det finns även något som uttrycks som ’’Positivt motstånd’’, detta beskriver Jacobsen (2013) 
som något som kan vara fördelaktigt i samband med en förändring. Exempelvis att 
förändringen får ett motstånd från anställda kring ett val organisationen gjort i samband med 
förändringen, det behöver inte handla om att de anställda personligen inte tycker om valet, 
snarare att de kanske inte anser att den strategin är ledande och kommer att stöta på eventuella 
konflikter på vägen. Sådana motstånd från omgivning kan vara bra då organisationen får 
möjlighet att tänka om och tänka rätt, men även att kunna se hot och möjligheter med själva 
förändringen i förväg (Jacobsen 2013, s. 157-158). 

 
Det finns olika typer av förändringar beroende på hur drivkraften, strategierna och syftet ser 
ut, även hur organisationen i sig är uppbyggd. Jacobsen (2013) lyfter upp de fyra faserna som 
en planerad förändring går igenom. Den första fasen behandlar insikten om 
förändringsbehovet, det kan grundas på resultat som inte uppnås, problem eller konflikter i 
organisationen, strategier som inte fungerar eller generella förbättrings- och 
utvecklingsbehov. I den första fasen ligger fokusen på att undersöka och analysera 
förändringsbehovet och de eventuella problemen som organisationen ligger inne med, genom 
olika kartläggningar och undersökningar. SWOT-analysen, en analys som undersöker och 
kartlägger eventuella svagheter och styrkor samt hot och möjligheter, är ett konkret exempel 
på en metod som är vanlig under första fasen. Den andra fasen omfattar en behandling av det 
som kommit fram under första fasen. Organisationen sätter upp mål och strategier baserat på 
problemformuleringarna och vad som är i behov av en förändring. En konkretisering av vad 
som skall göras för att lösa de olika problemen och för att kunna skapa en förändring med ett 
önskad resultat. I den tredje fasen börjar man själva planeringen på hur förändringsprocessen 
skall se ut, hur organisationen skall gå tillväga och med vilka strategier. En tidsplan upprättas 
med konkreta insatser som ska tas för att uppnå önskat läge med förändringen, även vem som 
skall uträtta vad, hur och när detta ska ske. Finns det behov av specialister inom ett visst 
område så tas det även in i denna fasen. Den sista fasen, fas fyra omfattas av en utvärdering 
och uppföljning av de aktiviteter och insatser organisationen utfört. Organisationen utvärderar 
och följer upp hur förändringsprocessen har gått och vad som har utvecklats av de planerade 
aktiviteterna och insatserna. Ett beslut om organisationen är nöjd med förändringen eller inte 
tas, är organisationen nöjda med förändringens resultat så ligger det nu i fokus att 
implementera förändringen i organisationens struktur och arbetssätt. För att behålla 
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förändringsresultatet långsiktigt så kan det vara en fördel att utforma någon typ av belöning 
för de berörda av förändringen, i syfte att skapa en hållbar förändring. (Jacobsen 2013, s. 36- 
38) 

 
2.2 Anställningstrygghet och anställningsotrygghet 

Anställningstrygghet är ett viktigt begrepp i dagens samhälle i samband med anställning. 
Arbetsmarknaden styrs idag av LAS (Lag (1982:80) om anställningsskydd), som ska skydda 
arbetstagare i anställning. Det är en lag som syftar till att arbetstagare ska ha rättigheter samt 
känna sig tryggare i arbetslivet och i anställningen. Anställningstrygghet är ett komplext 
begrepp som även kan ha en individuell betydelse för varje individ. Konkret handlar det om 
att på något sätt vara trygg i anställningen, begreppet trygghet faller sig dock olika beroende 
på vilken individ det handlar om, trygghet definieras olika.  
 
Gallie (2016) diskuterar jobbosäkerhet i artikeln ’’The hidden face of job insecurity’’, som 
kan kopplas till om individer upplever en trygghet eller inte på arbetsplatsen. Gallie (2016) tar 
upp olika faktorer som kan bidra till en osäkerhet, det kan handla om olika typer av 
anställningar, vilken bransch man jobbar inom, hur länge man har varit anställd på 
arbetsplatsen och även vilken ålder man har. I en brittisk undersökning Gallie (2016) utförde 
så visade det sig att det fanns störst osäkerhet runt åldern 35, vilket kunde kopplas till 
familjeliv och krav. Det är extra viktigt  med ett tryggt arbete när man har en familj att 
försörja samt ett hus och bil att betala. Vidare lyfter författaren fram att anställningen också 
har en påverkan vare sig man upplever trygghet eller inte i sin anställning, det handlar om 
man har tillsvidare eller om man har någon typ av visstidsanställning alternativt att man har 
en behovsanställning. Visstids- och behovsanställning är oftast tidsbegränsade anställningar 
och en del har inte fasta schemalagda timmar, vilket även det kan vara en bidragande faktor 
till en osäkerhet i sin anställning.  
 
Gallie (2016) menar även att jobbosäkerhet har att göra med hur det har sett ut inom den 
organisationen man jobbar för den senaste tiden och hur det ser ut vid den aktuella tidpunkten. 
Exempelvis om det har skett nedskärningar den senaste tiden, har det skett omorganiseringar 
som resulterat i att personal förlorat sina befattningar eller till och med sina anställningar. Då 
kan en typ av osäkerhet utvecklas hos övrig personal inom organisationen. En rädsla om att 
det kanske sker snart igen och då är det någon annans tur att förlora sin befattning, eventuellt 
anställning.  

 
Upplever man inte en anställningstrygghet på sin arbetsplats så är det även vanligt att man 
istället upplever en ’’anställningsotrygghet’’, det vill säga att man inte känner sig trygg i sin 
anställning (Näswall, Hellgren och Sverke 2003). Näswall et al. (2003) diskuterar olika 
faktorer som kan orsaka känslan av otrygghet i sin anställning. Det är vanligt att en 
arbetstagare föredrar att uppleva en känsla av trygghet och lojalitet från sin arbetsgivare och i 
sitt avtal. En arbetstagare vill gärna känna att de har fått ett löfte från eventuell arbetsgivare 
att de är trygga i sin tjänst. En av de vanligaste faktorerna som orsakar känslan av osäkerhet är 
känslan av att förlora sitt arbete, att bli av med sin anställning eller bli uppsagd av 
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organisationen, det vill säga en typ av kontraktsbrott. Denna osäkerheten och rädslan utgör en 
anställningsotrygghet hos individen. Författarna uttrycker att det finns olika dimensioner av 
anställningsotrygghet. Det handlar inte enbart om att förlora sitt arbete även om det utgör en 
stor del av rädslan och otryggheten, men det kan även handla om en rädsla och osäkerhet för 
vad som komma skall. Exempelvis kan omorganiseringar i organisationer leda till förlorade 
arbetsuppgifter och ansvar eller förändringar i arbetsteamen vilket innebär att gamla kollegor 
försvinner och man får istället nya kollegor. Det kan handla om rutiner och strukturer, men 
även om karriärvägar och lönevillkor. Alltså omfattar anställningsotryggheten både en rädsla 
och osäkerhet av att förlora sin anställning, såväl som en rädsla och osäkerhet av att förlora de 
goda delarna i arbetet. Med tanke på rädslan av att förlora sin anställning så finns risk för en 
uppbyggd inneboende stress hos individen som omfattar krav på att söka andra arbeten och 
vara förbered för vad som komma skall. Anställningsotrygghet kan därmed leda till en 
stressad individ. (Näswall et al. 2003). 

 
Eklöf (2017) diskuterar anställningstrygghet och beskriver det som en trygghet om anställda 
kommer att ha kvar sitt arbete längre fram och inte riskerar att förlora det. Precis som han 
beskriver att anställningsotrygghet avser en risk i att förlora sitt arbete längre fram, detta 
kallar han ’’kvantitativ anställningsotrygghet’’, vilket även skulle kunna leda till stress som 
en följd av oro för en eventuell arbetslöshet. Det finns även en typ av anställningsotrygghet 
som omfattas av en risk att förlora de värdefulla delarna i sitt arbete som anställda uppskattar 
och värdesätter, det kan ha att göra med kollegor, arbetsuppgifter, goda arbetsförhållanden 
eller andra värdefulla inslag. Denna typen av anställningsotrygghet kallas för ’’kvalitativ 
anställningsotrygghet’’ (Eklöf 2017, s.130). Vidare menar Eklöf (2017) att det framförallt är 
vid organisationsförändringar som dessa två typerna av anställningsotrygghet utspelar sig hos 
de anställda. 

 
2.3 Stress 

Stress är ett omtalat ämne i dagens arbetsliv och kan kategoriseras i olika typer av stress. Det 
finns olika faktorer som utlöser en stresskänsla och varje individ har olika höga trösklar för att 
uppleva olika stresskänslor. Näswall et al. (2003) lyfter upp olika beskrivningar av stress 
begreppet, framförallt så beskrivs stressreaktioner som ett resultat av vår upplevelser av olika 
sammanhang och situationer. Med tanke på att alla individer upplever olika situationer på 
olika sätt så skapas det även olika stressreaktioner beroende på individ. Som känt kan stress ha 
en negativ påverkan på det psykiska välmående. En typ av stressreaktion kan utlösas som ett 
resultat av en situation som ses som ett ’’hot’’ av en individ, där hot innebär att man bedömer 
att det föreligger en risk för att en negativ händelse kommer att inträffa, exempelvis en 
upplevd risk för att bli uppsagd (Näswall et al. 2003, s.18). Det omfattar alltså något som inte 
har hänt men som på något sätt hotar en individ och skapar en stress, en hotande situation för 
individen som leder till en känsla av stress. 

 
I samma sammanhang så menar Lazarus & Folkman (1984) att det finns olika typer av hot, 
det skulle kunna omfatta en ökad risk för att förlora sitt arbete, vilket skulle leda till en 
stressad situation och stresskänsla hos individen i fråga. I denna stressituationen har individen 
möjligheten att påverka situationen eftersom inget ännu har hänt, samtidigt som det finns 
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möjlighet till olika mycket påverkan beroende på hur situationen och hotet ser ut. Individen 
gör även olika typer av bedömningar i samband med situationen som anses som ett hot. 
Bedömningarna är kategoriserade i ’’Primär- och sekundär bedömning’’, där primär avser den 
bedömningen vi gör som en reaktion till situationen, där vi på något sätt kartlägger hotet vi är 
utsatta för och hotets eventuella påverkan och styrka. Sekundär bedömning avser den andra 
bedömningen individen gör som innebär en mer ingående bedömning där vi på något sätt 
analyserar vår situation och hotets innebörd för oss. Det sker en bedömning huruvida våra 
möjligheter att avstyra hotet ser ut, hur starka individens möjligheter och individen själv är i 
förhållande till hotet (Lazarus & Folkman 1984, s.19). 

Eklöf (2017) diskuterar anställningstryggheten samt anställningsotryggheten och menar att en 
anställningsotrygghet som avser en oro för att förlora sitt arbete och att bli arbetslös skulle 
kunna leda till stressreaktioner. Även Smollan (2015) menar att det finns kopplingar mellan 
ohälsa och organisationsförändringar, där stressen som kan uppkomma i samband med 
organisationsförändringar också kan leda till olika typer av ohälsa. Detta kan uppkomma för 
olika individer i de olika faserna som en organisationsförändring går igenom, vissa blir 
stressade redan i början av förändringen, samtidigt som andra upplever stress när de börjar se 
förändringen ta sina former (Smollan 2015). Vidare menar Smollan (2015) att ohälsa även 
kan uppstå som ett resultat av den interna hanteringen av förändringen, det kan handla om hur 
chefer hanterar förändringen, om det finns något stöd från chefer och ledare, hur 
kommunikationen och informationen hanteras internt och olika uppfattningar kring 
förändringen. Sköts detta inte väl så kan det enligt Smollan (2015) leda till stress och i sin tur 
ohälsa. Även Angelöw (2010) diskuterar stress relaterat till organisationsförändringar och ser 
en koppling av att stressreaktioner kan utlösas genom organisationsförändringar. Men även att 
stressreaktioner kan resultera i negativa hälsoeffekter, framförallt om stressen som utlöses av 
en organisationsförändring blir långvarig. Det kan då resultera i många negativa hälsoeffekter 
psykisk ohälsa, såsom ångest, sömnproblem och fysiska negativa hälsoeffekter såsom 
hjärtproblem, huvudvärk- och spänningar samt muskelvärk (Angelöw 2010). Detta är 
individuellt och kan variera beroende på individens egna befintliga välmående och hälsa men 
även individens förusättningar och resurser, då vissa individer klarar av mer påfrestning än 
andra. 

2.4 Krav-kontroll-stöd modellen 
Krav-kontroll-stöd modellen av Karasek och Theorell (1990) är en omtalad och väl studerad 
modell inom forskning och vetenskap. Modellen syftar till att beskriva en arbetstagares hälsa 
och arbetsmiljö beroende på relationen mellan krav och kontroll. I ett senare skede har även 
ytterligare en del lagts till i modellen av Johnson (1986). Den tillagda delen ’’Socialt stöd’’ 
ansågs utgöra en viktig del hos de anställdas välmående och arbetsmiljö samt en 
kompletterande del för relationen mellan krav och kontroll. 

 
Modellen består av fyra kvadrater, spänd, aktiv, avspänd och passiv. Risken för psykisk 
ohälsa och sjukdomstillstånd är störst inom kvadraten ’’spänd’’, då har individen höga krav 
och låg kontroll. Vilket skapar en spänd arbetsroll. Den bästa arbetssituationen enligt 
modellen är inom den ’’aktiva kvadraten’’, där individen har hög kontroll och höga krav, det 
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är även större sannolikhet att arbetstagare inom denna gruppen har en mer aktiv fritid. 
Modellen visar på att desto högre krav man har på en arbetsplats, desto mer stress upplever 
man och desto högre påfrestning på den psykiska hälsan. Modellen visar däremot att högre 
kontroll på sin arbetsplats kan skapa en balans mellan kraven och kontrollen och resultera i en 
mer hälsofrämjande arbetsroll och ett bättre psykiskt välmående med mindre stress, ett så 
kallad aktiv arbete enligt modellen. Den mest fördelaktiga arbetssituationen är den aktiva i 
kombination med ett högt socialt stöd på sin arbetsplats. Stöd är en faktor som anses kunna 
lätta på trycket och kraven på arbetsplatsen, som även sägs kunna främja den psykiska hälsan. 
Desto lägre krav och kontroll en anställd har desto mer ’’passiv’’ blir individen i sin 
arbetsroll, enligt modellen så omfattas den passiva arbetssituationen av låga 
utvecklingsmöjligheter och en minskad motivation. Samtidigt som den ’’avspända’’ 
arbetssituationen omfattas av låga krav, men hög kontroll, vilket gör att arbetssituationen inte 
är spänd, men inte heller så utvecklande då kraven inte är så höga. (Karasek & Theorell, 
1990). 

 
2.4.1 Socialt stöd 

Den tredje tillagda delen i krav-kontroll-stöd modellen handlar om socialt stöd, som är tillagd 
av Johnson (1986). Socialt stöd har visat sig ha hälsofrämjande effekter på den psykiska 
arbetsmiljön. Det sociala stödet omfattas av många olika delar och kan delas in i fyra typer av 
stöd. Emotionellt-, instrumentellt-, informativt- och värderande stöd. House (1987) diskuterar 
de olika delarna i det sociala stödet, emotionellt stöd behandlar de mänskliga behoven av 
känslostöd och brukar benämnas som det viktigaste stödet eftersom det är några av de primära 
behoven som tillfredsställs. Det kan handla om lojalitet, uppskattning, omtanke och tillit. 
Instrumentellt stöd omfattar ett mer konkret stöd i form av exempelvis avlastningshjälp, att en 
kollega tar över några arbetsuppgifter om det blir för mycket. Informativt stöd innebär stöd i 
form av relevant information, att individen har tillgång till den information den behöver för 
att slutföra sina arbetsuppgifter, eller ren generell information som är relevant för individens 
arbete. Det sista stödet, värderande stöd behandlar olika typer av jämförelser eller bekräftelser 
för individen att den befinner sig på samma nivå som sina kollegor. Det kan handla om 
lönenivå, resurser, förutsättningar, förmåner och generella nivåer på var man befinner sig 
inom organisationen. Men även att få uppskattning, bekräftelse och feedback för sitt arbete 
och sin insats (Eriksson, 1991). Waldenström (2010) beskriver det sociala stödet som godare 
förutsättningar för att klara sitt arbete, vidare bekräftar Waldenström ovanstående innebörd 
för respektive dimension inom det sociala stödet. 

De olika delarna i socialt stöd har Karasek och Theorell (1990) sammanfattat till positiva 
delar i arbetet, som omfattar en positiv arbetsmiljö, kollegor man kommer bra överens med 
och bra relation till ledningen. Även Eklöf (2017) ser samband mellan en godare trivsel på 
arbetsplatsen och ett väl fungerande socialt stöd, han menar även att det resulterar i ett högre 
engagemang bland arbetstagarna, bättre hälsa bland arbetstagarna, mindre risk för 
uppsägningar och en ökad lojalitet. Han menar även att individer behöver olika typer av 
socialt stöd vid olika situationer. Det vill säga om en arbetstagare har väldigt mycket att göra 
vid en speciell tidpunkt så kan instrumentellt stöd vara fördelaktigt just där och då, samtidigt 
som emotionellt stöd kan vara viktigt löpande under sin arbetstid då det är ett primärt socialt 



Pamela Sajin, VT 2019 

12 

 

 

 
stöd som omfattar känslostöd. Vid vissa tillfällen kan individer uppleva en förvirring i sitt 
arbete eller att de inte är tillräckligt informerade kring olika sammanhang, vilket kan leda till 
att de inte upplever en känsla av delaktighet. Då kan det informativa stödet vara ett lämpligt 
stöd (Eriksson 1991). Angelöw (2010) lyfter vikten av tydlighet, kommunikation och 
information i samband med organisationsförändringar, för att undvika rykten och 
spekulationer och onödig oro. Finns det en brist på information så menar han att det kan 
resultera i rykten och spekulationer hos de berörda anställda. Även Allen, Jimmieson, Boardia 
och Irmer (2007) bekräftar att information och kommunikation i samband med 
organisationsförändringar kan minska de anställdas osäkerhet och förbättra deras inställning 
till förändringen. 

Det sociala stödet upplevs olika beroende på vilken individ som upplever det, det handlar om 
individens personlighet, men även individens erfarenheter och subjektiva upplevelse av det 
sociala stödet (Nordin 2010). Det sociala stödet sägs minska känslan av stress i samband med 
anställningsotrygghet, eftersom att vissa delar tillfredsställs i samband med det sociala stödet. 
Näswall et al. (2003) skriver att de som upplever ett högre socialt stöd på sin arbetsplats har 
visat sig ha ett större lojalitetsband till organisationen i fråga, de vill vara kvar på sin 
arbetsplats i större utsträckning trots ned- och uppgångar på arbetsplatsen, jämfört med de 
med mindre socialt stöd. Vidare menar Näswall et al. (2003) att det sociala stödet kan ha en 
positiv effekt på det psykiska välmående även vid situationer där individen upplever en 
anställningsotrygghet. Dessa individer anses även kunna hantera stressrelaterade situationer 
på ett bättre sätt i förhållande till de individer som inte få lika mycket socialt stöd. (Näswall et 
al. 2003, s.82). Smollan (2015) menar att det är viktigt med ett stöd från chefer och ledning i 
samband med organisationsförändringar, men även en god kommunikation och information 
till de anställda för att på något sätt hålla deras förväntningar med förändringen realistiska och 
verklighetsbaserade. Dessa delarna går även i linje med stora delar av det sociala stödets 
innebörd, framförallt det emotionella stödet och det informativa stödet (Eriksson, 1991). Vid 
en eventuell brist av dessa delarna, så skulle det enligt Smollan (2015) kunna leda till stress 
och ohälsa hos de anställda. Detta skulle kunna kopplas samman till att brist på det sociala 
stödet inom dessa delarna också skulle kunna leda till stress och ohälsa, eftersom 
bidragsfaktorerna är detsamma. 

Det finns två hypoteser kring det sociala stödets stresshantering, som Cohen och Wills (1985) 
lyfter upp, den ena hypotesen kallas för ’’Bufferthypotesen’’ som innebär att individer buffrar 
upp det erhållna sociala stödet inför situationer där de står inför stress. Där deras buffert av 
socialt stöd är tillgängligt för att tillgodose sig vid stressiga situationer. Den andra hypotesen 
kallas för ’’Direkteffekthypotesen’’ och avser en effekt som har en direkt påverkan på 
individer som upplever stress, i de sammanhanget att anställda som upplever ett högre socialt 
stöd inte är lika påverkade av stress som de anställda som inte upplever ett socialt stöd. 
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3. Metod 
 
I metodkapitlet redogörs studiens val av metoder för datainsamlingen, tillvägagångssätt och 
urval av respondenter samt studiens kvalitetskriterier i form av trovärdighet, tillförlitlighet 
och överförbarhet. Även etiska överväganden, hur materialet har analyserats och slutligen en 
diskussion kring studiens val av metoder och tillvägagångssätt. 

 
3.1 Val av metod 

Studiens syfte är att undersöka hur några arbetsförmedlare upplever sin egna 
anställningstrygghet i samband med budgetbeskedet som Arbetsförmedlingen fick 2019, samt 
vilket stöd som arbetsförmedlarna upplever att de erbjuds av ledningen i samband med 
beskedet om nedskärningen av anställda. Eftersom att upplevelsen av anställningstryggheten 
och eventuellt stöd är subjektiva upplevelser så valdes kvalitativa intervjuer som metod till 
datainsamlingen. För att få svar som är mer fördjupade, beskrivande och tydliga, samt för att 
kunna analysera likheter och skillnader mellan svaren från de olika arbetsförmedlarna. 
Studien omfattar således subjektiva känslor och upplevelser. En kvalitativ intervju utfördes 
även med en av enhetscheferna för att kunna hitta skillnader på enhetschefens upplevelse 
jämfört med arbetsförmedlarnas upplevelse av sin egna anställningstrygghet och det upplevda 
sociala stödet från enhetscheferna. 

 
För att kunna få svar på studiens syfte och frågeställningar, samt ha rätt fokus på intervjun så 
valdes semistrukturerade intervjuer. På så sätt kunde intervjun till viss del anpassas efter 
respondentens svar och det fanns möjlighet att ställa följdfrågor vid behov av tydligare svar 
(Alvehus 2013, s.83). En intervjuguide utformades till största dels med öppna frågor, som 
följde en typ av kronologisk ordning över förändringens process, de delades även in i olika 
teman för en tydligare intervju och en naturlig övergång för respondenten. Eftersom att 
intervjun inte var helt strukturerad så fanns det möjlighet till följdfrågor och sidospår vid 
eventuella behov. 

 
Begreppen deduktiv, induktiv och abduktiv är bekanta när det kommer till olika typer av 
undersökningar och i forskningsvärlden. Begreppen är däremot komplexa i en eventuell 
tillämpning av dem i olika typer av studier och ofta blir tillämpningen en kombination av två 
av begreppen (Alvehus 2013, s.109). Eftersom att denna studie undersöker arbetsförmedlares 
subjektiva upplevelser i en förändringsprocess så baseras studien på empirin som skapas i 
samband med de kvalitativa intervjuerna. Det vill säga att studien baserar resultatet och 
eventuella slutsatser på insamlad empirisk data. Den metoden innebär en induktiv ansats, då 
resultatet omfattas av empiri enligt Widerberg (2002, s.145). 
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3.2 Förförståelse 
 

Min studie baserades på vad som är aktuellt inom Arbetsförmedlingen i nuläget. Studiens 
syfte och ändamål baserades på en konkret händelse, det vill säga att Arbetsförmedlingen 
fick en budgetminskning som resulterade i att dem var tvungna att varsla personal över hela 
landet. Händelsen har resulterat i varierade tankar för mig och en förförståelse som har 
skapat ett intresse för arbetsförmedlarnas anställningstrygghet i samband med beskedet. Jag 
har fått ett ökat intresse i arbetsförmedlarnas anställningstrygghet i samband 
förändringsprocessen som Arbetsförmedlingen befinner sig i.  

 
Min förförståelse är att jag tror att arbetsförmedlarnas anställningstrygghet har påverkats 
negativt i samband med beskedet om att 4500 personer skall varslas. Jag tror att 
arbetsförmedlarna är oroliga över att förlora sitt arbete och därför inte heller upplever en hög 
anställningstrygghet numera. Därav såg jag även detta ämnet som intressant samt för att det 
är aktuellt idag. 

 
3.3 Urval 

Eftersom att studien syftar till att undersöka en specifik myndighet och en specifik yrkesgrupp 
inom myndigheten så blev urvalet något avgränsat. Jag valde aktivt ett specifikt 
Arbetsförmedlingskontor i södra Sverige och tog kontakt med enhetschefen på det valda 
kontoret. Enhetschefen skickade ut en intresseförfrågan kring ett deltagande i min studie i 
deras traditionella veckobrev. Arbetsförmedlarna valde själva att delta baserat på egen vilja 
och intresse, alltså har jag inte gjort ett urval, baserat på varken kön, ålder eller utbildning. 
Det urvalet jag har gjort är att jag valt Arbetsförmedlingen och ett kontor i södra Sverige, det 
vill säga att mitt urval har varit myndigheten, titel och geografisk plats. Mina respondenter har 
därefter självmant valt att deltaga, utan vidare krav utöver att de har en titel som 
arbetsförmedlare. Denna typen av urval kan även definieras som ett ’’ändamålsenligt urval’’ 
enligt Alvehus (2013), som innebär att studien fokuserar sig på en specifik grupp, vilket i 
studiens fall är arbetsförmedlare. Därefter har ett Arbetsförmedlings kontor valts ut, en 
enhetschef och därefter har arbetsförmedlare själva fått visa sitt intresse, vilket är ett sidospår 
från själva bekvämlighetsurvalet då jag inte längre gör urvalet kring vilka specifika 
arbetsförmedlare som ska delta, utan de själva väljer. Detta kan definieras som ett 
’’snöbollsurval’’ (Alvehus 2013), som innebär att en respondent eller kontakt leder till de 
andra, det vill säga att enhetschefen har kopplat arbetsförmedlarna vidare till mig. 

 
De arbetsförmedlare som valt att deltaga i studien har därav olika åldrar, olika utbildningar, 
olika lång anställningstid och olika bakgrunder. En gemensam faktor är att alla 
arbetsförmedlare som valt att deltaga är kvinnor, även enhetschefen. Vilket även kan ha en 
koppling till att majoriteten av arbetsförmedlarna på det aktuella Arbetsförmedlingskontoret 
är kvinnor. 
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3.4 Studiens genomförande 
Jag skickade en förfrågan om ett deltagande i min studie, som omfattade både enhetschefen 
samt ett antal arbetsförmedlare. Jag fick ett godkännande av enhetschefen som i sin tur sedan 
skickade ut en förfrågan om deltagande i min studie i det traditionella veckobrevet som 
skickas ut till alla arbetsförmedlare på det befintliga kontoret. Deltagandet var helt frivilligt 
och arbetsförmedlarna skulle på egen hand kontakta mig vid intresse, för att behålla 
anonymiteten och frivilligheten. Jag fick svar från fyra arbetsförmedlare som var intresserade 
att delta, inkluderat med enhetschefen så blev det totalt fem intervjuer som skulle genomföras. 
Varav intervjun med enhetschefen i mitt syfte var att kunna jämföra vilken syn 
arbetsförmedlarna respektive enhetschefen hade inom samma frågor. 

 
Intervjuerna bokades in utifrån respondenternas schema och innan de individuella 
intervjuerna startade så skrev respondenterna och jag under ett samtycke för sitt deltagande i 
intervjun. Alla intervjuer spelades in efter ett godkännande från varje respondent, 
inspelningen var för att kunna kolla tillbaka och lyssna på intervjun i efterhand för att 
förtydliga eventuella frågetecken. Inspelningarna transkriberades som en säkerhet och även 
för att kunna få en helhetsbild av intervjun i efterhand, som är en fördel i samband med 
kvalitativa undersökningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 49-51). Efter 
transkriberingarna kunde en analys av insamlad data påbörjas för att i sin tur påbörja 
resultatet. 

 
3.5 Etiska överväganden 

Vid olika typer av forskningsstudier är det av stor vikt att ta hänsyn till vetenskapsrådets fyra 
forskningsetiska principer. Denna studien har tagit hänsyn till principerna under hela 
processen. 

 
Informationskravet omfattas av att alla som deltar i studien skall tillrätta få information kring 
syftet med sin medverkan i studien, studiens generella syfte och det skall vara tydligt att 
deltagandet är helt frivilligt. Denna principen uppfylldes genom att en förfrågan skickades ut 
till alla berörda parter innan undersökningen tog sin start. Förfrågan finns bifogad som en 
bilaga i uppsatsen och innehåller studiens syfte, information om studiens tillvägagångssätt och 
metoder och information om vad det kommer innebära för respektive frivillig part. Eftersom 
att respondenterna själva tog kontakt med mig så tillämpas även frivilligheten hos varje part 
som funnit intresse i att deltaga i studien. (Vetenskapsrådet 2002) 

 
Den andra principen, samtyckeskravet, innebär att varje deltagare själva beslutar över sin 
medverkan i en studie, genom ett samtycke. Med deltagare som är minderåriga krävs ett 
samtycke från vårdnadshavare. I denna studien var alla som valt att deltaga myndiga, därför 
har en samtyckesblankett tilldelats till alla som varit intresserade att delta, innan intervjun 
startade. Samtyckesblanketten (se bilaga 1.) innehöll information om vad deltagarna gav 
samtycke i, vad det innebar för respektive part, att det var helt frivilligt och att deltagaren när 
som helst under studiens löpande process kunde avbryta sin medverkan utan vidare följder. 
När samtyckesblanketten skrevs under av mig och respektive deltagare så startade intervjun. 
(Vetenskapsrådet 2002). 
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Konfidentialitetskravet handlar om konfidentialitet och att de som frivilligt väljer att deltaga 
ska ges största säkerheten. Att författaren av studien behandlar och förvarar information och 
uppgifter på så sätt att ingen obehörig kan få tillgång till detta. I syfte att varje deltagare skall 
känna sig trygg och säker i sitt deltagande i studien. För att behålla konfidentialiteten så 
nämns inga namn i uppsatsen och inga specifika personuppgifter såsom ålder, bostadsort eller 
liknande som på något sätt kan skada konfidentialiteten. Det som publiceras i uppsatsen är att 
alla respondenter är kvinnor, men med hänsyn till att majoriteten av arbetsförmedlarna på det 
aktuella kontoret är kvinnor så anser jag att konfidentialiteten inte skadas. (Vetenskapsrådet 
2002) 

 
Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet, som innebär att all insamlad data 
endast skall användas i syfte av studiens ändamål, därefter är insamlad data och inspelningar 
inte längre relevanta och skall raderas. Denna principen tillämpas i studien då all insamlad 
data endast används i det syfte som uppges i förfrågan- och samtyckesblanketten, det vill säga 
till studien, och inte i något annat syfte. (Vetenskapsrådet 2002) 

 
3.6 Kvalitetskriterier 

 
När utomstående läser olika typer av publicerade studier och forskningsresultat så kan det 
vara av stor vikt att kunna få reda på studiens kvalitetskriterier. Om utomstående parter kan 
förlita sig på studien, eventuellt använda studien som en källa i annan eller vidare forskning. 
Det brukar handla om begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet när det 
kommer till kvalitativa studier. 

 
3.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten omfattar forskarens eventuella påverkan på studiens resultat och handlar 
således om forskningens resultat hade blivit detsamma om en annan forskare hade utfört en 
studie med samma forskningsinstrument. (Denscombe 2016, s. 411). Eftersom att olika 
forskare går in i forskningar med olika förförståelse, värderingar och åsikter så kan det styra 
forskningens resultat mer eller mindre. Det är därför ytterst viktigt som forskare att endast 
utgå ifrån empiri och relevanta teorier, för att inte låta studiens resultat påverkas av forskaren. 

 
Jag som forskare till denna studie är den enda som har påverkat studiens infallsvinklar och 
slutsatser, jag gick in i studien med en förförståelse som säkerligen har påverkat studiens 
tillvägagångssätt och val av teorier och metoder. Däremot har studiens resultat endast baserats 
på en sammanfattning av insamlad data, genom inspelningar och transkriberingar, som jag 
sedan använt i min analys för att kunna dra paralleller till relevanta teorier och forskning. Men 
även i resultatet så uppfattar olika forskare insamlad data på olika sätt, därför har jag försökt 
att inte skapa en uppfattning i resultatet utan endast återberätta vad intervjupersonerna har 
sagt. Det är också därför jag har valt att använda mig av mycket citat i resultatet, för att höja 
tillförlitligheten då läsarna själva kan skapa en uppfattning av vad intervjupersonerna har sagt 
ordagrant. Det är även jag som dragit slutsatserna för forskningen, däremot baserat på 
resultatet och analysen. Det är dock svårt att utesluta egna värderingar och ’’jag:et’’ i analys
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och slutsatser, då alla forskare har individuella värderingar som på ett eller annat sätt integreras 
i analysen och slutsatserna, även om det är baserat på resultatet (Denscombe 2016, s.414). 
Olika sammanhang uppfattas även olika av olika individer och olika analyser görs. För att 
behålla en hög tillförlitlighet skulle det därför vara av stor relevans för andra forskare att 
endast utgå ifrån studiens resultat, därefter skapa sin egen analys, i syfte att behålla en hög 
tillförlitlighet. Eftersom att det är svårt att bedöma tillförlitligheten i min egna studie så har jag 
varit öppen i hela studien kring hur jag gått tillväga, om min förförståelse och hur material har 
samlats in och analyserats, för att låta utomstående parter själva kunna skapa sig en uppfattning 
av studiens tillförlitlighet redan i ett tidigt skede. 
 

3.6.2 Trovärdighet 
Trovärdighet, som även kan benämnas som validitet omfattar huruvida forskaren kan visa på 
att den empiriska data är exakt och träffsäker. Denscombe (2016) menar dock att det är svårt 
att bevisa att allt är träffsäkert och därav kan man som forskare inte utge någon slags garanti 
utan endast huruvida forskaren har förhållit sig till god praxis i förhållande till forskning. En 
av förhållningssätten som bidrar till en bedömning av forskningens trovärdighet handlar om 
’’grundade data’’, som omfattas av hur grundad den empiriska datan är (Denscombe, 2016 s. 
411). En fördel med kvalitativa undersökningar menar Denscombe (2016) är att forskaren i 
dessa studier vanligtvis spenderar mycket tid på den insamlade empiriska data samt att de 
huvudsakliga delarna av forskningen består av empirisk data, vilket kan bidra till 
forskningens ökade trovärdighet. Om den empiriska data uppfyller resterande 
kvalitetskriterier, samt validiteten, det vill säga att studien avser att undersöka det den säger 
sig undersöka. 

 
Som sagt så kan inte jag som forskare utge en garanti över studiens trovärdighet, jag kan 
däremot hänvisa till studiens analysmetod, som stämmer överens till punkt och pricka över 
hur insamlad data har analyserats och behandlats. Denna studie bygger på insamlad data och 
empiri, det vill säga inspelningar som jag i ett senare skede har analyserat och dragit 
paralleller till med mitt teoriavsnitt. Jag anser att trovärdigheten ökar eftersom att jag har 
spelat in och transkriberat mina intervjuer och därefter skrivit resultatet utifrån mina 
transkriberingar. Det ger således mindre utrymme för missuppfattningar och förvridningar 
av det som sagts på intervjun, även om risken fortfarande finns där. Därefter har resultatet 
analyserats med hjälp av litteratur och forskning, men utgångsläget är den insamlade 
empirin som har behandlats noggrant och varsamt, därav anser jag att trovärdigheten är hög. 
Det är ändå svårt att avgöra trovärdigheten och även här gynnar det att jag varit öppen med 
mitt tillvägagångssätt genom hela studiens process. 

 
3.6.3 Överförbarhet 

Denscombe (2016) lyfter begreppet överförbarhet, även benämnt som generaliserbarhet, som 
handlar om studien går att generalisera i liknande situationer. Eftersom att kvalitativa studier 
jämfört med kvantitativa studier oftast baseras på ett mindre antal respondenter då 
intervjuerna är mer djupgående och oftast kräver mer tid. Det kan innebära att kvalitativa 
studier inte är lika generaliserbara om det omfattar ett mindre antal personer även eftersom att 
kvalitativa intervjuer får ett resultat som är väldigt fokuserat på respondenterna i fråga, deras 
individuella liv, erfarenheter, förutsättningar och värderingar, vilket kan göra det svårt att 
generalisera vidare i liknande sammanhang (Denscombe 2016, 412-413). 
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Det är säkerligen möjligt att överföra vid vissa specifika forskningsområden om man ska 
generalisera till en grupp som har likheter med forskningen i frågas respondenter. Det är 
därför komplext att uttala mig om denna forskning är överförbar och i vilken utsträckning den 
är överförbar, då det beror på i vilket sammanhang den skall generaliseras. Eftersom att 

studien omfattar en specifik myndighet som styrs av regering, en specifik yrkesgrupp inom 
myndigheten och i samband med ett specifikt händelseförlopp, det vill säga en kraftig 
budgetminskning, en stor omorganisering och ett varsel av 4500 anställda. Vilket skulle 
innebära att denna forskningen med stor sannolikhet inte skulle kunna generaliseras på vilket 
yrke som helst när det kommer till anställningstrygghet, då anställningstryggheten i denna studie 
är påverkad av många andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i samband med en 
generaliserbarhet. Skulle studien däremot generaliseras till en annan grupp arbetsförmedlare 
inom Arbetsförmedlingen inom denna tidpunkten då förändringen löper, så är överförbarheten 
med stor sannolikhet högre och vissa delar hade kunnat vara överförbara. Eftersom att 
arbetsförmedlarna, oavsett geografiskt kontor, befinner sig i samma situation, det vill säga 
samma förändringsprocess, över hela Sverige. Men trots det, så är denna studien inte helt 
generaliserbar då studien är baserad på arbetsförmedlarnas subjektiva upplevelser av sin egna 
situation.
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3.7 Analysmetod 
Intervjuerna spelades in i syfte att kunna spola tillbaka och åter lyssna, för att inte gå miste 
om värdefull information som kanske inte hann beaktas under själva intervjun. Därefter 
transkriberades intervjuerna i syfte att på något sätt ha intervjuerna framför sig som en helhet. 
Det gör det även enklare att analysera och jämföra intervjusvaren och hitta olika citat. 

 
Tanken kring hur materialet skulle analyseras var självklart, det skulle delas in i tydliga 
teman, med en naturlig övergång till varje tema, det skulle vara tydligt och lätt för läsaren att 
följa genom hela uppsatsen. Jag ville även att den röda tråden skulle följa genom varje kapitel 
och därav ville jag ha samma tema i resultatet, analysen och diskussionen, samt att dessa 
teman var kopplade till teori- och tidigare forskningsdelen. Det var naturligt att analysera 
materialet på detta vis då även intervjuguiden var indelad i de teman, för att skapa ett fokus 
inom varje område samt för att hålla intervjun och den insamlade empirin tydligt och för att 
lätt kunna analysera. Dessa teman som kommer att vara genomgående i uppsatsen finns även i 
teori- och tidigare forskningsdelen, i det kapitlet finns däremot fler delar och teman som är 
relevanta för studiens innehåll och resultat, delar som dock inte har ett eget tema i de 
resterande delarna det vill säga resultatet och analysen. De delarna i teori- och 
forskningskapitlet som inte finns som egna teman i resultatet, följer ändå med i de befintliga 
teman på ett eller annat sätt, då de är relevanta för innehållet och kan kopplas samman till 
resultatet. 

 
Denna typen av analys kallas ’’tematisering’’ och handlar helt enkelt om att dela upp 
innehållet i relevanta teman som avspeglar uppsatsens innehåll och fokusområden. Det finns 
två förhållningssätt inom metoden tematisering, ett som utgår ifrån det empiriska materialet 
vid utformningen av teman ’’ett empirinära förhållningssätt’’ och ett som utgår ifrån olika 
teorier, modeller och begrepp vid utformningen av teman ’’ett teorinära förhållningssätt’’ 
(Widerberg 2002, s.144-145). 

 
Denna studie utgick ifrån teori- och tidigare forsknings delen vid utformning av intervjuguide 
samt fokusområde på intervjuerna och även resultatet utgår ifrån teori- och tidigare forsknings 
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kapitlet. De tre teman som är valda är däremot omformulerade utifrån intervjuguiden (Se 
bilaga 2), för att skapa en naturlig övergång och tydligare teman som följer genom resultatet 
och analysen. På så sätt är analysmetoden en tematisering med ett teorinära förhållningssätt, 
eftersom att tematiseringen utgår ifrån de valda teorier och tidigare forskning. Det blev även 
enkelt att analysera de kvalitativa intervjuerna då intervjuguiden redan var uppdelad i de 
teman jag tänkte skulle följa genom hela uppsatsen, då detta redan var förbestämt vid 
utformning av teori- och tidigare forskningsdelen samt vid utformning av intervjuguiden. De 
teman som utformades är: arbetsförmedlarnas uppfattning av begreppet anställningstrygghet, 
arbetsförmedlarnas upplevelse av sin anställningstrygghet idag och arbetsförmedlarnas 
upplevelse av det sociala stödet inom myndigheten. Eftersom intervjuguiden redan följde 
dessa teman så var det enkelt att analysera insamlad data, då transkriberingarna redan följde 
den önskade strukturen. Analysen bestod därav av bearbetning av transkriberingarna, 
sammanfattningar av det viktigaste, sen jämförelse med vad respektive intervjuperson svarade 
på samma frågor inom samma teman. För att därefter kunna formulera ett resultat med en 
sammanfattning av vad intervjupersonerna har svarat kring varje tema. För att fokusera det 
ännu mer markerade jag även ut citat som var relevanta för varje tema, av varje 
intervjuperson. För att göra resultatet tydligare och för att skapa en verklighetsuppfattning hos 
läsaren. Enhetschefens intervju presenterades inte på samma sätt som arbetsförmedlarnas 
intervjuer gjorde, eftersom att arbetsförmedlarnas intervjuer omfattas av studiens syfte. 
Enhetschefens intervju användes istället som bekräftelser och komplement i olika 
sammanhang där arbetsförmedlarna sagt vissa saker som bekräftas av enhetschefens 
intervjusvar. Sammanfattningsvis så har det empiriska materialet analyserats med hjälp av 
’’tematisering’’ som metod, där analysen har utgått ifrån de tre valda teman. 

 
3.8 Metoddiskussion 

Den valda metoden, kvalitativa intervjuer med ett antal arbetsförmedlare samt med deras 
enhetschef, anser jag är en ändamålsenlig metod för att uppnå studiens syfte. Med hjälp av de 
kvalitativa intervjuerna så fanns möjligheten att ställa fördjupade frågor och många frågor 
som kunde skapa en helhet med svaren. Studiens syfte omfattar subjektiva upplevelser och 
erfarenheter kring förändringsprocessen som arbetsförmedlarna befinner sig i, vilket gör att en 
enkätundersökning inte hade kunnat ge lika tydliga och övergripande svar. Samtidigt anses 
möjligheterna större att komma in på djupet och få respondenterna att känna sig trygga för att 
kunna öppna upp sig, med kvalitativa intervjuer (Ahrne & Svensson 2015). 

 
I denna studien valdes det däremot att fokusera på ett visst antal arbetsförmedlare för att gå in 
på djupet på deras specifika subjektiva upplevelser, för att därefter kunna analysera och 
jämföra de olika respondenternas upplevelse av anställningstryggheten, de upplevda stödet 
och situationen generellt. Vilket fungerat bra hitintills. En fördel hade däremot varit om fler 
arbetsförmedlare hade visat intresse av att deltaga i studien, på så sätt hade studien fått ett 
bredare resultat och även en högre reliabilitet, då resultatet hade täckt ett större antal 
arbetsförmedlare. Enkäter hade även kunnat skickas ut via mejl till resterande 
arbetsförmedlare, för att få svar på de viktigaste och mest grundläggande frågorna, det vill 
säga en metodkombination av kvalitativa intervjuer samt frivillig enkätundersökning, för att 
få ett bredare resultat som täcker fler arbetsförmedlare. Den metoden hade däremot varit 
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osäker med tanke på situationen som arbetsförmedlarna befinner sig i just nu, så är 
sannolikheten för att enkäterna inte hade prioriterats högst på deras lista. Samt att man 
generellt bör räkna med en del bortfall med frivilliga enkätundersökningar. Det är även 
svårare att få en respondent att känna sig trygg genom enkäter, med tanke på att det i de flesta 
fallen inte sker ett fysiskt möte, vilket även kan resultera i att det blir svårt att vara säker på 
vem som faktiskt svarat på enkäten och hur seriöst det har tagits (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne 2015, s. 36, 46-47). Alternativt hade jag kunnat ta kontakt med två olika 
Arbetsförmedlingskontor och hålla kvalitativa intervjuer med några arbetsförmedlare från 
båda kontoren, för att därefter jämföra svaren och även här få ett bredare svarsresultat. 

 
Arbetsförmedlarna har på egen begäran tagit kontakt med mig vid intresse av att deltaga i 
studien, en form av ett bekvämlighetsurval, vilket ökar trovärdigheten för resultatet då jag 
specifikt inte valt ut någon. Samtidigt som att jag inte kunnat styra över vilka som varit 
intresserade, vilket kan ha inneburit att de som kontaktat mig kan ha befunnit sig i samma 
krets på arbetsplatsen. Samma krets innebär i flesta fall, samma diskussioner på lunchen och 
liknande uppfattningar, vilket kunnat påverka resultatet till det ensidiga. Men det behöver 
samtidigt inte vara så, utan det är snarare en risk med bekvämlighetsurvalet (Alvehus 2013, 
s.68). Urvalet har däremot resulterat i att alla de som visade intresse för att deltaga i studien är 
kvinnor. Eftersom att jag inte specifikt valt ut någon, har jag inte haft möjligheten att påverka 
urvalet mer än att de skall ha arbetsförmedlare som titel. Att alla är kvinnor kan ha en 
påverkan på resultatet, det finns risker att det blir ensidigt, därav kan det vara en fördel att 
beakta detta och ha det i åtanke vid analys av resultatet. Trots att alla deltagare är kvinnor så 
finns det en åldersskillnad bland respondenterna, som löper mellan 30-40 år. Vilket är 
fördelaktigt för resultatets bredd då det avspeglar arbetsförmedlare som troligtvis har olika 
bakgrunder och privatliv, vilket gör att, trots att alla är kvinnor, så kan de ha olika 
uppfattningar av anställningstrygghet, upplevt stöd och den generella uppfattningen av 
förändringsprocessen. 
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4. Resultat 
 
I resultatet återberättas och sammanfattas den data som samlats in under intervjuerna, med 
hjälp av inspelningarna och transkriberingarna. Det är ett resultat som enbart utgår ifrån 
respondenternas svar på intervjuerna utan vidare värdering eller analys i detta kapitel. 
Resultatet är uppdelat i olika teman för att göra det tydligt, dessa teman följer vidare i 
analysen för att enkelt kunna följa en röd tråd. 

4.1 Hur upplever arbetsförmedlarna sin anställningstrygghet idag 
 
Alla respondenter upplever att sin anställningstrygghet är förändrad i samband med 
förändringen som beskedet för med sig. Innan beskedet kom har samtliga arbetsförmedlare 
som deltagit i undersökningen känt sig trygga på Arbetsförmedlingen och i sin anställning. 
Samtliga arbetsförmedlare upplever således en osäkerhet och oro över sitt arbete, sin 
anställning och sin trygghet i sig. Arbetsförmedlare 1, 2 och 3 upplever att de inte alls känner 
sig trygga numera och uttrycker sig följande: 

 
’’Idag är det mer osäkert och en lite lägre motivation, man har inte riktigt koll 
på situationen. Jag upplever att det är väldigt orättvist idag, oavsett hur bra 
man utför sitt arbete så spelar det ingen roll, man kan ändå bli uppsagd.’’ – 
Intervjuperson 1 

 
’’Idag är jag inte trygg och vet inte vad som kommer att hända framöver, allt 
kan tydligen hända.’’ – Intervjuperson 2 

 
’’Jag känner mig inte trygg, jag tror inte på tillsvidare längre, allt kan hända 
och allt kan avtalas bort. Men det är okej att byta jobb jag ser det som en 
naturlig grej, det är bara att söka sig vidare, men det är jobbigt när man trivs.’’ 
– Intervjuperson 3 

 
Samtidigt som intervjuperson 4 inte trycker på samma punkt lika mycket. Personen nämner 
inte att tryggheten finns där, men inte heller att tryggheten inte finns där. Det nämns att 
intervjupersonen varit anställd i många år och har därav inte varit ’’jätteorolig’’ över att vara 
bland de 4500 anställa som ska varslas. Även om resterande intervjupersoner varit anställda i 
flera år så uttrycks inte den säkerheten hos någon annan än intervjuperson 4, men trots 
säkerheten så uttrycks i ett senare skede av intervjun en viss osäkerhet: 

 
’’Man känner sig lite orolig och nervös, man har börjat se om sig själv. Det 
handlar om sitt egna jobb och det är knutet till andra faktorer såsom ekonomi 
och boende. Det kommer att förändra arbetsgruppen man jobbar i och sina 
kollegor, då vissa kommer att bli uppsagda.’’ – Intervjuperson 4 

 
Intervjuperson 4 uttrycker således blandade känslor i sin intervju och uttrycker även en slags 
sympati för sina kollegor genom att uttrycka sig följande: 
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’’Man har fått se ledsna, arga, besvikna och oroliga kollegor som gråter, vilket 
har varit jobbigt. Man har också fått se hur allvarliga konsekvenser dessa 4500 
anställda kommer att få.’’ – Intervjuperson 4 

 
Att arbetsförmedlarna inte upplever en anställningstrygghet säger dem bero på att 4500 
anställda skall varslas samt att en hel del kontor över hela landet skall stängas ner. De menar 
således på att de inte vet vad som komma skall. Intervjuperson 2 upplever inte heller en 
anställningstrygghet längre eftersom att det inte finns en förståelse eller delaktighet för 
förändringen, arbetsförmedlaren menar på att regeringen som har beslutat detta inte har sett 
över alla delar i processen. Intervjuperson 2 uttrycker sig följande: 

 
’’Man löser C men man tittar inte på A och B’’ – Intervjuperson 2 

 
Intervjuperson 3 respekterar det politiska beslutet men har inte heller någon förståelse för 
förändringen, inte heller någon tydlig uppfattning över hur förändringen skall gå tillväga eller 
vad som komma skall, på grund av brist på information. Intervjuperson 3 uttrycker sig 
följande: 

 
’’Hur ska de brottas med arbetslösheten i samhället numera?’’ – Intervjuperson 3 

 
Ingen av arbetsförmedlarna har letat eller sökt andra arbeten de senaste tre åren. Men 
eftersom att alla arbetsförmedlare som deltagit i undersökningen på något sätt upplever en oro 
i samband med förändringen och sin anställning så har samtliga mer eller mindre hållit utkik 
efter andra arbeten sedan beskedet kom. 

 
4.1.1 Vad innebär anställningstrygghet för arbetsförmedlarna 

 
Alla fyra arbetsförmedlare är eniga om att det är viktigt att trivas på sin arbetsplats, både med 
arbetsuppgifter men även med kollegor. Men anställningstryggheten omfattas av mer än så, 
intervjuperson 1 värdesätter tryggheten över en längre tid, det vill säga att man vill veta att 
man är trygg i framtiden också och inte bara för stunden. Frihet under ansvar och semester 
pekades även ut som en typ av anställningstrygghet. Frihet under ansvar beskrev de med att 
ha ansvar för sitt eget arbetssätt till en viss grad, att kunna planera sitt eget arbete och 
bestämma lite själv, fast under ett individuellt ansvar. Intervjuperson 1 nämner också att 
vikten av anställningstrygghet är väldigt olika beroende på individens egna förutsättningar 
och resurser, det uttrycks som följande: 

 
’’Beroende på individens egna förutsättningar, familj och privatliv, så betyder 

anställningstrygghet nog olika. För mig är det inte lika viktigt att vara kvar 
nästa år, på grund av.. Att jag hade klarat mig.’’ – Intervjuperson 1 

 
Intervjuperson 1 och 3 nämner avtal som en del av anställningstryggheten, men båda pekar på 
osäkerheten som förändringen har resulterat i när det kommer till avtal. De menar att oavsett 
hur tryggt ett avtal är så går det att bli uppsagd av olika anledningar. Intervjuperson 3 
uttrycker sig följande: 
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’’Ett tryggt avtal är viktigt, men numera när man insett att nästan allt kan 

avtalas bort, så handlar anställningstrygghet för mig mer om arbetsuppgifter 
och arbetsmiljön, sålänge jag trivs med det jag gör så är jag trygg.’’ – 

Intervjuperson 3 
 
Utöver en god arbetsmiljö och goda kollegor så anser intervjuperson 2 att anställningstrygghet 
innebär att en inte kan bli uppsagd på grund av plötsliga faktorer, de menar att man inte heller 
bör vara orolig över förändrade arbetsuppgifter samt att ens titel inte bör kunna ändras 
hursomhelst. 

 
Avtalet var en omfattande faktor för intervjuperson 3, fram tills denna förändringen tog sin 
kraft och arbetsförmedlaren insåg att allt kan avtalas bort. Utöver avtal, kollegor och en god 
arbetsmiljö, så anser intervjuperson 3 att det är viktigt att trivas på sin arbetsplats och med det 
man gör. Ytterligare ett resonemang som både intervjuperson 1 och 3 lyfter är att 
anställningstryggheten är individuell, som intervjuperson 1 redan uttryckt sig ovan. 
Intervjuperson 3 uttrycker sig följande i detta sammanhang: 

 
’’Anställningstryggheten är beroende på hur man har det i sitt privata liv, jag är 
lösningsfokuserad och jag är trygg i mitt privata liv, vilket gör att jag är trygg i 
mitt arbete samtidigt som andra kanske inte hade varit trygga med samma 
arbetsförhållanden.’’ – Intervjuperson 3 

 
Intervjuperson 4 vill gärna vara nöjd med sitt arbete och nämner att det bör vara behagligt att 
ta sig till och från arbetet. Att man befinner sig på en arbetsplats där man faktiskt vill vara, 
samt att det är stabilt och inte skakigt som det varit senaste tiden. 

 
 
4.2 Hur upplever arbetsförmedlarna det sociala stödet från enhetschefer och 
ledning i samband med förändringen 

 

4.2.1 Emotionellt stöd 
 
När det kommer till det emotionella stödet så var kollegor en gemensam och kärleksfull faktor 
bland samtliga arbetsförmedlare. De märker att alla tar de olika beskeden på olika sätt och att 
alla kollegor har olika reaktioner och behov i de olika situationerna, de försöker finnas där för 
varandra så gott det går och respektera varandra. En god arbetsmiljö nämndes av alla och ett 
bra stöd från kollegor. Samtliga nämner även att det funnits stöd av enhetscheferna i form av 
att det deras dörr varit öppen och det har funnits möjlighet att prata om hur de mår och känner 
och hur de hanterar situationen, dörren har varit öppen för att helt enkelt ventilera sina 
känslor. Det nämns att enhetscheferna varit mer tillgängliga nu än vanligt. Däremot är 
samtliga eniga om att de ändå inte kunnat få svar på alla deras frågor och funderingar, 
eftersom att enhetscheferna själva inte har tillgång till all information om förändringen och 
vad som komma skall. 
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’’Jag har alltid kunnat vända mig till enhetscheferna, men det är inte alltid de 
har svar på frågorna.’’ – Intervjuperson 2 

 
Intervjuperson 3 nämnde att alla anställda får ett stöd i form av tillgång till Previa, som 
beskrivs som en typ av företagshälsa som erbjuder dem olika typer av stöd, exempelvis 
psykologer, rådgivning, coachning, och hälsoundersökningar. Intervjuperson 2 nämnde 
ingenting om deras tillgång till Previa, men önskade däremot ett ökat stöd i form av 
coachning, rådgivning och hur de bör hantera denna situationen. Även enhetschefen nämner 
Previa som ett stöd som arbetsförmedlarna har tillgång till. 

 
4.2.2 Informativt stöd 

Det informativa stödet som omfattas av bland annat information och kommunikation har 
delvis funnits där enligt arbetsförmedlarna. Kommunikationen upplever alla att de har fått ta 
del av, de upplever en tydlig kommunikation kollegorna emellan. Men även en öppen 
kommunikation med deras enhetschef som de menar har varit extra tillgänglig under denna 
perioden. Tillgängligheten har däremot ändå inte resulterat i tydlig information till 
arbetsförmedlarna, som upplever att de inte fått svar på sina frågor, trots att kommunikationen 
funnits där. 

 
’’Jag är väldigt realistisk som person, det är inget våra enhetschefer kan 
påverka, vi kommer inte kunna jobba på samma sätt som vi har gjort. 
Enhetscheferna kan inte ge oss det stöd vi behover, det är ett ansvar som ligger 
högre upp och hos politikerna.’’ – Intervjuperson 2 

 
Intervjupersonerna är eniga om att de inte har fått tillräckligt med information från högre 
nivåer under denna period, de alla hade önskat mer och tydligare information. Samtliga 
intervjupersoner fick även reda på att 4500 anställda ska varslas, genom kollegor, vänner och 
media. Enhetschefen bekräftar även att det beskedet kom ut i media innan AF fick reda på det. 

 
Bristen på information som alla arbetsförmedlare upplevt har enligt intervjuperson 3 resulterat 
i onödiga oroligheter bland varandra. Intervjuperson 3 uttrycker sig följande: 

 
’’Man har haft för mycket tid och utrymme för att spekulera på grund av bristen 
på information, vilket har skapat oroligheter.’’ – Intervjuperson 3 

 
Intervjupersonerna är eniga om att de hade önskat mer och tydligare information i samband 
med förändringen och att de eventuellt hade upplevt en högre anställningstrygghet i de 
scenariot. 

 
’’Man hade önskat att cheferna kunnat ge oss mer information, men enligt dem 
har de inte haft tillgång till mer information. Vilket minskar förtroendet för dem 
och den centrala ledningen.’’ – Intervjuperson 4 

 
Samtidigt som enhetschefen menar på att den informationen de har, den kommer ut så fort 
som möjligt. Enhetschefen lyfter även en intern regel de har: 
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’’Den informationen som vi chefer får ska ut inom 4h, det är en policy inom AF’’ – 

Enhetschefen 
 

4.2.3 Instrumentellt stöd 
Det instrumentella stödet från enhetscheferna i form av mindre arbetsuppgifter eller 
avlastning från deras håll nämnde ingen av arbetsförmedlarna, förutom förståelse som de 
upplevde att enhetscheferna hade samt inte lika höga krav på dem. 

 
’’Enhetcheferna visar sin närvaro’’ – Intervjuperson 4 

 
Däremot så resonerade samtliga arbetsförmedlare på samma sätt när det kom till 
instrumentellt stöd från sina kollegor. De menar på att de alla befinner sig i samma situation, 
där alla upplever en rädsla och är oroliga på något sätt, vissa mer än andra. Därför upplevde 
ingen av arbetsförmedlarna att det kändes lämpligt att överhuvudtaget be en kollega om 
avlastning med exempelvis arbetsuppgifter eller möten. Det kändes inte rättvist då alla 
brottades med sitt egna. Samtliga tror däremot att det stödet sannolikt hade funnits där om 
man bad om det, men att det inte kändes aktuellt för någon av dem att be om det. 

 
’’Jag vill inte belasta dem, alla har det lika tufft, är man omotiverad så kan man 
göra något annat för det finns så många andra arbetsuppgifter man kan göra’’ 
– Intervjuperson 2 

 
Arbetet som en arbetsförmedlare beskrivs som ett arbete med ’’frihet under ansvar’’, därav 
har arbetsförmedlarna på ett eller annat sätt uttryckt sig att de kan variera mellan 
arbetsuppgifterna och välja det som passar just nu, vilket har varit uppskattat under denna 
hetsiga perioden. Det har även varit en anledning till att de inte behövt eller velat be kollegor 
om avlastning. Många arbetsuppgifter och mycket arbete i denna situationen hanteras på olika 
sätt av de olika arbetsförmedlarna, eftersom de inte ber kollegor om hjälp så har de andra 
resonemang. Intervjuperson 2 uttrycker sig följande: 

 
’’Eftersom att vi har frihet under ansvar så kan vi planera lite själva, man kan 
boka om eller planera om vid behov.’’ – Intervjuperson 2 

 
Intervjuperson 3 kommer med ytterligare en lösning på att hantera sitt arbete i samband med 
situationen de befinner sig i, istället för att be en kollega om avlastning i form av 
instrumentellt stöd: 

 
’’Det stödet finns säkerligen där, men eftersom att vi alla befinner oss i samma 
båt så känns det inte rättvist att be en kollega om avlastning. Vi brukar istället 
ta en fikapaus, ventilera lite, prata om annat och sen återgå till arbetet’’ – 
Intervjuperson 3 

 
4.2.4 Värderande stöd 

Det värderande stödet var det ingen som upplevt mer än vanligt av. Intervjuperson 3 nämner 
att enhetscheferna påpekat att arbetsmoralen fortfarande finns där bland arbetsförmedlarna, 
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trots det dem går igenom. Intervjuperson 3 upplever även att enhetscheferna ser arbetet 
arbetsförmedlarna utför. Samtliga nämner uppskattningen de får på de gemensamma mötena 
som beskrivs som följande: 

 
’’De brukar säga att vi är duktiga som kämpar på som vanligt trots 
omständigheterna’’ – Intervjuperson 3 

 
Utöver uppskattningen de kan få på de gemensamma mötena så kan det enligt intervjuperson 
2 även uppkomma vid specifika ärenden där enhetscheferna märker att man gjort sitt bästa 
trots omständigheterna. För övrigt nämns det att kollegor försöker vara snälla mot varandra 
och uppskatta varandra, att vara mån om varandra i denna situationen de befinner sig i. Alltså 
finns det enligt intervjupersonerna inget syfte i att jämföra sig med sina kollegor i denna 
situation, utan istället att finnas där för sina kollegor och fokusera på sitt egna. Alla är eniga 
om att det är en rörig period och samtidigt som det är viktigt med uppskattning är det också 
mer komplext än så, intervjuperson 4 uttrycker sig följande: 

 
’’Uppskattningen i denna situationen kan vara att vi får höra att det är roligt att 
vi är på jobbet idag’’ – Intervjuperson 4 

 
Stödet från kollegorna finns och även ett stöd från enhetscheferna, de olika individerna är i 
olika behov av stöd men ingen av intervjupersonerna verkade missnöjd med stödet de får. 
Intervjuperson 2 nämner en grupp av människor som de inte verkar få något stöd av 
överhuvudtaget eller som inte verkar se deras engagemang och arbete: 

 
’’Jag tycker inte att samhället ser det, jag är helt chockad över vad folk skriver 
som inte ens vet någonting om oss eller vårt arbete’’ – Intervjuperson 2 

 
Intervjuperson 2 förklarar sitt resonemang med att det har funnits många negativa och 
nervärderande kommentarer på olika typer av media sidor, som inte varit uppskattat att läsa 
om när de går igenom denna perioden och förändringen. Intervjuperson 1 lyfter däremot upp 
ett stöd i sig själv som lyder följande: 

 
’’Jag känner istället att jag behöver stöd i mig själv, att acceptera att jag 
behöver söka andra jobb och se situationen för vad den är’’ – Intervjuperson 1 

 
Intervjuperson 1 värdesätter stödet i sig själv och menar att stödet och uppskattningen från 
kollegor och ledning även kan innebära något negativt, intervjuperson 1 uttrycker sig 
följande: 

 
’’Blir man glad av en positiv kommentar, så blir man också olycklig av två 
negativa.’’ – Intervjuperson 1 

 
Även intervjuperson 4 uttrycker ett stöd i sig själv genom att påminna sig själv att 
förändringen inte beror på arbetsförmedlarna, det lyder följande: 
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’’Detta handlar inte om att det är fel på oss, utan att de politiska aktörerna inte 
längre vill att AF ska vara statligt, utan att det istället ska fördelas på privata 
aktörer. De vill testa på den möjligheten istället.’’ Intervjuperson 4 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras resultatet med hjälp av teori- och tidigare forskningskapitlet. 
Analysen sker i samma tema som följde i resultatet. Kapitlet avslutas med slutsatser som 
baseras på resultatet och analysen. 

 
5.1 Hur upplever arbetsförmedlarna sin anställningstrygghet idag? 

 
Resultatet visar på att arbetsförmedlarna upplever en förändrad anställningstrygghet sedan 
beskedet om budgetminskningen kom, samt beskedet om att 4500 anställda skulle varslas. 
Från att samtliga har känt en hög anställningstrygghet så känner ingen av de delaktiga 
arbetsförmedlare en anställningstrygghet på Arbetsförmedlingen idag, trots att samtliga har en 
tillsvidaretjänst på sitt individuella avtal. Enligt Jacobsen (2013) så framställs oftast statliga 
myndigheter som stabila och trygga arbetsgivare, vilket kan vara en av anledningarna till att 
arbetsförmedlarna har upplevt en hög anställningstrygghet fram tills förändringen tog sin 
kraft. Vidare menar Ingvar Jacobsen (2013) att det inte alls är så att de statliga myndigheterna 
alltid är så stabila. En orsak till att de inte upplever en hög anställningstrygghet idag, trots 
deras tillsvidaretjänst, skulle kunna vara att de tappat förtroendet för avtalets kraft, vilket 
intervjupersonerna nämner i resultatet. Samtliga respondenter uttrycker en oro i att förlora sitt 
arbete, vilket kan kopplas samman till en låg anställningstrygghet . En av de fyra 
intervjupersonerna uttrycker också en oro och nervositet, men som är mer knutet till en oro 
för sina kollegor och sorg över att det kommer att påverka arbetsgruppen. De alla är medvetna 
om att uppsägningarna sker enligt turordningsreglerna i LAS (Lag (1982:80) om 
anställningsskydd), som innebär att den som blev anställd först, sägs upp sist. Kan även 
uttryckas genom att den som blev anställd sist, sägs upp först. Gallie (2016) nämner även att 
den upplevda anställningstryggheten inom organisationen är kopplad till hur lång anställning 
man har haft. Med stor sannolikhet så är en anställd tryggare på vissa plan om anställningen 
varit lång. 

 
Det skulle kunna vara så att förändringen som Arbetsförmedlingen går igenom just nu är en 
’’Planerad förändring’’, som vanligtvis består av fyra olika faser (Jacobsen 2013, s. 36-38). 
Den första fasen består av insikten av ett förändringsbehov, vilket i så fall skulle vara att 
regeringen upptäcker ett förändringsbehov då det är dem som tar beslut kring myndigheten. 
Den andra fasen handlar om att undersöka förändringsbehovet, vilket regeringen troligtvis har 
gjort. Den tredje fasen omfattar en konkretisering av förändringsbehovet och upprättning av 
en handlingsplan och valda strategier samt en eventuell tidsplan, vilket skulle kunna kopplas 
till regleringsbrevet som Arbetsförmedlingen får av regeringen varje år. Den sista fasen 
handlar om utvärdering och uppföljning av förändringens tillvägagångssätt och strategierna, 
en undersökning över vad förändringen gynnade och vilket resultat det fick, denna fasen har 
Arbetsförmedlingen enligt detta resonemang inte kommit till än eftersom att förändringen 
fortfarande pågår. 

 
Enhetscheferna på varje Arbetsförmedlingskontor har det övergripande ansvaret på enheten i 
fråga, men har däremot inte möjlighet eller utrymme till att fatta egna beslut eller regler för 
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enheten. Beslut, regler och rutiner skapas centralt genom regeringen, som därefter tas vidare 
till varje enhetschef, som i sin tur har fyra timmar på sig att informera detta till enhetens alla 
berörda anställda, enligt enhetschefen på det undersökta Arbetsförmedlingens kontoret i södra 
Sverige. Med det sagt så ser det inte ut som att varje kontor har fått ta del av dessa fyra faser 
som en ’’planerad förändring’’ går igenom, utan det är politikerna och regeringen som har 
gått igenom dem och sedan skickat vidare informationen till varje enhetschef. Vilket verkar 
ha resulterat i att de anställda på Arbetsförmedlingen inte har fått ta del av förändringens 
planering eller överhuvudtaget inte ens upplevt ett förändringsbehov. Resultatet visar även att 
de inte förväntade sig detta eller kan relatera till den önskade förändringen och besluten som 
har tagits i samband med den, en av intervjupersonerna uttryckte sig följande om regeringens 
beslut: ’’Man löser C men man tittar inte på A och B’’, det förtydligas med att den 
intervjupersonen menar att regeringen ser det önskade resultatet med förändringen, men att de 
inte ser konsekvenserna för vägen dit, hur många anställda det påverkar och hur många 
kunder det påverkar. En annan intervjuperson uttrycker tvivel inom samma sammanhang 
’’Hur ska de brottas med samhällets arbetslöshet numera?’’, även de två andra 
intervjupersoner har uttryckt sig på liknande vis. Dessa uttryck visar på att arbetsförmedlarna 
inte har en förståelse för förändringen som regeringen har beslutat. Uttrycket pekar därför på 
en oro kring hur Arbetsförmedlingen och samhället kommer att se ut efter att förändringen 
kommer att återfrysas enligt Lewins (1951) tre stegsmodell. 

 
Jacobsen (2013) lyfter även vikten av att anställda bör förstå drivkraften bakom förändringen 
och förändringens syfte, samt vara delaktiga i den för att på något vis kunna acceptera 
förändringen. De anställda har inte fått någon av dessa delarna i samband med denna 
förändringen, vilket kan vara orsaken till att de inte upplever en anställningstrygghet eller har 
en förståelse för förändringen. Det kan beskrivas som en rädsla för det okända, eftersom att de 
inte har fått ta del av planeringen eller tillvägagångssätten, och har på så vis inte en tydlig 
översikt över förändringens historik och kommande planer. Enligt Lewins (1951) 
trestegsmodell så skulle det även kunna handla om att regeringen inte har gjort en tillräckligt 
bra upptining för Arbetsförmedlingskontoren och de anställda och därav upplever 
arbetsförmedlarna sig varken vara delaktiga i förändringen eller en förståelse för förändringen. 

 
Det är tydligt att arbetsförmedlarna signalerar en slags besvikelse över situationen och 
förändringens konsekvenser enligt resultatet. Resultatet visar som sagt att de inte upplever en 
anställningstrygghet samt att de upplever en oro över att förlora sitt arbete. Näswall et al. 
(2013) diskuterar anställningsotrygghet och menar att det inte alltid handlar om en rädsla över 
att endast förlora sitt arbete utan även om att förlora uppskattade delar i sitt arbete, vilket även 
en av intervjupersonerna nämner, att det är nervöst då det handlar om sitt egna jobb, som 
personen i fråga menar är knutet till faktorer såsom ekonomi och boende, samt att det kommer 
att förändra arbetsgruppen man jobbar i. Gallie (2016) lyfter även sammanhanget om att 
anställda som har familj att försörja, hus att betala och ett övergripande ansvar, har det tufft 
vid uppsägningar. En situation som Arbetsförmedlingens anställda befinner sig i, i dagsläget 
kan därav utlösa stressreaktioner. Stressreaktionerna kan vara baserade på rädslan för att vara 
en av de 4500 personerna som skall förlora sitt arbete samt rädslan för vad konsekvenserna 
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för att förlora sitt arbete blir. Stressreaktioner sägs utlösas av olika situationer som anses som 
ett hot för de anställda, exempelvis ett hot att förlora sitt arbete (Näswall et al. 2003, s.18). 
Konsekvenserna för att förlora sitt arbete är som sagt olika beroende på individerna egna 
privata liv, behov, förutsättningar och resurser. De ’’hotet’’ som arbetsförmedlarna idag är 
utsatta för handlar om att förlora sin tjänst, eventuellt sin befattning eller den geografiska 
platsen där man har sitt arbete. I resultatet så framgår det att arbetsförmedlarna upplever att 
förändringen har präglats av brist på information och låtit arbetsförmedlarna själva spekulera 
kring vad som kommer att hända. Vilket innebär att de spekulerat kring vad hotet kommer att 
innebära för dem själva. 

 
Lazarus & Folkman (1984) menar att stresskänslan som utlöses av en rädsla att förlora sitt 
arbete skapar både en primär- och en sekundär bedömning av sitt egna upplevda hot. Där den 
primära bedömningen omfattar en naturlig reaktion till situationen och det eventuella hotet, 
vilket arbetsförmedlarna med stor sannolikhet har gått igenom sedan de fick beskedet. Den 
sekundära bedömningen handlar om att man spekulerar kring hotet mer ingående, vilket 
arbetsförmedlarna uttryckt att de haft en del utrymme till att göra som ett resultat av brist på 
information. Det handlar om spekulation kring hur stort hotet är för just individen i fråga och 
vilka möjligheter som finns. Alltså skulle stress kunna vara en konsekvens av en 
förändringsprocess, som dessvärre drabbar de berörda. Att inte känna sig trygg på sin 
arbetsplats kan med stor sannolikhet orsaka stress, som en följd av en eventuell oro för att bli 
arbetslös (Eklöf 2017). 

 
En intervjuperson nämner även att en av orsakerna till att personen i fråga inte upplever en 
anställningstrygghet är att oavsett hur väl man utför sitt arbete så finns det ändå en risk att 
man blir uppsagd, med tanke på LAS turordningsregler. Samtidigt som LAS turordningsregler 
och (Lagen om anställningsskydd) främsta syfte är att skydda arbetstagaren och undvika 
exempelvis diskriminering eller orättvisor (Glavå och Hansson 2015). Dessvärre kvittar det 
hur bra arbete en anställd utför, det är turordningsreglerna som gäller i LAS. Eftersom att en 
av intervjupersonerna på eget initiativ nämnde att det kvittar hur väl man utför sitt arbete och 
att det är orättvist, så skulle det kunna innebära att intervjupersonen i fråga är besviken och 
sannolikt själv har velat utföra ett bra arbete, som till slut upplevdes som att det inte lönade 
sig, vilket även det skulle kunna leda till stress, på grund av för höga prestationskrav samt 
besvikelse på sig själv. Forskning visar även på att det finns kopplingar mellan 
organisationsförändringar och stress, det kan exempelvis handla om en oro att bli arbetslös 
(Smollan 2015). Stress är även känt för att ligga i riskzonen för att utlösa andra typ av 
sjukdomar och negativa hälsotillstånd (Lazarus & Folkman 1984). Även Angelöw (2010) ser 
kopplingar mellan stress och organisationsförändringar, han lyfter även upp följderna av 
stress som kan omfattas av negativa hälsoeffekter både fysiskt och psykiskt, såsom psykisk 
ohälsa, hjärtproblem och spänningar. Enligt Angelöw (2010) så är riskerna störst vid 
långvarig stress och därför kan det vara fördelaktigt att det finns ett brett socialt stöd 
tillgängligt för de berörda anställda i olika organsiationsförändringar, för att på något sätt 
motverka långvarig stress. 
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Resultatet visar att arbetsförmedlarna som deltagit i undersökningen inte upplever en 
anställningstrygghet idag då de är oroliga att förlora sitt arbete och att de inte har koll på vad 
som komma skall. Det dem upplever kan därav kallas en ’’kvantitativ anställningsotrygghet’’ 
(Eklöf 2017). Några arbetsförmedlare uttrycker även en oro i att förlora sin arbetsroll och 
kanske få förändrade arbetsuppgifter, förändrad geografisk arbetsplats och andra kollegor, 
vilket är en oro av en eventuell förlust av de värdefulla delarna i sitt arbete, som Eklöf (2017) 
benämner som ’’kvalitativ anställningsotrygghet’’, vilket de isåfall också upplever utifrån 
resultatet. Sammanfattningsvis upplever arbetsförmedlarna isåfall båda typerna av 
anställningsotrygghet, men som inte är ovanligt i organisationsförändringar, då Eklöf (2017) 
skriver att båda typerna av anställningsotrygghet är väntade i en organisationsförändring. Han 
skriver också att den kvantitativa anställningsotryggheten kan leda till stress som ett resultat 
av en oro för arbetslöshet, vilket bekräftar resonemanget att deras situation skulle kunna 
resultera i stressreaktioner. 

 
 

5.1.1 Vad innebär anställningstrygghet för arbetsförmedlarna? 
 
Eftersom att anställningstrygghet är en individuell upplevelse så innebar också 
anställningstryggheten olika för de olika arbetsförmedlarna. En gemensam nämnare för en 
god anställningstrygghet var att det är viktigt att trivas på sin arbetsplats, för samtliga, vilket 
alla upplevde att de gjorde. Två av de fyra intervjupersonerna nämner anställningsavtalet som 
en trygghetsfaktor, vidareutveckling av tryggheten med ett avtal omfattas av att de ville känna 
sig trygga i sin anställning, att framtiden är säkrad inom jobbfrågan. Gallie (2013) nämner 
avtalets innehåll som en bidragande del för anställningstryggheten, det är stor skillnad att ha 
en tillsvidareanställning jämfört med en visstidsanställning. Gallie (2013) diskuterar vidare 
kring avtalsfrågan och forskningar visar att individer med en tillsvidaretjänst sägs uppleva en 
högre anställningstrygghet. Forskningen som Gallie (2013) redogör för går i linje med det 
som respondenterna beskriver. Fram tills denna förändringen tog plats och respondenterna 
insåg att mycket i avtalet kan avtalas bort på olika sätt- Därav har de även tappat sitt 
förtroende för avtalets styrka och ser det inte längre som en faktor som bidrar till en trygghet i 
sin anställning. Även Näswall et al. (2003) diskuterar anställningstryggheten och att den är 
kopplad till att en arbetstagare gärna vill erhålla ett slags löfte från arbetsgivaren att man är 
trygg i sin anställning och inte kommer att förlora sitt arbete. Anställningstrygghet är på så 
sätt kopplad till en känsla av en lojalitet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Trots att avtalet 
nämndes som en trygghetsfaktor av intervjupersonerna så nämner de att de har tappat 
förtroendet för avtalet som en trygghet, som en följd av förändringsprocessens konsekvenser. 
Tidigare har de känt sig trygga med en tillsvidareanställning, idag resonerar de på så sätt att 
’’Nästan allt kan avtalas bort’’, det är vad de har fått uppleva under denna 
förändringsprocess. Näswall et al. (2003) uttrycker detta som ett slags ’’kontraktsbrott’’ 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och även benämnas som en ’’anställningsotrygghet’’. 

 
Bufferthypotesen av Cohen och Wills (1985) kan kopplas till de två intervjupersoner som till en 
början trodde på avtalets betydelse och såg det som en trygghetsfaktor. Det skulle kunna vara så 
att de har buffrat upp en trygghet med ett tryggt avtal under en längre period, eftersom de ansåg 
det som en trygghetsfaktor. De anställda skulle kunna ha använt denna bufferten av trygghet och 
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stöd i samband med olika stressiga situationer som kan ha uppstått innan de tappade förtroende 
för avtalets betydelse, vilket kan ha gjort att de har hanterat stressiga och otrygga situationer 
bättre tidigare. Nu finns bufferten därav inte kvar eftersom de tappat förtroende för avtalets 
betydelse, vilket skulle kunna innebära att de känner sig mer sköra, eftersom att de känner sig 
otrygga.  
 
Direkthypotesen som också är en hypotes av Cohen och Wills (1985) avser däremot en annan 
typ av effekt för de anställda, en direkt påverkan på individer som upplever stress. Ett konkret 
exempel är om de anställda skulle uppleva ett väldigt högt socialt stöd, då skulle det innebära en 
direkt påverkan på den anställdas sätt att hantera deras nuvarande arbetssituation. Precis som att 
de upplever ett lågt socialt stöd innebär en direkt påverkan på deras sätt att hantera stress, den 
direkt effekten skulle innebära att de inte hanterar stressen lika väl som de hade gjort om de 
hade fått ett högre stöd. Exempelvis de två intervjupersoner som direkt vid beskedet upplevde 
en anställningsotrygghet utan att nämna att de tidigare upplevt en trygghet i avtalets betydelse, 
det var en direkteffekt på deras sätt att hantera den stressiga situationen av att 4500 anställda ska 
varslas. Vilket enligt hypotesen innebär att den direkta effekten av anställningsotryggheten 
skulle kunna innebära att det blir svårare för dem att hantera den stressiga situationen som 
uppstått.  
 
Anställningstrygghet är som tidigare nämnts en individuell upplevelse och kopplat till 
individens egna behov och förutsättningar. Två av intervjupersonerna tar på eget initiativ upp 
detta sammanhang i sina svar på intervjun, om att anställningstryggheten är beroende av egna 
förutsättningar samt hur individen i fråga har det i sitt privata liv. Dessa personerna uttrycker 
även en säkerhet i sitt privata liv och utvecklar med att deras anställningstrygghet därav 
automatiskt blir tryggare oavsett hur anställningen ser ut. Detta genom att de hade klarat sig 
med eller utan arbetet, i de ekonomiska aspekterna. Däremot är de som nämner detta, 
medvetna om att det inte ser ut så för alla anställda. Gallie (2016) diskuterar olika faktorer 
som har att göra med anställningstryggheten, det är alltså inte endast kopplat till 
arbetsplatsens förutsättningar och avtalet, utan det är kopplat till faktorer även utanför 
arbetsplatsen. Såsom de anställdas egna ekonomiska förutsättningar, om individen i fråga har 
det bra ekonomiskt så är denna tryggare i förhållande till en annan individ som har en 
ekonomi som precis räcker till. Då det skulle påverka dessa individer på olika sätt om de 
förlorade sitt arbete. Organisationens historik är också en faktor som är relaterad till 
anställningstryggheten enligt Gallie (2016), han menar att det är av betydelse om 
organisationen på senare tid har haft nedskärningar eller omorganiseringar, då detta kan 
trigga igång en osäkerhet hos de anställda att de eventuellt skulle drabba dem nästa gång.
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Intervjupersonerna nämner att de har känt sig trygga i sin anställning och på 
Arbetsförmedlingen de senaste åren, trots att Arbetsförmedlingen har haft en budgetminskning 
varje år de senaste åren enligt deras officiella hemsida. Detta året var det däremot en 
kraftigare budgetminskning som hade mer omfattande konsekvenser för myndigheten. Detta 
skulle kunna innebära att anställningstryggheten inte kommer att vara hög för de som får 
stanna kvar på Arbetsförmedlingen, med tanke på den stora nedskärningen och 
omorganiseringen. Det är möjligt att den rädslan ligger i några år framöver. Eftersom att de 
med lång anställningstid som får vara kvar efter att 4500 anställda har sagts upp, är de 
plötsligt näst på tur när alla som kom efter dem fick sägas upp. Därför kan det vara blandade 
känslor på Arbetsförmedlingen de kommande åren. Näswall et al. (2003) skulle isåfall 
beskriva det som en ’’anställningsotrygghet’’. Gallie (2016) menar att anställningstryggheten 
inte endast behöver handla om att förlora sitt arbete, det omfattar även en rädsla av en 
eventuell förlust av sin befattning, arbetsuppgifter, delar av arbetet som man trivs med, förlust 
av goda kollegor eller även byte av geografisk arbetsplats. Detta kan påverka en livssituation 
och orsaka en anställningsotrygghet. Att anställda helt enkelt förlorar de viktiga delar i sitt 
arbete som får dem att trivas. Vilket stämmer bra in på hur det ser ut på Arbetsförmedlingen 
just nu. Vissa arbetsförmedlare, närmre 4500 kommer att förlora sitt arbete, samtidigt som de 
anställda som får stanna kvar kommer att få nya roller med nya arbetsuppgifter, samt nytt 
kontor då majoriteten av kontoren kommer att stängas ner och det kommer att ske 
förflyttningar. 

 
5.2 Hur upplever arbetsförmedlarna det sociala stödet från enhetschefer och 
ledning i samband med förändringen 

 
5.2.1 Krav-kontroll-stöd modellen 

Resultatet visar på att de arbetsförmedlare som deltagit i undersökningen inte upplever en 
anställningstrygghet idag. Det skulle kunna innebära att de anställda är i behov av ett bredare 
socialt stöd inom myndigheten, jämfört med om de anställda hade känt sig trygga, även med 
tanke på förändringsprocessen de går igenom. För att på något sätt balansera osäkerheten de 

upplever med ett socialt stöd. Socialt stöd lades till som en kompletterande del till krav- 
kontroll-stöd modellen av Johnson (1986), som ansåg att det sociala stödet kunde främja den 
psykiska hälsan i arbetslivet, samt ha en positiv påverkan på olika arbetssituationer. Det sociala 
stödet är därav omfattande och har därför delats in i fyra kategorier som omfattar olika typer av 
stöd, som framgår tydligare i teori- och tidigare forsknings kapitlet. Utifrån en analys av 
resultatet så upplever inte arbetsförmedlarna en anställningstrygghet och är osäkra i sin 
anställning och oroliga över vad som komma skall, de känner sig inte säkra. Deras kontroll 
framkommer inte i resultatet, men rent analytiskt så skulle detta kunna innebära att de inte har 
en full kontroll över sin anställning i nuläget. Två av arbetsförmedlarna nämner däremot att de 
jobbar med ’’frihet under ansvar’’ och kan planera upp sitt arbete fritt inom vissa ramar, vilket 
däremot tyder på att de har någon form av kontroll över sitt arbete, men inte en kontroll över sin 
arbetssituation och anställning. Kontroll begreppet blir däremot komplext i detta sammanhang.
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Resultatet visar att de fortfarande arbetar på samma sätt som tidigare, de har inte fått minskad 
arbetsbelastning men de nämner att uppskattningen i denna situationen kan vara att de får 
höra ’’Vad roligt att du är här idag’’, vilket tyder på att det uppskattas att man är på plats 
med tanke på förändringsprocessen de går igenom. De får även höra från enhetscheferna att 
de är duktiga som fortfarande jobbar på som vanligt trots omständigheterna, vilket tyder på att 
enhetscheferna på något sätt har en förståelse att arbetet kan påverkas i samband med dessa 
omständigheter. Detta skulle kunna innebära att deras krav har minskat någorlunda i samband 
med förändringsprocessen, eftersom att enhetscheferna på något sätt inte har lika höga 
förväntningar under förändringsprocessen. 

 
Resultatet kan tolkas som att deras kontroll över sin arbetssituation och anställning minskat 
från att vara relativt hög med tanke på deras uppdrag, till att bli låg då de inte upplever en 
kontroll eller säkerhet längre. Deras krav har även minskat genom att enhetscheferna har 
förståelse för att arbetsförmedlarnas arbete kan påverkas i samband med 
förändringsprocessen. Från att arbetsförmedlarna har haft höga krav till att de har fått en 
förståelse från enhetscheferna att de kanske inte slutför lika många arbetsuppgifter i nuläget, 
alltså lite lägre krav på arbetsresultatet. Vilket innebär att arbetsförmedlarna, baserat på 
resultatet, tidigare har haft höga krav men även en hög kontroll, det vill säga att de har 
befunnit sig i den ’’aktiva’’ delen i krav-kontroll-stöd modellen. Enligt Karasek & Theorell 
(1990) så anses den aktiva delen vara den bästa arbetssituationen där de anställda även har en 
aktiv fritid och även har bäst hälsotillstånd och minst psykisk ohälsa. Samtidigt har 
arbetsförmedlarna, baserat på resultatet, fått en minskad kontroll på sin arbetssituation men 
fortfarande en kontroll över sitt arbete mer eller mindre, samt fått minskade krav genom att 
enhetscheferna inte förväntar sig samma arbete idag. Vilket spekulativt skulle kunna innebära 
att arbetsförmedlarna i fråga har gått från den aktiva arbetssituationen i krav-kontroll-stöd 
modellen till den ’’passiva’’ arbetssituationen, som innebär låga krav och låg kontroll. Det är 
en uppskattning av arbetsförmedlarnas arbetssituation baserat på svaren på intervjuerna. Den 
passiva arbetssituationen omfattas av anställda som inte får möjligheten att utvecklas eller att 
motiveras, vilket mer eller mindre stämmer bra överens med det som arbetsförmedlarna 
uppger att de upplever. Två intervjupersoner nämner i resultatet att de inte är lika motiverade 
längre, situationen de befinner sig i just nu innebär att de kanske blir uppsagda eller att de får 
en förändrad yrkesroll och geografisk arbetsplats, vilket i nuläget begränsar deras 
utvecklingsmöjligheter. Att uppleva sig själv som passiv i sitt arbete samt inte känna någon 
kontroll eller att man fyller en viktig funktion, vilket är möjligt att arbetsförmedlarna känner 
just nu med tanke på att regeringen vill ta bort stora delar av deras roller och arbete. 
Osäkerheten kring att vara osäker på att förlora sitt arbete närsomhelst kan enligt Näswall et 
al. (2003) även leda till en inre stress. Alltså att befinna sig i den passiva arbetssituationen 
som arbetsförmedlarna gör just nu, kan därför innebära att de anställda är i stort behov av den 
kompletterande delen ’’socialt stöd’’. 
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5.2.2 Socialt stöd 

5.2.2.1 Emotionellt stöd 
 
Baserat på resultatet så var samtliga intervjupersoner eniga om att det emotionella stödet från 
kollegor väldigt bra, samt att samtliga upplevde en god arbetsmiljö, trots 
förändringsprocessen. Fokusområdet var däremot det emotionella stödet från ledningen, som 
arbetsförmedlarna menade delvis fanns där, genom att dörren till enhetscheferna alltid var 
öppen om de behövde prata och ventilera samt att de var mer tillgängliga nu än vanligt. Enligt 
Näswall et al. (2003) så sägs det sociala stödet ha en förmåga att minska eventuell stress i 
samband med anställningsotrygghet, som de har nämnt att de upplever, så skulle det 
emotionella stödet de får av sina enhetschefer kunna minska deras stresskänslor just nu. 
Dessutom att det finns möjlighet att prata med enhetscheferna och som kanske kan lätta på 
deras tryck. Arbetsförmedlarna nämnde dock att trots att enhetschefernas dörrar var öppna så 
upplevde de inte att de fick de stödet de var i behov av, eftersom att de stödet samtliga 
arbetsförmedlare var i behov av var information, som enhetscheferna dessvärre själva inte 
hade tillgång till. Så trots att det finns ett emotionellt stöd genom att enhetscheferna finns 
tillgängliga med en öppen dörr för att prata så kan de inte tillfredsställa ett av de viktiga 
behoven som arbetsförmedlarna har, vilket är information. Trots den delen så finns det ändå 
ett emotionellt stöd för arbetsförmedlarna, enhetscheferna är tillgängliga för att lyssna, vilket 
är viktiga delar för de anställda i samband med en organisationsförändring enligt Smollan 
(2015) då stöd från ledning ska bidra till minskad stress och minskad ohälsa. 

Karasek och Theorell (1990) nämner bra relation till kollegor och ledning som en positiv del i 
arbetet och en del av det sociala stödet, vilket arbetsförmedlarna i fråga nämner att de har. 
Arbetsförmedlarna i fråga upplevde även en god trivsel och arbetsmiljö, vilket enligt Eklöf 
(2017) kan innebära ett emotionellt socialt stöd. Det emotionella stödet omfattar också ett 
känslostöd, ibland kan det räcka att ha någon att vända sig till som lyssnar, eller bara känslan 
av att det finns någon som är tillgänglig som man kan vända sig till, vilket det enligt resultatet 
finns i deras situation. Även Eklöf (2017) ser även en god trivsel och arbetsmiljö som en 
koppling till en godare hälsa, vilket kan vara fördelaktigt i samband med 
förändringsprocessen de går igenom. Det skulle även kunna vara så att arbetsförmedlarna 
trivs så bra på sin arbetsplats och att de därför mår ännu sämre för att de kanske förlorar sitt 
arbete och den trivseln. 

En del av arbetsförmedlarna nämner även att de har tillgång till Previa, som är en organisation 
som jobbar för företagshälsa, där de har tillgång till bland annat psykologer, rådgivning och 
coachning. Detta kan ses som fördelaktigt i samband med förändringsprocessen som de går 
igenom. För att Previa kan även uppfylla ett emotionellt stöd för arbetsförmedlarna då de 
exempelvis kan prata med någon och få ett stöd för sina känslor och för sin hälsa då de även 
erbjuder hälsoundersökningar, vilket enligt Eriksson (1991) är faktorer som bidrar till det 
emotionella stödet.
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Angelöw (2010) menar att det är vanligt att anställda är i behov av att prata med någon i 
samband med förändringsprocesser, eller generellt få ett stöd i form av rådgivning. Stress 
kan även utlösa olika typer av sjukdomar och därför kan det vara fördelaktigt att de har 
denna förmånen. Detta är en typ av socialt stöd som skulle kunna falla in under 
’’direkteffekthypotesen’’ av Cohen och Wills (1985), genom att arbetsförmedlarnas tillgång 
till Previa och exempelvis psykologer, skulle kunna ha en direkt effekt på deras oro och 
eventuella stresskänslor. 

5.2.2.2 Informativt stöd 
 
Som nämnt under det emotionella stödet så anser arbetsförmedlarna att enhetscheferna finns 
tillgängliga på plats för att kommunicera och ge den informationen som de har tillgängligt. 
Däremot så upplever arbetsförmedlarna inte att de kan få svar på de frågor och funderingar 
som de har. Således uppfylls det informativa stödet delvis, men kanske inte kvalitén i 
kommunikationen. Det uppfylls med tanke på att kommunikationen finns där, de har 
möjlighet att vända sig till både kollegor och sina enhetschefer. Men en del av det informativa 
stödet omfattas av information som är relevant, eller information som de anställda i fråga är i 
behov av. I denna situationen menar arbetsförmedlarna att de är i behov av information kring 
förändringens syfte, process och kommande händelser, samt hur de kommer att påverka de 
anställda. De upplever inte att de har fått den typen av information vilket har gjort att de 
känner sig förvirrade och oroliga. Eriksson (1991) lyfter upp informationsbrist som ett 
sammanhang som kan orsaka förvirring hos de anställda, samt att de inte upplever en känsla 
av delaktighet, vilket påverkar de anställda individuellt. Därav är det informativa stödet 
relevant i samband med förändringsprocesser där mycket nytt ska ske. Detta går i linje med 
arbetsförmedlarnas uppfattning av det informativa stödet samt deras upplevelse av 
situationen, de upplever inte att de har koll på vad som skall hända varken dem själva eller 
Arbetsförmedlingen, vilket kan skapa oro och spekulationer, som i sin tur kan leda till stress. 
Eftersom att de enligt resultatet inte är tillräckligt informerade kring förändringens process 
och inte upplevde att de var förbereda på förändringen, så skulle det kunna kopplas till 
Lewins (1951) isbitsmodell, eftersom att arbetsförmedlarna inte var förberedda på 
förändringen så skulle det rent analytiskt kunna innebära att de inte gått igenom steg 1 i 
isbitsmodellen ’’Upptiningen’’, utan att de istället fick gå igenom förändringen direkt utan 
förberedelser. 

 
Jacobsen (2013) lyfter vikten av information i samband med förändringsprocesser och nämner 
att brist på information kan resultera i att de berörda anställda inte har möjlighet att skapa sig 
en förståelse för förändringen, inte heller en acceptans. Vilket enligt resultatet verkar vara 
verkligheten för arbetsförmedlarna som deltog i studien. Även Angelöw (2010) skriver även 
om vikten av information och tydlighet i samband med förändringsprocesser, för att undvika 
rykten och spekulationer. Framförallt rykten då Arbetsförmedlingen är en offentlig myndighet 
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och deras information publiceras snabbt på offentliga medier. Smollan (2015) lyfter 
information och kommunikation i samband med organisationsförändringar som delar som kan 
bidra till minskade stressreaktioner och en minskad ohälsa i samband med 
förändringsprocessen. 

 
5.2.2.3 Instrumentellt stöd 

 
I förändringsprocessen som arbetsförmedlarna befinner sig i så är det lätt att tappa 
motivationen och engagemanget, vilket arbetsförmedlarna även håller med om i resultatet. 
Det kan resultera i att inte lika mycket arbete blir gjort och att arbetsförmedlarna kanske är i 
behov av någon typ av avlastning. Resultatet visar däremot att arbetsförmedlarna inte 
upplever sig vara i behov av ett instrumentellt stöd eftersom att de inte ber om det. Deras 
resonemang lyder att det känns orättvist att bli avlastad av en kollega som ändå befinner sig i 
samma båt som dig själv. Det är alltså ingen vanlig situation där kanske endast en kollega har 
väldigt mycket för tillfället, utan i deras situation har alla mycket för tillfället och alla går 
igenom samma process. Arbetsförmedlarna hade en förståelse för varandras situation och såg 
hellre en lösning i att prioritera bort vissa arbetsuppgifter för tillfället om man upplevde 
situationen jobbig, alternativt att ta en paus då de har ’’frihet under ansvar’’. Det kan vara 
fördelaktigt att ha frihet under ansvar i samband med denna typen av förändringsprocess så att 
varje anställd kan anpassa sitt schema utifrån sina egna behov. Alla hanterar förändringar 
olika och arbetar även på olika sätt. Det kan därför minska eventuella stressreaktioner för 
arbetsförmedlarna när de får planera sitt schema på egen hand, det kan även vara ett 
komplement till det instrumentella stödet. Istället för att be om en kollega om avlastning så 
kan man prioritera något annat för tillfället, så på så vis finns det en annan slags avlastning för 
arbetsförmedlarna. 

 
5.2.2.4 Värderande stöd 

 
Arbetsförmedlarna som deltog i undersökningen lyfte upp vissa sammanhang där de fick lite 
uppskattning och komplimanger av enhetscheferna. Det var att de kunde få uppskattning vid 
specifika uppdrag och ärenden, att de fick någon komplimang att de gjorde ett bra jobb då. 
Även vid gemensamma samlingsmöten där alla anställda och enhetschefer deltog, de fick 
höra att deras arbetsmoral fanns kvar trots förutsättningarna och att enhetscheferna 
uppskattade att de fortsatte jobba på som vanligt och att de var duktiga. Den kunde även vara 
en komplimang som ’’Vad roligt att du är här idag’’, med tanke på att det är en tuff period 
för alla, som även tar på olika sätt på olika individer. Det värderande stödet är viktigt i olika 
sammanhang, för individens egenkänsla och självförtroende, för att arbetstagaren skall känna 
att de arbetet som utförs, det ser någon, samt att det är uppskattat. Det kan ske genom 
bekräftelse, uppskattning och feedback för sitt arbete och sin insats enligt Eriksson (1991). 
Det verkar som att arbetsförmedlarna får det värderande stödet i varierande utsträckning, men 
det finns givet mer utrymme för exempelvis ett mer omfattande individuellt värderande stöd. 
Det värderande stödet sägs även ha en främjande effekt på de anställdas förmåga att hantera 
stressrelaterade situationer, vilket kan vara fördelaktigt i arbetsförmedlarnas situation, 
eftersom att analysen påvisat att det finns stressrisker hos de anställda (Näswall et al. 2003). 
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Sammanfattningsvis så hade arbetsförmedlarna, baserat på resultatet, önskat ett bredare 
socialt stöd, framförallt när det kom till det informativa stödet, då de upplever att bristen på 
information har resulterat i en extrem oro och utrymme för spekulationer bland varandra. Det 
har även orsakat en osäkerhet och anställningsotrygghet för arbetsförmedlarna i fråga, som 
även nämner att deras kollegor har varit ledsna och spekulerat, och med stor sannolikhet 
också upplever en anställningsotrygghet då alla befinner sig i samma båt, som en av 
intervjupersonerna uttryckte. Som sagt så är även det informativa stödet fördelaktigt i 
förändringsprocesser då det finns mycket information att ge ut till de anställda, eftersom att 
det är mycket som händer, som påverkar de anställda, men som de inte har en aning om. Det 
informativa stödet skapar en delaktighet för de berörda och kan främja anställningstryggheten 
och eventuella stresskänslor, eftersom att de anställda slipper spekulera och vara ovetandes. 

 
5.3 Slutsatser 

 
Syftet med studien var att undersöka några arbetsförmedlares upplevelse av sin egna 
anställningstrygghet samt vilket socialt stöd de upplever att de får från ledningen, i samband 
med en av de största förändringsprocesserna som Arbetsförmedlingen någonsin hittills har 
gått igenom. Förändringen innebär en total omorganisering av myndigheten samt att 4500 
anställda skall varslas omgående som en följd av en kraftigt minskad budget från regeringen 
år 2019. 

 
Enligt resultatet så har arbetsförmedlarna upplevt en hög anställningstrygghet de senaste åren, 
fram tills beskedet om budgetminskningen. Numera känner ingen av arbetsförmedlarna som 
deltog i undersökningen sig trygga på Arbetsförmedlingen eller i sin anställning, det vill säga 
att dem istället upplever en anställningsotrygghet. De nämner att de känner sig oroliga och 
förvirrade då de inte vet vad som komma skall eller hur det kommer att se ut för dem 
framöver. Resultatet visar att två av arbetsförmedlarna tidigare har trott på avtalets betydelse, 
men nu vid beskedet om varsel av 4500 anställda har tappat sitt förtroende för tryggheten i ett 
bra anställningsavtal. De menar att de har insett att i princip allt kan avtalas bort, oavsett en 
trygg tillsvidaretjänst. Nu upplever arbetsförmedlarna i fråga att allting kan hända med deras 
anställning och därav upplever de ingen anställningstrygghet, vilket analytiskt sätt kan orsaka 
stresskänslor för arbetsförmedlarna. Dem två andra arbetsförmedlarna nämnde inget om 
avtalets betydelse eller trygghet utan endast att de upplevde en anställningsotrygghet i 
samband med beskedet om varslet. Skillnaden är alltså att två av arbetsförmedlarna gick in 
med en trygghetskänsla genom sitt avtal. Men de insåg däremot snabbt att mycket kunde 
avtalas bort eftersom att 4500 anställda skulle varslas och därefter tappa dem sitt förtroende 
och upplevde såväl som de två andra en anställningsotrygghet. 

 
Det sociala stödet delas in i fyra dimensioner, emotionellt stöd, informativt stöd, 
instrumentellt stöd och värderande stöd. Resultatet visar att arbetsförmedlarna får ett 
varierande socialt stöd inom varje dimension. Det emotionella stödet menade 
arbetsförmedlarna att de fick mycket av från sina kollegor och lite mindre av från sina 
enhetschefer. Men de fick ändå ett emotionellt stöd även från enhetscheferna, exempelvis 
genom att de var väldigt tillgängliga för dem i samband med denna förändring. Det 
informativa stödet var den dimension som arbetsförmedlarna var minst nöjda med, eftersom 
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att de upplever en informationsbrist i samband med förändringsprocessen. De upplever att de 
inte har blivit tillräckligt informerade kring vad som händer och har istället fått spekulera 
kring saker. Kommunikationen mellan arbetsförmedlarna och enhetscheferna har däremot 
funnits där, trots att arbetsförmedlarna inte upplevde att de kunde få svar på sina frågor, då 
enhetscheferna själva inte hade tillräckligt mycket information. Det instrumentella stödet 

upplevde samtliga arbetsförmedlare som deltog i studien som likvärdigt, de skulle inte vilja be 
en kollega om avlastning då de alla befinner sig i samma båt och de anser att det hade varit 
orättvist. Eftersom att de har ’’frihet under ansvar’’ så var deras lösning istället att välja de 
arbetsuppgifter som känns lämpliga för varje dag. Alternativt att ta en fikapaus med kollegor 
om de upplever att det blir för mycket i stunden, vilket verkade fungera bra för 
arbetsförmedlarna som deltog i studien. Den sista dimensionen, det värderande stödet, 
upplevde arbetsförmedlarna ingen större skillnad jämfört med hur det har varit innan 
förändringsprocessen. Det fanns ett visst värderande stöd i form av att de får uppskattning vid 
specifika individuella ärenden, vid gemensamma samlingsmöten då de får höra att de är 
duktiga som kämpar på som vanligt trots omständigheterna, samt att de kan få höra ’’vad 
roligt att du är här idag’’ en helt vanlig dag. Arbetsförmedlarna var enligt resultatet nöjda med 
det sociala stödet som de får, förutom att de hade önskat ett mer informativt stöd inom 
kategorin information. De upplever att de inte är tillräckligt informerade i situationen de 
befinner sig i, vilket har skapat ännu mer oro, förvirringar och spekulationer, samt en icke- 
upplevd delaktighet. Utöver att de faktiskt inte vet vad som kommer hända med deras egna 
anställning. Slutligen bekräftar även Allen et al. (2007) att information och kommunikation 
kan minska osäkerhet i samband med organisationsförändringar, vilket skulle kunna ha  
gynnat arbetsförmedlarnas situation, samt eventuellt kunna minska på eventuella 
stresskänslor. 

 
Sammanfattningsvis så upplever arbetsförmedlarna som deltog i studien att de inte är trygga i 
sin anställning för tillfället, som en följd av budgetminskningen. De upplever ingen 
anställningstrygghet och är istället oroliga och förvirrade. De upplever att de får ett socialt 
stöd i samband med förändringsprocessen, mer i vissa dimensioner och mindre i andra. Men 
samtliga hade önskat ett mer informativt stöd, i form av mer och tydligare löpande 
information. 
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till valda metoder, hur det kan ha 
påverkat resultatet. Även hur de valda teorierna och den tidigare forskningen kan ha påverkat 
resultatet. Kvalitetskriterierna tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet diskuteras. 
Kapitlet avslutas med egna reflektioner och lärdomar med studien och avslutningsvis så 
diskuteras alternativa studiegenomförande, om studien hade kunnat genomföras på andra sätt. 

 
6.1 Studiens resultat i förhållande till val av metod 

Studiens resultat är baserad på respondenternas svar från intervjuerna, som i sin tur har 
transkriberats och sammanfattats till ett resultat, med en del citat för att behålla 
respondenternas egna formuleringar samt för att öka studiens tillförlitligheten. Att resultatet 
blev väldigt ensidigt utan större skillnader på intervjupersonernas svar kan ha att göra med att 
de alla befinner sig i samma ’’båt’’ som de själva uttryckte det som i resultatet. De befinner 
sig även på samma arbetsplats, inom samma yrkesroll och på samma geografiska kontor. 
Eftersom att arbetsförmedlarna på det aktuella kontoret på eget initiativ skulle kontakta mig 
vid ett intresse i studien så innebar det att jag inte kunde påverka urvalet av respondenter. Det 
resulterade i att det blev fyra kvinnor som deltog i studien, vilket innebär att metoden för 
urval kan ha påverkat studiens resultat. I samband med urvalet så hade det även varit 
fördelaktigt att intervjua några arbetsförmedlare från olika geografiska kontor i landet samt 
med olika kön, för att få ett mer övergripande resultat som i så fall skulle täcka ett bredare 
spektrum av individer och förutsättningar, men fortfarande inom samma myndighet och 
yrkesroll. Om urvalet hade gjorts på ett annat sätt så hade resultatet eventuellt kunnat få ett 
annat utfall, eller många andra utfall beroende på urval. Alla anställda är olika individer och 
hanterar denna förändringsprocess som arbetsförmedlarna går igenom, olika. Det kan handla 
om bakgrund, privatliv, förutsättningar och egna resurser som kan påverka hur 
arbetsförmedlarnas upplevelse av sin anställningstrygghet är. Därav beror resultatet på vilka 
individer som deltar i studien. En insikt i efterhand är att enhetschefens intervju inte var av 
lika stor vikt som tanken var vid studiens början. Det blev snarare en intervju som hände lite 
åt sidan och endast bekräftade vissa delar som arbetsförmedlarna tog upp i resultatet, på så 
sätt blev den användbar. Detta eftersom att tanken med studien var att fokus skulle ligga på 
arbetsförmedlarnas upplevelser. 

 
Att jag valde att ha kvalitativa intervjuer anser jag gynnade syftet i första hand och resultatet i 
andra hand då jag fick beskrivande svar, där jag fick möjligheten till att ställa följdfrågor och 
anpassa intervjun utifrån svaren. Den möjligheten hade jag inte haft på samma sätt vid 
exempelvis enkätundersökningar, däremot hade jag fått ett bredare resultat som täcker en 
större grupp människor, med enkätundersökningar som eventuellt hade resulterat i en studie 
med en högre generaliserbarhet. Jag lade även märke till att i intervjuerna så tog det några 
frågor till dess att respondenterna började öppna upp sig mer och mer, vilket även det har 
varit en fördel med kvalitativa intervjuer. Jag är således nöjd med min intervjuguide som 
började med lätta bakgrundsfrågor som på något sätt fick respondenterna att landa och känna 
sig bekväma, det var något jag själv observerade. Tre av fyra intervjuer tog plats på 
arbetsförmedlarnas kontor, på deras egna initiativ, vilket jag inte såg som ett hot mot 
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trovärdigheten i deras intervjusvar. Men givetvis kan resultatet ha fått ett annat utfall om 
intervjuerna tog plats på något annat ställe där respondenterna kände sig ännu mer bekväma, 
då hade det funnits möjligheter till andra svar och andra infallsvinklar. Intervjuerna skedde 
med största konfidentialiteten för att skydda respondenterna enligt vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, det skrevs även på en samtyckesblankett innan inspelning, med 
hänsyn till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). Därav tog jag risken att ändå spela in 
intervjuerna trots att det kan ha påverkat respondenternas svar och studiens resultat då svaren 
kanske skulle bli annorlunda om inga inspelningar hade gjorts, då arbetsförmedlarna kanske 
var mer försiktiga eftersom att intervjuerna spelades in. 

 
För att behålla en röd tråd och tydlighet i uppsatsen så följer liknande rubriker genom hela 
uppsatsen, enligt analysmetoden ’’tematisering’’. Det har däremot resulterat i att en del 
insamlad data har uteslutits att redovisas då det inte varit relevant för studiens syfte eller 
frågeställningar. Information som däremot ha kunnat ge utomstående läsare andra 
infallsvinklar. Det är däremot ett aktivt metodval jag gjort i samband med min metodanalys 
tematisering, för att inte publicera en rörig uppsats utan en röd tråd och göra det svårt för 
läsaren att följa, men som däremot kan påverka läsarens uppfattning. 

 
Sammanfattningsvis så har mina metodval resulterat i ett resultat som har besvarat mitt syfte 
och frågeställningar. Att ta hänsyn är dock att metodvalen kan ha påverkat resultatet i 
ovanstående sammanhang. 

 
6.2 Studiens resultat i förhållande till val av teorier- och tidigare forskning 

Innan intervjuerna påbörjades så valdes olika teorier och fokus på en viss del av tidigare 
forskning som jag ansåg relevant i förhållande till mitt syfte och frågeställningar. Dessa valen 
har givetvis präglat studiens analys och slutsatser, eftersom att analysen har gjorts baserat på 
dessa teorier och slutsatserna har dragits baserat på analysen. Hade jag valt andra teorier och 
annan tidigare forskning så är det möjligt att studiens analys och slutsatser hade fått andra 
utfall, då analysen iså fall hade haft andra teorier att analyseras med och dra paralleller till, det 
hade troligtvis också gett andra slutsatser. Det är dock ett resonemang som är svår att komma 
undan oavsett vilka val av teorier man gör, detta resonemanget går således att tillämpa på alla 
forskningar. Någonstans måste forskaren i fråga att välja ut relevanta teorier och forskning 
som med största sannolikhet skall ge ett så överförbart resultat och slutsats som möjligt. 
Teorierna- och den tidigare forskningen som har valts är däremot väldigt anpassade utifrån 
studiens forskningsområde, jag har även försökt täcka alla tänka delar för att kunna göra en 
övergriplig analys. Därav finns det delar i teori- och tidigare forskningskapitlet som inte finns 
med som en egen temarubrik i resultatet och analysen. Detta för att dessa delarna ändå är 
relevanta för studiens forskningsområde och kan bidra till att förstå de olika utfallen då de är 
kopplade till syftet och frågeställningarna, men det är inte delar som kräver en egen rubrik i 
resultatet då de inte besvarar frågeställningarna. Men de kan bidra till en ökad förståelse i ett 
bredare sammanhang för studiens utfall och analys, därför tas de ändå upp under de befintliga 
temarubrikerna i analysen, där jag kan dra paralleller till dessa teorier och sammanhang, då 
det är i analysen jag bjuder in teorier- och tidigare forskning. 
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Teorierna och den tidigare forskningen som präglar uppsatsen är varierad, det är tidigare 
bekant kurslitteratur, övrig litteratur, forskningsartiklar och webbsidor. Jag har valt att 
använda mig av vissa böcker från tidigare kurslitteratur då jag är bekant med dess innehåll, ett 
sådant exempel är (Jacobsen 2013) som lyfter organisationsförändring. Det är en relativt 
modern källa då det inte är alltför gammal, den fungerar även som ett komplement till 
förändringsprocess delen då Lewins (1951) trestegsmodell är en äldre modell. Gallie (2016) 
är en viktig källa i anställningstrygghetsdelen, det är en forskningsartikel där författaren lyfter 
upp olika faktorer som kan påverka anställningstryggheten, även den är relativt ny då den 
bara är tre år gammal. Vilket gör den pålitlig i förhållande till arbetslivet vi befinner oss i 
nuläget. Även Näswall et al. (2003) har varit en avgörande källa i studien, som diskuterar 
både anställningsotrygghet och stressfaktorn, vilket resultatet påvisade att arbetsförmedlarna 
som deltog i studien upplevde. Därför var det relevant att dra paralleller till Näswalls 
resonemang kring anställningsotrygghet i analysen. Även stress är en sådan del som inte är 
direkt kopplat till studiens syfte och frågeställningar, men som ändå är relevant för studiens 
forskningsområde, vilket har visat sig i resultatet. Det vill säga eftersom att den 
förändringsprocessen som arbetsförmedlarna befinner sig i, enligt analysen av resultatet, 
skulle kunna leda till stress av olika slag. Hade stress inte funnits med i teori- och tidigare 
forskningskapitlet så hade analysen inte tagit hänsyn till stress överhuvudtaget och då hade 
studiens analys och delvisa slutsatser blivit annorlunda. Vilket är ett resonemang som går att 
diskutera oavsett vilka val av teorier- och tidigare forskningsval forskaren gör. 

 
Stressdelen tar stöd av bland annat Lazarus & Folkman (1984) som dessvärre är en lite äldre 
källa och därför har stressdelen kompletterats upp av bland annat Smollan (2015) en 
forskningsartikel som lyfter en del kring stress och anställningsotrygghet. Som kan ses som 
ett bra komplement då det är forskning men även för att det är en modernare forskning. 
Angelöw (2010) finns även med i stressdelen då han lyfter relevanta delar och är publicerad 
de senaste årtionden. Krav-kontroll-stöd modellen är en del som inte är direkt kopplad till 
studiens syfte och frågeställningar och är heller inte med som en egen rubrik i resultatet. 
Socialt stöd är en av frågeställningarna och syftet med studien och eftersom att socialt stöd är 
ett komplement av Johnson (1986) till Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll modell så 
ansåg jag det som relevant att ha med grunden till socialt stöd. Även där för att ge läsaren en 
helhetsbild. Det analyseras även en del kring krav-kontroll-stöd modellen i analysen, baserat 
på resultatet och för att göra en naturlig övergång till de fyra dimensionerna i socialt stöd som 
är ett fokusområde i uppsatsen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att krav-kontroll-stöd 
modellen är en cirka 30 år gammal modell som utgick ifrån att undersöka stressade 
industrimedarbetare i deras dåtida arbetsliv. Det är därför av stor vikt att vara kritisk i sin 
användning av modellen om den ska tillämpas på arbetslivet år 2019 som ser annorlunda ut 
jämfört med 1990-talet. 

 
Det finns en del modernare vidareforskning på krav-kontroll-stöd modellen, men Karasek och 
Theorells (1990) är den ursprungliga versionen. Johnsons (1986) tillagda fyra dimensioner av 
socialt stöd, emotionellt, informativt, instrumentellt och informerande, följde genom hela 
uppsatsen då de var relevanta i förhållande till syftet och frågeställningarna, de har därav varit 
en stor del av uppsatsen. För att få en övergripande blick av de sociala stödets dimensioner så 
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har övriga författares forskningar kring socialt stöd kompletterat hans forskningar för att 
kunna se andra perspektiv på dimensionerna, detta eftersom att Johnsons (1986) är en äldre 
forskning kring det sociala stödet. Eriksson (1991) och Cohen & Wills (1985) är också källor 
som är lite äldre men som ändå kan komplettera Johnsons (1986) resonemang, då många utfall 
i deras resonemang är lika, vilket skulle kunna ge en större trovärdighet för deras 
gemensamma utfall. För att få in mer nutida forskning som kan komplettera de lite äldre 
källorna så lade jag till bland annat Waldenström (2010) och Eklöf (2017). Det är ändå av stor 
vikt att vara kritisk till resonemangen som modellen för med sig och försöka att se det ur varje 
situation för att se om modellen kan gå att tillämpa. 

 
Teorierna och den tidigare forskningen jag har använt mig av är således väldigt varierad med 
både gammal forskning och modernare forskning, vilket jag ser som fördelaktigt för att få 
olika perspektiv på det, men även för att kunna bekräfta respektive forskning. Jag är nöjd med 
uppsatsens val av teorier och tidigare forskning då det har skapat en övergripande analys med 
diskussioner och perspektiv. Givetvis hade det kunnat kompletteras med alternativa teorier 
och forskning, eventuellt med ännu fler teorier för att diskutera resultatet ytterligare. Vilket 
hade kunnat vara ett alternativ för en fortsatt forskning utifrån denna forskningens resultat, för 
att eventuellt kunna analysera vidare och komma fram till andra slutsatser. 

 
6.3 Tillförlitlighet 

Resultat är en sammanfattning av respondenternas svar på intervjuerna, helt och hållet 
förankrad i insamlad data. Analysen är därefter analyserad med hjälp av teori- och tidigare 
forskningskapitlet, där jag valt ut teorier och tidigare forskning inom samma ämne, som jag 
ansåg relevanta för att analysera insamlad data. För att behålla en så hög tillförlitlighet som 
möjligt så har egna värderingar till största mån försökts hålla utanför studiens ramar, givetvis 
påverkas studiens val av tillvägagångssätt och teorier av egna beslut och uppfattningar. Det är 
omöjligt att utesluta egna uppfattningar och att ta beslut som forskare, som kan påverka 
studiens utfall, vilket skulle kunna utgöra ett hot mot studiens tillförlitlighet. 

 
6.4 Trovärdighet 

Det går inte att ge ut någon garanti för studiens trovärdigheten, mer än att ett 
informationsbrev- och samtyckesblankett har tilldelats alla respondenter i studien, för att 
redan från början vara tydlig med studiens syfte och vad som önskas av respondenterna. Den 
intervjuguiden som finns som en bilaga i uppsatsen är den som har använts vid intervjuerna, 
därav utgår jag som forskare ifrån att respondenterna genuint har besvarat de frågorna jag har 
ställt och inte något annat. Förutsatt att det är så, så är trovärdigheten för studien hög, men det 
går som sagt inte att utge någon garanti då det endast är respektive respondent som vet det. 

 
6.5 Överförbarhet 

Studiens överförbarhet är också begränsad med tanke på att studien omfattar en specifik 
myndighet, en specifik yrkesgrupp och i en specifik situation, det vill säga en omfattande 
förändringsprocess. En överförbar studie skulle troligtvis endast kunna göras på samma 
myndighet, inom samma yrkesgrupp och i samma situation, med samma förutsättningar, för 
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att få liknande utfall. Det skulle således inte vara generaliserbart på en annan yrkesgrupp, då 
det inte råder liknande förändringar och förutsättningar för dem, vilket inte kan garantera att 
svaret blir detsamma. Studiens överförbarhet är därav väldigt begränsad med tanke på att 
fokusgruppen är väldigt fokuserad och med en unik arbetssituation. Ett eventuellt hot mot 
studiens överförbarhet skulle kunna tänkas vara att de arbetsförmedlare som på eget initiativ 
tog kontakt med mig för ett intresse av att deltaga i studien, så var alla kvinnor. På så vis är 
det osagt huruvida studien är överförbar på arbetsförmedlare av det andra könet, då resultatet 
inte finns här. 

 
6.6 Reflektion och lärdomar 

Jag är inte förvånad över resultatets utfall då jag förväntade mig att arbetsförmedlarna skulle 
uppleva en anställningsotrygghet, vilket även var min förförståelse. Med tanke på 
förändringsprocessen som de går igenom samt att 4500 anställda skall varslas. Jag tror att det 
är svårt att känna sig trygg i förändringsprocessen som Arbetsförmedlingen går igenom.  

 
Jag fick mig även en tankeställare efter två respondenter uttalade sig om att de har tappat 
förtroende för avtalets trygghet, då de har insett att nästan allt kan avtalats bort. Enligt LAS är 
det möjligt att säga upp en anställd trots en fast anställning, på grund av exempelvis 
arbetsbrist. Arbetsbristen skulle kunna uppstå som en följd av en organisationsförändring, 
precis som att Arbetsförmedlingen går igenom en stor myndighetsförändring. Det var 
däremot endast två av fyra intervjupersoner som nämnde avtalet som en tidigare 
trygghetsfaktor, men som de nu tappat förtroendet för. De två andra intervjupersonerna 
upplevde enligt resultatet direkt en anställningsotrygghet i samband med beskedet om ett 
varsel av 4500 anställda.  

 
Uppsatsen har gett mig lärdomar i hur värdefullt information och kommunikation är, det vill 
säga det informativa stödet, i samband med förändringsprocesser, men även generellt sett. 
Även vikten av det värderande stödet, då vissa är i mer behov av det än andra. 

 
6.7 Alternativt studiegenomförande och förslag på framtida forskning 

Studien hade kunnat utföras på många alternativa sätt. I slutskede av forskningen anser jag att 
metoden för datainsamling hade kunnat kompletteras med enkätundersökningar för resterande 
arbetsförmedlare på det aktuella Arbetsförmedlingskontoret, alternativt på olika kontor 
geografisk för att utläsa eventuella skillnader beroende på geografiska plats. Detta för att få 
ett resultat som är över överförbart, då det just nu endast täcker fyra arbetsförmedlare på ett 
och samma geografiska Arbetsförmedlingskontor. Resultatet hade eventuellt fått ett annat 
utfall om fler personer deltog i undersökningen, det går endast att svara på vid en sådan 
undersökning. Att försöka få respondenter med olika kön hade också varit fördelaktigt för att 
öka studiens överförbarhet, vilket däremot var en utmaning i min situation då urvalet gjordes 
av arbetsförmedlarna själva som skulle ta kontakt med mig vid intresse av deltagande i 
studien. Alternativ hade även varit att hålla intervjuer med arbetsförmedlare från olika kontor 
för att få ett bredare resultat med en högre överförbarhet. Vidareforskning inom samma 
område skulle kunna vara att undersöka arbetsförmedlarnas anställningstrygghet om drygt 2 
år när förändringen tagit sina former och nått sitt slutskede, för att jämföra deras upplevelse 
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av sin anställningstrygghet då med hur den är nu. Framtida forskning inom arbetsvetenskap 
kring anställningstrygghet skulle kunna vara att undersöka individers egna- privatliv och 
förutsättningars betydelse för deras upplevelse av sin anställningstrygghet. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
Förfrågan om att delta i en studie som syftar till att undersöka 
arbetsförmedlares anställningstrygghet. 

 

Studien är en kandidatuppsats som är en del av utbildningen ’’Organisering och ledning av arbete och 
välfärd – Inriktning arbetsvetenskap’’ på Högskolan i Halmstad. Kandidatuppsatsen kommer att 
skrivas under VT 2019, av Pamela Sajin, 960428-xxxx. 

 
Bakgrund och syfte: Arbetsförmedlingen har fått en minskad budget presenterat i regleringsbrevet år 
2019, vilket innebär en förändring för myndigheten. Syftet med denna studie är att undersöka 
anställningstryggheten hos några arbetsförmedlare efter regeringens budgetminskning. 

 
Studiens upplägg: Om förfrågan godkänns och ni väljer att delta i min studie, så kommer jag att 
genomföra kvalitativa intervjuer med drygt sex arbetsförmedlare från ert kontor samt med dig som 
enhetschef. Intervjuerna sker individuellt och beräknas att ta drygt en timme per person. Intervjuerna 
kommer att spelas in för att följaktligen transkriberas för vidare analys av intervjun. 
Plats och tid för intervjuerna sker enligt överenskommelse. 

 
Sekretess: Enligt etiska principer är intervjuerna helt konfidentiella och inga namn eller information 
som gör att personer kan identifieras kommer att nämnas i uppsatsen. Informationen som lämnas 
kommer att behandlas säkert och ingen obehörig kommer att kunna ta del av den. Inspelningarna av 
intervjun kommer att raderas i samma skede som kandidatuppsatsen är klarskriven. 

 
Samtycke: Det är helt frivilligt att delta i denna studie och ni som deltar kan när som helst under 
studiens gång tacka nej till fortsatt deltagande utan vidare motivering. Vid godkännande av att delta i 
studien så skrivs denna samtyckes blankett under av både mig (Pamela Sajin) och enskilt av varje 
intervjuperson. 

 
Vid frågor eller funderingar kring studiens upplägg eller innebörden av deltagandet, är ni välkomna att 
kontakta mig eller min handledare. 

 
Med vänliga hälsningar, 

 
Pamela Sajin Linette Törnqvist 

 
Student Handledare, Högskolan i Halmstad 

 
Pamsaj16@student.hh.se Linette.tornqvist@hh.se 
0707770495 035-167282 

mailto:Pamsaj16@student.hh.se
mailto:Linette.tornqvist@hh.se
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Samtycke 
 

Med detta brev skickar jag en förfrågan om du som enhetschef och drygt sex av dina 
medarbetare vill delta i min studie. 

 
Jag godkänner mitt deltagande i din studie genom att deltaga i en kvalitativ intervju och låta min 
information anonymt publiceras i din uppsats. 

 
 
 
 
 
 
 

Arbetsförmedlare/Enhetschef Författare 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
Arbetsförmedlarna 

 
 

Bakgrund 
 

1. Hur länge har du varit anställd hos AF? 
 

2. Hur hög är din sysselsättningsgrad? 
 

3. Hur fick du beskedet om regeringens beslut om att sänka budgeten till AF i år? 
 

4. Hur ser du på regeringens beslut om att sänka budgeten till AF i år? 
 

5. Hur har beskedet påverkat dig? 
 

Anställningstrygghet 
 

6. Beskriv hur du har trivts på din arbetsplats de senaste tre åren? 
 

7. Beskriv hur du trivs på arbetsplatsen idag? 
 

8. Kan du beskriva hur du har känt beträffande ditt arbete sedan regeringens beslut kom? 
 

9. På vilket sätt upplever du att din trygghet kopplad till arbetet förändrats sedan 
beskedet kom? Kan du ge exempel? 

 
10. Vilka faktorer anser du påverka din anställningstrygghet på din arbetsplats? 

 
11. Har du varit orolig över att förlora ditt arbete de senaste tre åren? 

 
12. Är du orolig över att förlora ditt arbete idag? 

 
13. Beskriv vart du ser dig själv om ett år och varför? 

 
14. Har du letat efter andra arbeten under de senaste tre åren? 

 
15. Hur har ditt jobbsökande sett ut de senaste tre åren? 

 
16. Hur ser ditt jobbsökande ut idag? 

 

Socialt stöd 
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17. Vad för typ av stöd upplever du att ni arbetsförmedlare får i samband med denna 

förändringsprocess? 
 
Emotionellt stöd 

 

18. Hur upplever du det emotionella stödet internt? 
 

19. Hur upplever du möjligheterna att vända dig till någon och prata vid behov? 
 

20. Vilka upplevelser har du av interna insatser för det emotionella stödet? 
 
Informativt stöd 

 

21. Hur upplever du det informativa stödet internt? 
 

22. Hur upplever du att kommunikationen är mellan dig och enhetscheferna? 
 

23. Hur ser du på din informationsstatus kring förändringsprocessen? Upplever du att du 
är informerad och har tillgång till den information du är i behov av? 

 
24. Hur ser du på att vända dig till din enhetschef vid behov av att prata, hur upplever du 

den tillgängligheten hos enhetscheferna? 
 
Instrumentellt stöd 

25. Hur upplever du det instrumentella stödet internt? 
 

26. Hur upplever du avlastnings möjligheterna av arbetsuppgifter vid behov? 
 
Värderande stöd 

27. Hur upplever du det värderande stödet internt? 
 

28. Känner du dig sedd och uppskattad i samband med denna förändringsprocess, om ja, 
på vilka sätt? 

 
 

29. Hur är förhållandet med ditt upplevda sociala stöd internt samt ditt behov av socialt 
stöd i samband med denna förändringsprocess? 

 
30. Vilket typ av stöd hade du annars önskat du fått mer av? Och hur hade det i så fall 

underlättat eller påverkat din situation? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

Enhetschefen 
 
Regeringens budget ändring 

1. Hur ser du på regeringens beslut om att sänka budgeten till AF i år? 
 

2. Hur tror du beskedet har påverkat arbetsförmedlarna? 
 
 

Anställningstrygghet 
 

3. Hur har du upplevt arbetsförmedlarnas anställningstrygghet de senaste tre åren? 
 

4. Hur ser du på deras anställningstrygghet idag? 
 

5. Ser du någon koppling mellan beskedet och deras anställningstrygghet idag? Ja full, 
förståelse, men har har inte 

 
6. Hur tror du arbetsförmedlarna trivs på arbetet idag? 

 
7. Tror du att arbetsförmedlarna är oroliga över att förlora sitt arbete? 

 
8. Beskriv hur du tror att er arbetsplats kommer att se ut om ett år? 

 

Socialt stöd 
 

9. Hur upplever du arbetsförmedlarnas sociala stöd internt i samband med denna 
förändringsprocess? 

 

Emotionellt stöd 
 

10. Hur ser det emotionella stödet ut för arbetsförmedlarna? 
 

11. Finns det någon som är tillgänglig att lyssna och prata med arbetsförmedlarna, vem 
och hur fungerar det i så fall? 

 
12. Hur ser insatserna ut för det emotionella stödet till arbetsförmedlarna? 

 

Informativt stöd 
 

13. Hur upplever du att kommunikationen är mellan dig och arbetsförmedlarna i denna 
förändringsprocess? 

 
14. Hur upplever du klimatet på arbetsplatsen kring vad som pågår? 
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15. Hur ser du på informationen som arbetsförmedlarna har kring förändringsprocessen 

och vad som komma skall? 
 

16. Hur upplever du att arbetsförmedlarna känner med att vända sig till dig för att prata 
om situationen samt för att kunna få svar på obesvarade frågor? Finns det tid, 
utrymme och resurser för detta? 

 

Instrumentellt stöd 
 

17. Hur ser det instrumentella stödet ut för arbetsförmedlarna? 
 

18. Hur ser det ut för arbetsförmedlarna om de behöver instrumentell hjälp i form av 
avlastning med vissa arbetsuppgifter? 

 
Värderande stöd 

 
19. Hur ser det värderande stödet ut för arbetsförmedlarna? 

 
20. Hur visar ni enhetschefer uppskattning till arbetsförmedlarna i denna 

förändringsprocess? 
 
 
 

21. Hur ser du på förhållandet mellan det sociala stöd som arbetsförmedlarna får internt 
idag och det sociala stöd som de är i behov av under denna förändringsprocess? 

 
22. Vilket typ av stöd tror du arbetsförmedlarna är i behov av just nu som möjligtvis hade 

underlättat deras situation? 
 

23. Hur tror du att arbetsförmedlarnas upplevelse av sin anställningstrygghet hade varit 
om de fick den typen av stöd? 



 

 

 
Författare: Pamela Sajin 
Examinator: Per Sederblad 
Handledare: Linette Törnqvist 
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