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Förord

Arbetet med uppsatsen har varit en lång process som startade med en första kontakt på 
Arbetsförmedlingen. Där träffade vi kvalitets- och resultatuppföljare Peter Rundström och 
projektledare Jonas Ronnheden. Samarbetet med dem och vår handledare Roland Ahlstrand 
fortgick under hela processen. Vi vill tacka Peter Rundström och Jonas Ronnheden samt hela 
Arbetsförmedlingens personal för det engagemang och positiva bemötande som de har visat oss. 
Vår handledare Roland Ahlstrand är också han värd ett stort tack för inspirerande diskussioner 
och flexibilitet. Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive sambos Johan Roswall och 
Fredrik Gustafsson för emotionellt stöd och för att de peppat oss genom hela processen.
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Arbetsförmedlarens arbetssituation i förändring
-en studie av ett pilotprojekt om förbättrad service
Linda Aura
Andréa Lövkvist
Högskolan i Halmstad

Sammanfattning

Vi har utfört vår undersökning på Arbetsförmedlingen, som varit föremål för mycket diskussion 
under de senaste åren. Regeringen har lämnat direktiv till Arbetsmarknadsstyrelsen om att 
förändra Arbetsförmedlingen mot en ny och förbättrad förmedlingsverksamhet. I vår uppsats 
undersöker vi en av landets Arbetsförmedlingar som ingår i det pilotprojekt som testar det nya 
och mer serviceinriktade arbetssättet. Med utgångspunkt i detta har vi format vår 
problemformulering till att handla om hur arbetsförmedlarna upplever sin arbetssituation inom 
projektet, samt hur arbetssökandes attityder påverkar arbetsförmedlarnas arbetssituation. I 
anslutning till detta har vi även en frågeställning om vad som kan förbättra arbetssituationen. Vårt 
syfte har därmed varit att försöka kartlägga hur personalen upplever sin arbetssituation inom 
pilotprojektets ram. Vår intention har varit att försöka förstå den komplexa verklighet som 
arbetsförmedlaren befinner sig i på arbetsplatsen. För att skapa en grund för vår analys och 
därigenom kunna svara på problemformuleringen har vi använt oss av teorier rörande 
organisationsförändring, lärande och hälsa. Huvudresultaten visar på att pilotprojektet har 
inverkat på arbetssituationen på så vis att en högre grad av lärande har kommit till stånd. 
Resultaten visar även att det nya, mer serviceinriktande arbetssättet ställer högre krav på 
arbetsförmedlarnas förmåga att hantera sociala relationer. Slutligen finner vi att arbetsförmedlare 
trots sin höga arbetsbelastning upplever sitt arbete som stimulerande. 

Nyckelord: Arbetsförmedlare, arbetssituation, organisationsförändring, lärande, hälsa 
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The changing work situation of an employment service agent 
-a study of a pilot project toward individual service 
Linda Aura
Andréa Lövkvist
Högskolan i Halmstad

Abstract

This study has been executed at the Public Employment Office, an institution that has been 
subject for much debate during the last couple of years. The government has instructed the 
Labour Market Board to change the Public Employment Office toward a more effective 
organization. This study examines one of the Public Employment Offices that are included in a 
pilot project that aims to improve and develop work methods with the objective to become a 
more service minded organization. From this starting point we have investigated which effect this 
organizational change has had on the employee within this organization and within the pilot 
project. In addition we investigate whether attitudes of the unemployed has an effect on the 
staff´s work situation. In connection to this we seek to produce proposals of how to improve the 
work situation for the staff. The purpose of the study is thus to map out the staff´s experience of 
the work situation within the pilot project. Our intention has been to comprehend the complex 
reality of an agent at the Public Employment Office. To create a basis for our analysis and to be 
able to answer the questions at issue, we apply theories regarding organizational change, learning 
and health. The main results of this study indicate that learning has increased at the workplace. 
The results also indicate that the new, more service minded work methods increase the demands 
on the agents to be able to handle social relations with unemployed and with colleagues. Finally 
we find that though agents have a high workload they find their work to be stimulating.

Key words: Agent, work situation, organizational change, learning, health 
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Inledning

Bakgrund

Arbetsförmedlingen är en del i organisationen Arbetsmarknadsverket (AMV). I denna 
organisation ingår även Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Länsarbetsnämnderna (LAN).
AMS är den centrala myndigheten inom AMV med ledning, styrning, uppföljning och 
utvärdering av arbetsförmedlingens verksamhet som uppgift. LAN är en länsmyndighet 
med ansvar för allmänna arbetsmarknadsfrågor på regional nivå. På lokal nivå finns 
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsnämnden. Arbetsförmedlingens huvuduppgift är att 
matcha arbetssökande med lediga arbeten. Arbetsmarknadsnämnden är ett samarbetsorgan 
på kommunnivå som ska samarbeta med LAN för att utforma arbetsmarknadspolitiken 
utifrån lokala förutsättningar och behov. AMS har fått regeringens uppdrag att bilda en ny 
organisation. Detta för att regeringen anser att den gamla organisationen behöver förnyas 
för att bli mer effektiv. AMS skall verkställa regeringens beslut om att Arbetsförmedlingen 
ska bli en egen myndighet. Detta skall vara klart januari 2008. Syftet med förändringen är 
förbättrad förmedlingsverksamhet samt att på ett bättre sätt tydliggöra lednings- och 
styrningsfunktioner. Det sistnämnda förväntas leda till fokus på chefers och medarbetares 
arbetsförutsättningar. Förhoppningen är att tydlighet i roller, ansvar och arbetsuppgifter ska 
skapa goda förutsättningar att göra ett bra arbete och leda till ökad trivsel och arbetsglädje.

Övergripande mål för Arbetsförmedlingen
Det har satts upp mål för Arbetsförmedlingen som ska vara införlivade år 2010. De kan 
sammanfattas med att servicen ska vara personlig och av hög kvalitet. Arbetssökande ska 
med förtroende kunna vända sig till Arbetsförmedlingen och alltid känna sig välkomna och 
mötas med respekt. Ett tidigt personligt möte med en kompetent arbetsförmedlare ska alltid 
ske. Vägen till arbete ska vara tydlig och sökande som inte kan ta jobb direkt ska få 
vägledning, utbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering eller annat stöd som stärker deras 
kompetens och förmåga. Den höga tillgängligheten till service för kunderna och 
möjligheten att anpassa denna service efter individuella behov skapar ett mervärde. 
Bemötandet på Arbetsförmedlingen ska vara av högsta klass. Kunderna ska kunna dra nytta 
av att Arbetsförmedlingen samverkar med andra, mer specialiserade aktörer såsom 
rekryteringsföretag. Det ska pågå en ständig kompetensutveckling genom systematiskt 
lärande och spridning av kunskaper till alla medarbetare. Medarbetarna förväntas må bra 
och veta att de arbetar i en framgångsrik organisation.

Organisationen har fyra mål som bygger på de kategorier av sökande som verksamheten 
prioriterar. Målen fokuserar på:

 att nyinskrivna och matchningsbara individer ska komma i arbete inom 90 dagar
 att verka för att arbetssökande med utländsk härkomst kommer i arbete 
 att genom arbetsmarknadsutbildning få sökande i arbete inom 90 dagar
 att verka för att funktionshindrade arbetssökande kommer i arbete

Arbetsförmedlarna är uppdelade i två stora arbetsgrupper inom vilka de arbetar mot dessa 
mål. Dessa arbetsgrupper kallas för Matcha och Aktivera. Matchagruppen arbetar med 
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arbetssökande som är direkt matchningsbara mot arbete, dvs. de som har de förutsättningar 
som krävs för att ta ett arbete direkt. Aktiveragruppen arbetar med personer som behöver 
hjälp med att söka arbete och med de hinder som kan finnas för att de ska kunna komma ut 
i arbete. Dessa hinder kan exempelvis vara någon form av funktionshinder eller psykiska 
problem. I de fall då arbete inte är aktuellt försöker arbetsförmedlaren att aktivera den 
arbetssökande genom utbildning eller praktik för att öka dennes möjligheter att i ett senare 
skede kunna ta ett arbete.

Pilotprojektet
Våren 2007 startades ett pilotprojekt som går under den officiella beteckningen På väg mot 
framtidens arbetsförmedling och i mer vardagligt tal inom organisationen som Service 
Direktprojektet.  Kundmottagningen på pilotkontoret benämns bland personalen som DS
eller Direktservice. Direktservice är den benämning som vi valt att använda oss av i vår 
uppsats. 

Ett femtontal kontor runt om i landet arbetar nu i enlighet med de metoder och arbetssätt 
som utarbetats inom det koncept som är vägledande för projektet. Detta koncept innehåller 
standardkrav och rekommendationer när det gäller bemötande, arbetssätt, aktiviteter och 
information.  Som en del i projektarbetet ingår även att kontoren ska arrangera aktiviteter 
såsom rekryteringsträffar samt ordna aktiviteter som stödjer den arbetssökande i att söka 
arbete, att ha möjlighet att förbättra arbetssökandet och att få vägledning till arbete och 
studier. I Service Direktprojektet ingår även ett modernt och enhetligt inredningskoncept 
som stödjer det nya arbetssättet. Det nya arbetssättet innefattar i stora drag att 
arbetsförmedlaren möter den arbetssökande i dörren och låter denne beskriva sitt ärende. I 
Direktservice används inte kölappar utan istället tar arbetsförmedlaren personlig kontakt 
med den arbetssökande. Det finns alltid tillgängliga arbetsförmedlare som arbetar på ett 
coachande sätt. Detta innebär att det finns coacher som kan vara behjälpliga vid exempelvis 
kundarbetsplatser med allt från teknikstöd vid datorer till individanpassad service i form av 
hjälp med formuleringar i arbetsansökningar. Som en del i pilotprojektet har de 
arbetssökande genom e-legitimation eller en så kallad id-matris (elektronisk legitimation) 
möjlighet att skriva in sig som arbetssökande via Internet, så kallad självinskrivning. Den 
arbetssökande kan därefter själv boka in ett besök med en arbetsförmedlare via Internet. 
Mötet ska äga rum inom en vecka från det att den arbetssökande har anmält sig som 
arbetssökande. De arbetssökande som inte har möjlighet att använda sig av självinskrivning 
kan få hjälp av en arbetsförmedlare med manuell inskrivning. 

Övergripande målsättning med förändringen 
Pilotprojektet syftar till att Arbetsförmedlingen ska bli en mer aktiv och attraktiv mötesplats 
för arbetssökande och arbetsgivare där kunderna snabbt kan få individuellt anpassad 
matchningsservice. Vidare vill man förbättra förutsättningar för coaching till jobb och 
vägledning till arbete och studier. Genom att bygga upp en bättre samverkan mellan 
Arbetsförmedlingens tre servicevägar det vill säga Internet, Arbetsförmedling via telefon 
och de lokala kontoren ökas tillgängligheten till Arbetsförmedlingens tjänster för kunden. 
Denne kan enkelt växla mellan dessa servicevägar efter behov och önskemål.  
Pilotkontoren runt om i landet ska delta i fortlöpande utvärdering av pilotprojektet. Utifrån 
dessa utvärderingar och de erfarenheter som gjorts under perioden ska ett ”rikskoncept” 
utarbetas. Detta leder sannolikt till att Service Direktprojektet med tiden kommer att 
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lanseras nationellt, det vill säga bli en del av den dagliga verksamheten på Sveriges 
samtliga Arbetsförmedlingar.  

Problemformulering

Vi väljer att i vår uppsats studera personalens arbetssituation inom pilotprojektets ram.  
Förändringen innebär att arbetsförmedlarna från att ha arbetat relativt mycket enskilt nu 
arbetar i flexibla arbetslag som tillsammans löser problem och på ett kreativt sätt hanterar 
inströmningen av arbetssökande på Arbetsförmedlingen.  Vi tycker att det är intressant att 
undersöka hur personalen upplever de nya krav som ställs på dem i form av kapacitet att 
hantera sociala relationer i exempelvis det spontana mötet med arbetssökande, samt hur den 
nya tekniken påverkar upplevelsen av arbetssituationen. Vi är också intresserade av på 
vilket sätt samarbetet mellan kollegor har förändrats och hur detta upplevs av personalen. 
Som ett led i vårt intresse för personalen följer intresset för de arbetssökande som en faktor 
som påverkar personalen. Vi var därför även intresserade av att undersöka om de 
arbetssökandes attityder har inverkan på personalens arbetssituation. Detta ledde oss fram 
till följande frågeställningar:

 Hur upplever personalen den arbetssituation som skapas inom pilotprojektet?
 Vilken inverkan har de arbetssökandes attityder på arbetsförmedlarnas arbetssituation?

När undersökningen startade hade vi en begränsad kunskap om organisationen och 
pilotprojektet. För att skapa en grund för intervjuer med arbetsförmedlare inledde vi vårt 
arbete med att ta del av så mycket material som vi kunde få fram. Detta innefattade 
styrdokument för organisationen i stort och material om pågående pilotprojekt. Förutom 
detta talade vi med anställda på Arbetsförmedlingen och ställde frågor om verksamheten.  
Genom intervjuguiden ställde vi ett antal frågor om organisationen, detta för att öka vår 
kunskap och förmåga att tolka de individuella intervjuerna mot bakgrund av 
organisationsstrukturen.  Med hjälp av frågor om organisationen fick vi klart för oss vilka 
grupper som existerar utanför pilotprojektet och hur arbetet är uppdelat. För att kunna tolka 
individens upplevelse av arbetssituationen ansåg vi även att det var viktigt att skaffa oss 
kunskap om hur kompetensutveckling ser ut på arbetsplatsen. Vi hade den förförståelse att 
individens möjligheter att utvecklas i arbetet inverkar på upplevelsen av arbetssituationen. 

Syfte

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur personalen upplever sin arbetssituation 
inom pilotprojektet samt på vilket sätt de arbetssökandes inställning till Arbetsförmedlingen
påverkar densamma. Vår intention är att försöka förstå den komplexa verklighet som 
arbetsförmedlaren befinner sig i på arbetsplatsen samt ge förslag på hur arbetssituationen 
kan bli bättre. 
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Disposition 

Uppsatsen är upplagd enligt följande:
Den inledande delen innefattar bakgrund om forskningsområdet, problemformulering och 
syfte. Därefter följer metodavsnittet med tillvägagångssätt och metodval. Tidigare forskning 
följer på detta med en övergripande bild av tidigare forskning på det arbetsvetenskapliga 
området. Vidare presenterar vi de teorier som vi har valt för vår undersökning, varpå 
resultatredovisning följer under huvudrubriken som benämns resultat. Efter detta har vi 
placerat analys samt sammanfattning och slutsatser. Slutligen för vi en diskussion rörande 
våra resultat och ger förslag på fortsatt forskning. 

Metod

Vår första kontakt med den aktuella Arbetsförmedlingen fick vi genom en nyhetsartikel i 
Göteborgs Posten som beskrev det pilotprojekt som startats på en Arbetsförmedling i 
Göteborg. Vi tog kontakt med Arbetsförmedlingen och bad om ett möte. Efter detta möte 
stod det klart för oss att de var mycket intresserade av att få en bild av de arbetssökandes 
syn på bemötande. Vidare lade vi fram vår ambition att därutöver även undersöka 
personalens arbetssituation utifrån den förändring som pilotprojektet inneburit. Detta såg de 
som intressant och därifrån gick vi vidare med ett antal möten som handlade om att 
precisera undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Vi diskuterade bland annat vilken 
metod som skulle kunna passa för undersökningen.    

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning som innefattade fem intervjuer med 
arbetsförmedlare samt fem intervjuer med arbetssökande. För att kunna få en nyanserad 
bild av varje individs upplevelse av sin situation och pilotprojektets utformning menar vi att 
dialog är det bästa verktyget. Dialogen ger möjlighet att fritt reflektera och att jämföra med 
tidigare upplevelser av den traditionella Arbetsförmedlingen samt gav en möjlighet för oss 
att ställa följdfrågor och att förtydliga våra frågor. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett 
verktyg för att skapa förståelse för människors uppfattningar. Respondenten får utrymme att 
svara med egna ord samtidigt som intervjuaren har en möjlighet att ställa följdfrågor (Patel 
& Davidson, 2003).

Eftersom vår förförståelse om organisationen var begränsad ansåg vi att det induktiva 
förhållningssättet som den kvalitativa forskningsintervjun inriktar sig mot bäst lämpade sig 
för oss (Patel & Davidson, 2003) . Om vi istället hade använt oss av en kvantitativ metod i 
form av enkäter så hade det varit svårt att få en förståelse för varje enskild individ och 
dessutom hade det krävt en större förförståelse. Detta för att kunna ställa rätt frågor från 
början istället för som genom intervjuer bygga upp kunskap om organisationen genom 
samtal. För att förbättra vår kunskap om Arbetsförmedlingen inför de stundande 
personalintervjuerna så valde vi att starta undersökningen med att intervjua arbetssökande. 
Detta gav oss även tillfälle att på plats studera personalen och bilda oss en uppfattning om 
vilka arbetsförmedlare som skulle kunna tänka sig att delta i vår studie. 

Vi skapade en intervjuguide för intervjuer med arbetssökande. Denna intervjuguide hade en 
hög grad av strukturering då vi ville vara säkra på att få med frågor på alla områden som 
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intresserade oss (Patel & Davidson, 2003). Därefter gjorde vi en pilotintervju för att testa 
guiden. Det visade sig att i stort så var frågorna formulerade på ett sådant sätt att de var 
tydliga för respondenten. Några mindre korrigeringar gjordes innan vi gick ut på fältet (se 
bilaga 1). Urvalsprocessen när det gäller de arbetssökande gick till så att vi satte upp anslag 
i Arbetsförmedlingen där vi beskrev undersökningen och lade fram en förfrågan om 
frivilliga deltagare. Anslaget fanns på en infoskärm på Arbetsförmedlingen. Vi bad de 
sökande att kontakta oss via en mejladress för att anmäla sig. Vi fick inga svar på detta sätt 
och bestämde oss därför för att själva söka upp de arbetssökande. Urvalet utgick från att vi 
på förhand hade bestämt oss för att finna intervjupersoner ur så många grupper som möjligt. 
För oss var de viktigaste grupperna män och kvinnor, invandrare och svenskar samt unga 
och gamla. Vårt sätt att närma oss personerna gick till så att vi presenterade oss med namn 
och utbildning, samt förklarade vårt syfte med undersökningen. Denna metod gav resultat 
och vi kunde intervjua fyra personer. I dessa intervjuer i fullföljde vi vår intervjuguide. Vi 
kunde utöver det även göra en kort intervju där vi använde delar av intervjuguiden. Vi hade 
ett kontorsutrymme på Arbetsförmedlingen som vi kunde disponera fritt i vilket vi höll två 
av våra intervjuer. De övriga intervjupersonerna valde själva att delta i intervjun på plats i 
förmedlingen, dock utom hörhåll för arbetsförmedlarna. Intervjuerna tog mellan en 
halvtimma till en timma och i början av intervjun intygade vi att intervjupersonens svar 
skulle behandlas med anonymitet. Direkt i anslutning till intervjun sammanfattade vi 
intervjuerna för att undvika att missa viktiga intryck från intervjutillfället.

Inför intervjuerna med personalen skapade vi återigen en strukturerad intervjuguide. Denna 
bestod av tre teman nämligen organisation, projekt och personal. Utifrån dessa skapade vi 
sedan ett omfattande antal frågor (se bilaga 2). Intervjuguiden testades genom en 
pilotintervju, vilken visade att den var lättfattlig och höll tidsramen för intervjun. Vi 
använde bandspelare vid intervjutillfällena som omfattande cirka en timmas tid.  
Urvalsprocessen för arbetsförmedlare har löpt parallellt under arbetets gång. Det började 
med att vi deltog i ett personalmöte där vi beskrev syftet med vår undersökning samt gav de 
anställda på Arbetsförmedlingen tillfälle att ställa frågor till oss. Vår mejladress delades ut 
till personalen och de ombads kontakta oss direkt för att anmäla sitt intresse. Vi fick två 
intresseanmälningar varav en föll bort i och med att denne inte uppfyllde våra krav på att 
intervjupersonen regelbundet skulle arbeta ute på golvet i Arbetsförmedlingen. Tre personer 
anmälde sig personligen till oss under de dagar vi befann oss i verksamheten för att 
intervjua de arbetssökande. 

Efter att hela det empiriska materialet samlats in från personalgruppen så sammanfattade vi 
dessa var och en för sig. Dessutom transkriberade vi en av personalintervjuerna i sin helhet 
för att riktigt tränga in i materialet. När alla sammanfattningar var färdigställda samlade vi 
alla intervjusvar som getts på varje fråga. Detta för att få överblick över alla respondenters 
svar på en och samma fråga. Detta material använde vi oss av för att sedan sammanställa 
resultatdelen i vår undersökning. Inför sammanställandet skapade vi teman som vi ansåg 
vara relevanta för att senare kunna skapa analysen.  
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Metodreflektion

Vi är medvetna om att en enkätundersökning hade möjliggjort ett större urval, men detta 
hade i sin tur medfört att det djup som vi sökte hade gått förlorat. Vi tror att våra insamlade 
data är trovärdiga i den bemärkelsen att det i intervjusituationen ges tillfälle att klargöra 
eventuella missförstånd. Vi har även varit uppmärksamma på miljöfaktorer som kan 
påverka intervjusituationen. I största möjliga mån har vi sett till att vi har kunnat sitta 
avskilt med respondenterna och därmed också minimerat risken för att bli avbrutna. Genom 
detta har vi också undvikit att det sker saker runtomkring respondenten som kan uppfattas 
som störande. I en ytterligare studie med samma problemformulering hade vi övervägt att 
utöka antalet personalintervjuer och att eventuellt komplettera undersökningen med en 
totalundersökning av populationen via enkäter. Detta för att undersökningen skulle kunna 
bli mer representativ. 
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Tidigare forskning

I denna del av vår uppsats beskriver vi generella inriktningar gällande forskning på det 
arbetsvetenskapliga området. Vidare kommer vi in på det område som vi är inriktade på, 
nämligen forskning rörande arbetssökande och arbetsförmedlare (Svensson, 1997). På det 
arbetsvetenskapliga forskningsområdet är en del av forskningen fokuserad på vilka 
konsekvenser olika teknologier och sätt att organisera arbetet får för de anställda. Aktuella 
begrepp här är arbetsvillkor och arbetsmiljö. Splittrade jobb, repetitiva och enformiga 
arbetsuppgifter, och centralstyrning har visat sig få mycket negativa följder (Holmer & 
Simonson, 2006). Frisk- och ohälsofaktorer är relevanta för denna forskningsgren. Därmed 
har också förutsättningar för arbetsglädje och arbetstrivsel varit föremål för studier. Ett 
exempel på definition av det goda arbetet är en balans mellan krav och kontroll i arbetet, 
detta stärkt av socialt stöd från kollegor och ledning samt möjlighet att förena arbete med 
övriga delar av livet (Holmer & Simonson, 2006) . Andra studieområden inom forskning 
om arbete är hur olika kulturer inom arbetslivet formas och omvandlas. Här handlar 
debatten främst om att det finns en allmän samhällelig individualiseringsprocess som också 
slår igenom i arbetslivet, vilket leder till nya flexibla sätt att organisera arbetet. Ytterligare 
ett forskningsområde handlar om genus. Detta forskningsområde syftar till att kartlägga och 
förklara empiriska mönster gällande genus (Holmer & Simonson, 2006).      

Mer specifikt av intresse för oss är forskning om arbetslösa, arbetsförmedlare och 
organisationsförändring. Den forskning som finns rörande arbetslösa handlar främst om 
marginaliserade grupper i samhället och deras möjligheter att agera på en arbetsmarknad 
där de är i underläge. Flertalet studier handlar om personer med funktionshinder av olika 
slag och då främst psykiska sådana. Studierna syftar dels till att beskriva vilka svårigheter 
dessa personer har att komma in på arbetsmarkanden samt vilka åtgärder som kan 
underlätta deras situation. När det kommer till arbetssökande finns även studier rörande 
beteende i samband med arbetssökandet som aktivitet. Denna forskning behandlar 
copingstrategier och i vilken utsträckning den arbetssökande är aktiv respektive passiv när 
det gäller att söka arbete (Bolinder, 2005). Det finns även mycket forskning om arbetslösas 
situation i termer av välbefinnande eller snarare frånvaro av densamma. Här fokuseras på 
individens upplevelse av att kunna förändra sin situation. Om den arbetssökande upplever 
sin situation som hopplös och opåverkbar får detta i de flesta fall negativa konsekvenser för 
den psykiska hälsan (Hallsten, 1998). Vidare finns det ett antal studier gjorda på 
arbetsförmedlares bemötande gentemot arbetssökande (Svensson, 1997). Det vi kan se är 
däremot att det finns begränsad forskning när det gäller kvalitativa studier av 
arbetssökande. Därför menar vi att vårt val av metod är befogat. Vi har inte funnit något alls 
inom tidigare forskning om hur den arbetssökandes attityder gentemot Arbetsförmedlingen 
påverkar arbetsförmedlare, varför vi även finner denna frågeställning befogad.

Vidare finns forskning rörande arbetsförmedlare, bland annat om dennes förändrade roll 
över tid och rörande individens subjektiva upplevelse av yrket. Resultaten visar att 
yrkesrollen är mångfacetterad och att arbetet i hög grad påverkas av konjunkturläget. Under 
lågkonjunkturläge då antal sökande ökar och antal lediga arbeten minskar blir arbetsbördan 
större. Detta medför en risk för arbetsförmedlarnas hälsa. (Johansson, 1995). Vi har inte 
funnit någon studie som intresserar sig för samma frågor som vi gällande personalen på 
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Arbetsförmedlingen. En orsak till detta kan vara att Arbetsförmedlingen inte har haft någon 
omorganisation som liknar den inom det aktuella pilotprojektet. En annan anledning kan 
vara att kvalitativa intervjuer tar mer tid i anspråk än exempelvis enkätundersökningar. Då 
arbetsförmedlare ofta arbetar under tidspress är det kanske svårt att få tillgång till 
yrkesgruppen. En annan del av forskningen handlar om människobehandlande 
organisationer. Arbetsförmedlingen är en sådan organisation, varför även den del av 
forskningsfältet är relevant. Organisationen kring denna typ av verksamheter innefattar ofta 
vaga mål och en dubbelhet i relation till klienten. (Jönsson, 2004). 

Forskning om förändringsprocesser är omfattande. Här utgör motstånd mot förändring och 
förändringsledarskap centrala delar. När det gäller organisationsförändring visar forskning 
på att ju mer ledningen involverar medarbetarna i beslut och processer ju lättare går 
förändringsarbetet. Genom delaktighet kan således motstånd mot förändringar förebyggas 
(Jacobsen, 2005). Forskning visar även på orsaker till motstånd mot förändring. En av de 
starkaste orsakerna är att sociala band mellan kollegor bryts. Ytterligare ett exempel är i de 
fall då psykologiska kontrakt bryts, det kan bland annat handla om anställningskontrakt 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002).

Sammanfattning

I detta avsnitt har vi redovisat forskning som finns på det arbetsvetenskapliga området och 
tagit upp olika inriktningar inom denna forskningsgren. Det handlar bland annat om frisk-
och ohälsofaktorer, nya flexibla sätt att organisera arbetet på, samt genusforskning. Vidare 
redovisar vi mer specifik forskning som är av intresse för oss i vår undersökning. Då 
handlar det främst om forskning rörande arbetsförmedlare och arbetssökande. De studier vi 
funnit som är gjorda på arbetssökande handlar i stor utsträckning om hur dessa upplever 
bemötandet från arbetsförmedlare. Vidare finner vi ett antal studier utförda på 
arbetsförmedlare, i vilka det undersöks hur dessa upplever sin roll som arbetsförmedlare, 
samt hur deras arbetsbelastning påverkas av det rådande konjunkturläget. 

Teori

De teorier som redovisas i detta avsnitt handlar om självstyrande grupper samt frihets- och 
kvalifikationsnivåer. Det handlar också om motstånd mot förändring, lärande och känsla av 
sammanhang

         Organisation och individ  

Teorin om självstyrande grupper
Enligt Wolvén (2000) kan organisationen som står inför en förändringsprocess använda sig 
av självstyrande grupper eftersom det kan ge de anställda ökad kontroll över sin 
arbetssituation. Detta kan i sin tur underlätta förändringsprocessen. 
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Det finns vissa förutsättningar som bör finnas för att införandet av självstyrande grupper 
ska lyckas:

 Gruppen som står i fokus måste ha befogenhet att själv få fatta beslut inom ett för 
dem naturligt och begränsat ansvarsområde.

 De yttre förutsättningarna såsom exempelvis lokaler och lönesystem måste vara 
tillfredsställande.

 Demokrati ska råda i gruppen men det är inte tillräckligt utan måste även återföljas 
av demokrati i organisationen i stort. 

Teorin har testats i samband med organisationsförändringar och slutsatsen har varit att ju 
större möjlighet personalen har haft att kontrollera sitt arbete desto större har även 
arbetstillfredsställelsen blivit (Wolvén, 2000).

Teorin om frihets och kvalifikationsnivå
Arbetspsykologen Bertil Gardell medverkade i och bedrev på egen hand forskning kring 
socioteknik. Som utgångspunkt i forskningen ligger en tes om att arbetet borde vara en källa 
till behovstillfredsställelse för individen. Gardell studerade i sina undersökningar två 
dimensioner av arbetsorganisation och dessa är, graden av självbestämmande samt graden 
av kvalifikationsnivå. Den förstnämnda handlar om arbetstakt, variation, metoder, i vilken 
utsträckning individen kan bestämma över hur hon ska lägga upp arbetet samt möjlighet att 
skapa sociala kontakter. Graden av kvalifikationsnivå innefattar de krav som arbetet ställer 
på individens kunnande, ansvarstagande, initiativ, självständighet, skapande förmåga samt 
de möjligheter som finns för att individen ska kunna utnyttja sina resurser. Dessa två 
dimensioner av arbetsorganisation slår Gardell ihop till ett begrepp och kallar det för 
Frihets- och kvalifikationsnivån (FK-nivån). I de studier som görs visar samtliga på ett 
samband mellan en hög FK-nivå och en ökad arbetsglädje. I och med detta har Gardell även 
kunnat visa på att det psykiska välbefinnandet hos individer har ökat samt att deras vilja och 
krav på att delta i beslutsfattande har blivit större (Wolvén, 2000).

Motstånd mot förändring

Orsaker till motstånd mot förändring
Det finns ett flertal orsaker till att motstånd mot förändring uppkommer i organisationer. 
Dessa orsaker är: fruktan för det okända, att psykologiska kontrakt bryts, förändrade 
förväntningar på arbetet, hot om personlig förlust för individen, att sociala band bryts, 
yrkesidentiteten kan sättas ur spel, ändrad symbolisk ordning, förändrade maktförhållanden, 
att externa aktörer vill ha stabilitet, nya krav på kunskap samt dubbelarbete (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002).  

Fruktan för det okända innebär att gå från det trygga och välkända till den osäkerhet inför 
framtiden som processen för med sig. De flesta organisationsförändringar medför även att 
psykologiska kontrakt bryts. Det kan innebära att formella kontrakt ändras. Ett sådant kan 
exempelvis vara ett anställningskontrakt. Det finns även informella kontrakt som kan 
äventyras vid en förändring såsom muntliga överenskommelser och oskrivna regler som 
medför förändrade förväntningar på arbetet. För vissa medarbetare kan en 
organisationsförändring innebära hot om personlig förlust i form av ekonomiska 
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konsekvenser för den enskilde samt påverka dennes karriärmöjligheter. Tilläggas bör även 
att sociala band kan brytas något som kan upplevas som smärtsamt för individen, eftersom 
det finns risk för att förlora kontakt med gamla kollegor. Vidare kan den identitet som 
individen har byggt upp genom arbetet sättas ur spel i och med att arbetet och dess villkor 
förändras. En del förändringar kan innebära ändrad symbolisk ordning vilket kan bestå i att 
exempelvis kontorsutrymmen omvandlas till kontorslandskap. I vissa fall förändras 
maktförhållanden på arbetsplatsen. När ett stabilt mönster av makt och inflytande ändras 
kommer de som påverkas av det troligtvis att protestera. Externa aktörer vill även de ha 
stabilitet vilket kan medföra att omvärlden motsätter sig förändring om den sker till deras 
nackdel det vill säga försvårar samarbetet med organisationen. En organisationsförändring 
kan föra med sig nya krav på kunskap vilket kan medföra vissa individer kan behöva 
kompetensutveckling. Detta kan för en individ som har arbetat länge i en organisation 
innebära en svårighet som väcker känslor av motvilja mot det nya. När en organisation ska 
implementera ett nytt sätt att arbeta finns en risk för att individen måste utföra de gamla 
uppgifterna samtidigt som de nya ska införas. Detta medför ofta under en period ett 
dubbelarbete för individen som kan vara svårt att hantera (Jacobsen & Thorsvik, 2002).

Motståndets olika faser
När orsaker till motstånd finns följer ett händelseförlopp där motståndet i fyra faser tar sig 
olika uttryck. Det kan variera från ett milt motstånd som visar sig genom exempelvis 
bristande intresse till hårdare motstånd i form av vägran att verkställa förändringsåtgärder 
(Jacobsen, 2005).

Fas ett kännetecknas av apati och likgiltighet inför förändringen. I personalgruppen florerar 
negativa uppfattningar och attityder gentemot organisationsförändringen. Detta kan yttra sig 
genom bristande intresse och kritiska synpunkter. Fas två präglas av passivt motstånd i 
form av total frånvaro av både positiva och negativa känslor. I fas tre finns det ett aktivt 
motstånd i form av starka kritiska yttringar och ifrågasättande av poängen att fortsätta med 
processen. I personalgruppen yttrar sig detta genom fredliga bojkotter och aktiv spridning 
av negativa historier. Vidare finns det i fas fyra ett aggressivt motstånd som handlar om en 
vägran att verkställa förändringsåtgärder. Detta exempelvis genom strejker, dolt sabotage 
och i vissa fall direkt förstörelse (Jacobsen, 2005). 

Lärande

Det finns många olika perspektiv på lärande. De teorier som följer beskriver hur skapande 
av kunskap formas genom en process. Beroende på hur inlärningsprocessen ser ut får 
kunskapen olika kvalité. Detta beskrivs i nedan redovisade teorier som olika ”typer av 
lärande”. Vidare kan lärandet ske som både en individuell och en kollektiv process.

Teorin om single och double loop-lärande
Granberg beskriver i sin bok ”Lära eller läras” (2004) två olika typer av lärande, nämligen 
single och double loop-lärande. Det förstnämnda begreppet är ett lärande som enbart löser 
ett problem just för stunden. Detta innebär att nästa gång individen stöter på samma 
problem agerar hon likadant som första gången. Alltså har inte något bestående lärande 
kommit till stånd utan det sker endast en korrigering som är tillfredsställande just för 
stunden. Det är först när individen frågar sig varför problemet uppstår och drar slutsatser av 
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det som en beständig förändring och ett djupare lärande har möjlighet att utvecklas. Det är 
detta lärande som kallas double loop-lärande. För att tydliggöra begreppen illustrerar vi 
dem figur 1.

                 ”Huvudprogram”    Handlingsstrategier                        Följder

                        Single loop-lärande

           Double loop-lärande
           
Figur 1. Single loop-lärande och double loop-lärande (Argyris, 1993) se Granberg (s.185, 2004).

Det som i figur 1 benämns som huvudprogram är det som gör att en individ handlar på ett 
visst sätt. Det är handlingsteorier som informerar individen om hur hon bör agera för att 
uppnå ett önskade resultat. Huvudprogrammet innefattar de dominerande syn- och tankesätt 
som ligger till grund för organisationen. Dessa är stabila strukturer som innehåller 
övergripande föreställningar om den aktuella verksamhetens mening och sätt att fungera 
(Granberg, 2004).

För att få till stånd ett double loop-lärande som är det individen bör sträva mot måste 
huvudprogrammet ändras (Granberg, 2004). Detta sker genom reflektion. Genom att 
individen reflekterar över varför problemet uppkommer växer handlingsstrategier fram 
gällande vad som är den bästa lösningen för att undvika att det uppkommer igen. 
Handlingsstrategierna leder i sin tur till följder, det vill säga ett agerade från individens sida. 
Om en liknande situation dyker upp i framtiden så vet individen vad som behöver göras för 
att lösa den. Ett konkret exempel på single loop-lärande hämtat från Granbergs eget 
bostadshus där en besvärlig vattenkran stänker ner gästerna:

”Om man blir nedstänkt varje gång man tvättat händerna, då har man fått erfarenhet utan
att lära sig. Det är vad Argyris (1993) kallar single loop. Single loop- lärande löser bara 
de närvarande problemen” (Granberg, 2004, s.185).

Den grundläggande frågan om varför problemet uppstår löses inte genom ett single loop-
lärande. Om individen istället drar slutsatser av erfarenheten med vattenkranen, exempelvis 
att man bör vara försiktig med den så har ett double loop-lärande kommit till stånd. 

I de fall då individen använder sig av ett single loop-lärande innebär det att en ändring av 
huvudprogrammet inte inkluderas. Detta innebär alltså att det första individen gör när 
problem uppstår är att ta till sina handlingsstrategier varpå följderna kommer och en 
ändring av huvudprogrammet inte kommer till stånd (Granberg, 2004).     

Teorin om kollektivt lärande    
Det kollektiva lärandet innebär ett interaktivt och kommunikativt handlande, något som 
skapar ett mervärde. Kollektivet uppnår alltså något som är annorlunda och mer värdefullt 
än det som uppnås av en enskild individ. Lärandet som kollektiv process leder till ett 
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gemensamt kunnande, som bygger på en likartad förståelse av något. Detta innebär att 
gruppen har en gemensam utgångspunkt för sitt handlande. Det finns tre viktiga aspekter i 
en kollektiv lärandeprocess, nämligen dialog, samtal och reflektion (Backlund, Hansson & 
Thunborg, 2001). Kollektivt lärande i form av en perspektivförskjutning innebär att 
individen övar sig i att bredda sitt eget perspektiv. Genom att se hur andra individer agerar i 
ett visst sammanhang kan man tvingas överväga eller revidera sina egna sanningar om 
verkligheten. Detta förhållningssätt ger en dynamik som underlättar förståelse och lärande 
(Granberg, 2004). 

I ”Lärdilemman i arbetslivet” (2001) tas kopplingen mellan lärande och hälsa upp. Det 
påpekas att betydelsen av lärande och kompetensutveckling i arbetslivet inte bara är 
gynnsamt ur ett produktionsekonomiskt perspektiv utan även för skapandet av goda 
arbetsförhållanden som motverkar uppkomst av stress och arbetsrelaterad ohälsa. Lärandets 
roll betonas i skapandet av uthålliga arbetssystem. Dessa arbetssystem är uppbyggda för att 
återskapa och utveckla mänskliga resurser snarare än att förbruka dem. Resurser i detta 
sammanhang kan vara kunskapsmässiga, sociala och emotionella.

     
Aspekter av lärandebegreppet
”Lärdilemman i arbetslivet” (2001) skiljer mellan tre olika aspekter av lärande:

 Bemästringslärande

 Lärande som utveckling av ett personligt förhållningssätt

 Utvecklingsinriktat, kreativt lärande

Dessa tre aspekter ingår som en integrerad del i det ”goda lärandet” (Backlund et al., 2001). 
Den första aspekten, bemästringslärande, utgår från att individen lär sig att bemästra arbetet 
utifrån givna mål, metoder och uppgifter utan att ifrågasätta dem. Det handlar om att 
individen tillägnar sig på förhand definierade kunskaper, tankesätt och handlingsmönster. 
Denna typ av lärande kan även benämnas som anpassningsinriktat lärande dvs. individens 
kompetens ”att göra sakerna rätt”. Detta anses som en betydelsefull och nödvändig del av 
lärandet. Den andra aspekten, lärande som utveckling av ett personligt förhållningssätt
ligger nära bemästringslärandet, men den innehåller ytterligare dimension, nämligen att 
”göra något till sitt eget”. Det handlar om att individen utvecklar ett djupare förhållningssätt 
till det som lärs och ett slags personligt ”ägande” av kunskapen. Det beskrivs som en 
förändring av individens subjektivitet och sociala eller yrkesmässiga identitet (Backlund et 
al., 2001). Den tredje och sista aspekten hänger samman med lärande i termer av 
nyskapande och utveckling. Utmärkande för utvecklingsinriktat lärande är att individen 
genom ett ifrågasättande och överskridande av det givna utvecklar och prövar nya tankesätt 
och handlingsmönster (Backlund et al., 2001).

Hälsa

Teorin om känsla av sammanhang
Upphovsmannen till begreppet Känsla av sammanhang (KASAM), Aaron Antonovsky är 
professor medicinsk sociologi. I sin forskning har Antonovsky eftersträvat att lyfta fram det 
salutogena perspektivet på hälsa. Detta innebär att fokus ligger på friskfaktorer snarare än 
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ohälsofaktorer. I Antonovskys ”Hälsans mysterium” (1995) redovisas en mängd 
forskningsresultat som stöder hans tes om KASAM:s betydelse för hälsan. Med hälsa avses 
psykiskt och fysiskt välbefinnande hos individen. Begreppet består av tre centrala 
komponenter. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att testa sin teori 
genomförde Antonovsky ett antal djupintervjuer. Individerna som deltog i studien var alla 
olika men med en gemensam nämnare, nämligen att de alla hade gått igenom ett svårt 
trauma och kommit ur det på ett mycket bra sätt.  Det som låg i fokus under intervjuerna var 
hur individerna uppfattade sina liv.

Den första är begriplighet och handlar om upplevelser av yttre och inre stimuli. En nära 
anhörigs död kan vara ett exempel på vad Antonovsky avser med yttre stimuli. Ett 
personligt misslyckande kan förklaras som ett inre stimuli. Det fokuseras på hur individen 
tar till sig dessa stimuli och anser dem vara förnuftiga samt i vilken utsträckning hon 
upplever informationen som ordnad snarare än kaotisk. En individ med hög känsla av 
begriplighet kan förutsäga framtida stimuli. Vid de tillfällen då det trots detta dyker upp 
oväntade stimuli kan hon med hjälp av begripligheten ordna dessa och de blir då mindre 
kaotiska. Den andra komponenten är hanterbarhet, vilket innebär att individen upplever sig 
ha tillräckligt med resurser för att klara av att möta de stimuli som hon konfronteras med. 
Resurserna är sådana som ligger under ens egen kontroll och som individen känner att hon 
kan lita på. Det handlar om de kunskaper, det material, de färdigheter och den utrustning 
som en individ har. Vidare krävs att individen har en upplevelse av att både den formella 
och den informella sociala strukturen som arbetet ingår i kan förse henne med den miljö och 
den utrustning som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. De 
personer med en hög känsla av hanterbarhet menar Antonovsky inte ser sig själv som ett 
offer och därmed inte heller känner sig orättvist behandlade av livet.  Förmågan att kunna 
gå vidare efter exempelvis ett trauma ökar om individen upplever att hon kan hantera 
situationen. Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet och denna fokuserar på 
vikten av att vara delaktig och att känna att livet har en känslomässig innebörd. Det är av 
stor vikt att vara delaktig i de saker som skapar ens öde och erfarenheter. Antonovsky ser 
meningsfullhet som KASAM:s motivationskomponent. En individ med hög grad 
meningsfullhet drar sig inte för att konfrontera utmaningar i strävan efter att skapa en 
mening med dem (Antonovsky, 1995).

Begreppet KASAM är aktuellt även när det gäller arbetsförhållanden.  Det som påverkar 
KASAM är bland annat att individen känner glädje och stolthet i arbetet samt en frihet att 
själv kunna bestämma över sin arbetssituation. Ur en sådan upplevelse kan komponenten 
meningsfullhet växa sig stark hos individen. Sammanfattningsvis så handlar det om 
individens upplevelse av att medverka i ett socialt värdesatt agerande. Den sociala 
värderingen existerar på två nivåer. Dessa handlar för det första om den sociala värderingen 
av verksamheten som individen ingår i och för det andra huruvida individen upplever den 
värderingen som rättvis. Den sociala värderingen från samhällets sida uttrycks genom de 
resurser (makt, belöning, prestige) som påverkar individerna i organisationen. Vidare 
påverkas KASAM av att resurserna är tillräckliga och att arbetet är anpassat efter arbetarens 
förmåga samt möjlighet till återhämtning för att samla kraft. Om dessa förutsättningar finns 
bidrar det till en hög känsla av hanterbarhet. 
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Då den arbetande människan har en känsla av att hennes roll i arbetet är tydlig samt klart
kan se hur andras roller hänger ihop med hennes egen, bidrar detta till en känsla av 
förutsägbarhet.  Individens känsla av att kunna se hur saker och ting hänger ihop, både 
tidsmässigt och i relationen mellan arbetsuppgifter främjar känslan av begriplighet. 

Utmattningsdepression eller utbrändhet
Begreppet utbrändhet myntades av amerikanska forskare och kom att innebära ett tillstånd 
av utmattning och allvarlig motivationsförlust. Två oberoende studier gjordes på 70-talet 
som båda kom fram till samma slutsats, nämligen att utbrändhet skiljer sig från att ”bara” 
vara utsliten. Utbrändhet innefattar även ett utslocknat personligt engagemang som uppstår 
genom att individen inte endast arbetar för mycket utan även drivs av att försöka uppnå 
något (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006).

Sammanfattning

I detta avsnitt har vi redovisat teorier som har haft betydelse för vår undersökning. Teorier 
om självstyrande grupper och FK-nivån handlar om förutsättningar för 
organisationsförändringar. De grupper som uppfyller kriterierna i de nämnda teorierna har 
goda förutsättningar för att anpassa sig till en förändringsprocess. Detta fungerar 
förebyggande mot det motstånd som vanligen uppstår i förändringsprocesser. Därför har vi 
även valt att inkludera teorier om detta. Centrala delar i dessa teorier är vad som orsakar 
motståndet och hur motstånd mot förändring yttrar sig. En av de ovan redovisade orsakerna 
till motstånd mot förändring handlar om de krav på ny kunskap som kan ställas på en 
individ i en förändringsprocess. Detta gör att vi har valt att titta närmare på teorier om 
lärande för att utläsa vilken typ av lärande som det handlar om i vår empiri, samt hur 
lärandeprocessen ser ut både på ett individuellt och på ett kollektivt plan.

För att bredda vår undersökning har vi valt att inkludera aspekter på hälsa. I detta 
sammanhang redovisar vi teorin om KASAM, vilket är en teori som sätter fingret på 
kognitiva komponenter som främjar hälsa. Som ett led i detta berör vi även ohälsofaktorer i 
form av utmattningsdepression eller utbrändhet. Detta handlar om hur ett stort engagemang 
tillsammans med hög arbetsbelastning och brist på resurser kan leda till utmattning och 
allvarlig motivationsförlust hos individen.
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Resultat 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera de resultat som vi har fått fram genom 
intervjuer, observationer samt dialoger, som har förts med olika aktörer. Materialet 
innehåller synpunkter från respondenterna, både när det gäller pilotprojektet och arbetet 
som arbetsförmedlare i en mer vid mening.

Pilotprojektet

I den kundmottagning som Arbetsförmedlingen hade före pilotprojektets start fanns en så 
kallad hovmästare som skötte allt från manuell inskrivning till hantering av a-kasseärenden.
Systemet byggde på att arbetssökande tog en kölapp och satt ner och väntade på sin tur. 
Denna väntan kunde ibland dra ut på tiden till att bli så lång som en timma eller mer.

Den nya kundmottagningen, Direktservice, har stora ytor som inbjuder till möten mellan 
människor. Kölapparna existerar inte utan istället kommer arbetsförmedlarna och möter den 
arbetssökande i dörren, varpå denne kan beskriva sitt ärende och få hjälp direkt. 
Myndighetskänslan har byggts bort genom att disken är borta och istället finns det en 
pulpetliknande möbel som kallas för Infopunkten. Den är bemannad av en personal som är 
”spindeln i nätet” och dirigerar arbetssökande vidare till övrig personal samt ger allmän 
information till arbetssökande. Denne fungerar även som en slags samordnare för 
verksamheten i Direktservice. Denna arbetsroll benämns såsom huvudcoach. 

Inom Direktservice finns tre roller som arbetsförmedlaren förväntas behärska, nämligen 
huvudcoach, coach samt AIS-coach. Förkortningen AIS står för Arbetsförmedlingens 
Informationsservice. Coachernas uppgift är att vara behjälpliga och att stötta när de 
sökande stöter på eventuella problem, detta kan exempelvis handla om hantering av 
datasystemet. De ska avlasta huvudcoachen genom att fånga upp sökande som träder in i 
Arbetsförmedlingen för att därigenom undvika köbildning vid Infopunkten. AIS har som 
uppgift att sköta direktärenden såsom manuell inskrivning eller att ta hand om ärenden som 
kan tänkas ta lite längre tid, exempelvis överflyttningar mellan Arbetsförmedlingskontor. I 
anslutning till arbetsgruppen ute i förmedlingen finns en bakjour som kan kallas in vid hög 
belastning eller i de fall då en schemalagd personal i Direktservice är frånvarande. Denna 
bakjour består av två arbetsförmedlare som arbetar bakom kulisserna med sina ordinarie 
arbetsuppgifter men som samtidigt har beredskap att avbryta sitt ordinarie arbete och gå ut i 
Direktservice för att förstärka bemanningen där.

Direktservice gör det möjligt för den arbetssökande att både sköta inskrivning och hantera 
sitt a-kasseärende själv. I och med detta frigörs personalen som kan ägna sig åt ett 
coachande arbetssätt som i huvudsak innebär att de stödjer den arbetssökande i arbetet med 
ansökningar, skapande av CV, föreberedelse inför anställningsintervju, att sända iväg 
arbetsansökan via Internet och så vidare.
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Förändringsprocessen

När det gäller regler som styr pilotprojektets utformning så upplever respondenterna att det 
är strikt styrt ovanifrån, det vill säga från högsta ledningen. De uttrycker samtidigt en 
förståelse för detta eftersom det på sikt förväntas bli en nationell lansering och de ser därför 
vikten av standardisering. Dock finns det en uppfattning om att det inom ramen för 
projektet är möjligt att påverka arbetssättet. Personalen har haft tydliga kanaler, genom 
vilka de har kunnat påverka. Detta i form av två representanter i styrgruppen, dels en 
projektledare och dels en facklig representant. Arbetssättet har på så sätt till viss del kommit 
att präglas av personalens synpunkter på vad som är det mest effektiva sättet att arbeta på. 
Som ett exempel på detta har den del som har med coaching att göra påverkats av 
personalens synpunkter. Flera av respondenterna har använt uttrycket ”trial and error” för 
att beskriva hur arbetet inom pilotprojektet har vuxit fram. Många respondenter vittnar om 
att det inom personalgruppen har funnits ett litet antal som har känt oro av ovissheten inför 
projektets start, men att den oron nu har lagt sig. De flesta såg med glädje fram emot att 
projektet skulle starta och att detta bidrog till en god stämning samt känsla av gemenskap på 
kontoret. 

De arbetsförmedlare som har medverkat i undersökningen har inte uttryckt någon önskan 
om att i högre utsträckning ha fått vara med och påverka projektets utformning. Däremot är 
det så att de som velat påverka har tagit möjligheten att göra det medan andra inte har velat
utan har varit nöjda med att hålla sig i bakgrunden. Respondenterna uttalar sig i positiva 
ordalag om projektledaren för pilotprojektet. Intervjupersonerna tycker att han har varit en 
mycket god inspiratör och pedagog inför och under hela projektet. Man känner också att de 
synpunkter som personalen har haft gällande arbetssättet i projektet har tagits på allvar och 
förts vidare för diskussion i styrgruppen. 

Synpunkter på det gamla och det nya sättet att arbeta
En stor del av förändringen har att göra med de nya lokaler som Arbetsförmedlingen 
flyttade till inför pilotprojektets start. Gemensamt för samtliga av våra intervjupersoner, 
dvs. både arbetsförmedlare och arbetssökande är att lokalerna upplevs som en stor del i den 
positiva förändringen. Följande citat belyser personalens reaktioner:

”Ett otroligt lyft både för oss och för de arbetssökande.”

”Att flytta hit till dessa lokaler, det var ett stort lyft.” 

Flera av de arbetssökande bekräftar bilden av pilotprojektets positiva genomslagskraft. En 
arbetssökande uttrycker följande:

”Det känns bra, öppet och ljust! Man blir pigg av att vara här. Det är inte sådan där 
kommunal känsla med gula och gröna väggar.” 

Genomgående i de intervjuer vi genomfört så har jämförelser mellan det traditionella sättet 
att arbeta i kundmottagningen och det nya i Direktservice gjorts. Vad gäller 
arbetsförmedlarnas tankar kring det gamla sättet att arbeta framkommer reflektionen att det 
vore en katastrof om man gick tillbaka till det gamla sättet. Det finns ett hot om att 
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Arbetsförmedlingen ska få finnas kvar i den funktion den har nu. Arbetsförmedlarna menar 
att förmedlingsverksamheten behöver förbättras, annars är risken att Arbetsförmedlingen 
endast får arbeta med de svaga grupperna i samhället och att matchning av ”gångbara” 
sökande helt riskerar att försvinna. Det finns en uttalad åsikt bland personalen att det 
verkligen var på tiden att ett förändrat arbetssätt lanserades. Angående Arbetsförmedlingens 
rykte så är inställningen bland arbetsförmedlarna att projektet bidrar till att förbättra detta. 
Även bland de arbetssökande som har medverkat i undersökningen finns en medveten om 
hotet mot Arbetsförmedlingens verksamhet. Arbetsförmedlingen ”måste ändra sin stil” för 
att kunna stå upp i konkurrensen med rekryteringsföretag. Inställningen är att den aktuella 
Arbetsförmedlingen har lyckats bra med och tillägger:  

”Nu tycker jag det känns lite mer som att komma in på Adecco.”

Förändrade förväntningar på arbetet
Pilotprojektet har inneburit ändrade förväntningar på arbetet i och med att 
intervjupersonerna förväntar sig att den arbetssökande nu kommer att utföra en del av 
arbetsuppgifterna själv gällande exempelvis inskrivning. Detta känns helt naturligt och 
positivt i och med att Arbetsförmedlingens personal i högre grad kan bistå de arbetssökande 
som behöver mer stöd. Trots denna medvetenhet så finns det arbetssökande som fortfarande 
önskar mer hjälp i sin situation. Exempel på detta är en arbetssökande som har varit 
arbetslös under en längre tid och beskriver svårigheter med att få socialt stöd. Upplevelsen 
är att hon inte får hjälp och får trots sina långa utbildning, från vilken hon inte kunnat ta ut 
sin examen, rådet att söka okvalificerade arbeten:

”De menar att jag får ta ett jobb som städare då.”

Arbetsförmedlare menar att förväntningarna på arbetet ändrats så till vida att denne tror att 
arbetet runt självinskrivning kommer att kännas svårjobbat i och med språksvårigheter som 
många sökande har. Vi har intervjuat en arbetssökande som har språksvårigheter och fått 
bekräftat att denne inte använt sig av självinskrivning. Personen efterfrågar mer stöd i 
sökandeprocessen och framförallt i form av praktiskt stöd med svenska skriftspråket:

”De måste visa vad man ska göra, visa hur man ska skriva. De måste visa första gången 
vad som är rätt.”

Vidare framkommer det att personalens nya förväntningar på arbetet kan bero på att det 
finns en generationsskillnad gällande hantering av den nya tekniken som självinskrivning 
medför. Dessa svårigheter uttrycks på följande sätt:

”Vi som är lite äldre kanske tycker att det är lite svårt med tekniken.”

Det finns arbetsförmedlare som fortfarande känner en viss förvirring inför det nya när det 
gäller fokus på ansökningshandlingar och att skapa CV. I det nya ingår även tekniken som 
en osäkerhetsfaktor där man känner att man ligger hopplöst efter de yngre kollegorna. Här 
framkommer även åsikten att det ibland känns som att man ändrar på saker bara för sakens 
skull och inte för att det behövs. Förändringarna kan handla om ändrade rutiner och 
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arbetssätt rörande datasystemet. Trots detta anser intervjupersonen att pilotprojektet är 
mycket positivt och vederbörande vill fortsätta att arbeta på detta sätt. 

Samarbete på arbetsplatsen

Det motstånd som finns kan visa sig genom att det finns olika läger i personalgruppen. 
Åsikterna skiljer sig åt och det finns de som är mycket positiva samtidigt som det finns de 
som tycker att det är helt okej samt de som anser att det inte är positivt alls. Intervjusvaren 
visar att arbetsförmedlarna tror att detta har samband med att det inte längre är möjligt att 
undkomma samarbete och en viss social kontroll kollegor emellan. Något som enstaka 
kollegor verkar uppfatta som obehagligt. En gissning från personalens håll är att det kan 
grunda sig i att vederbörande tycker att projektet styr för mycket av verksamheten på 
kontoret. Det finns individer i personalgruppen som känner att projektet är begränsande på 
så sätt att de måste vara närvarande i Direktservice, vilket tar tid från andra arbetsuppgifter. 

Det motstånd som tycks finnas yttrar sig genom små protester i form av att inte sköta sitt 
arbete fullt ut. Ett exempel på detta är folk som medvetet kommer för sent till sina pass i 
Direktservice. En annan sak kan vara att man så fort möjlighet finns smiter i väg till sitt 
kontor och ”gömmer” sig när man egentligen ska vara i Direktservice och hjälpa till. Detta 
innebär alltså att man frångår de rutiner som ställts upp om att vid uteblivna besök så ska 
arbetsförmedlaren söka sig till kundmottagningen för att förstärka bemanningen där. 
Individen kan exempelvis besluta sig för att arbeta med andra saker, något som 
respondenten i fråga anser, sker på bekostnad av verksamheten i Direktservice. Det handlar 
alltså inte om en vägran att verkställa fattade beslut utan:

”…mer den protesten att man inte riktigt gör det man ska göra.”

Detta motstånd mot förändringen menar respondenterna beror på en felaktig inställning 
gentemot arbetsuppgifterna i Direktservice. Det beskrivs som att det handlar om att man 
borde vara kollegial och hjälpa sina kollegor i kundmottagningen istället för att ägna sig åt 
sitt eget skrivbordsarbete. Det ska tilläggas att respondenterna betonar att de allra flesta i 
personalgruppen har en mycket positiv inställning och att samarbetet i stort fungerar på ett 
bra sätt. Det är en mycket liten grupp som inte vill förändra sig mot det nya.  

Arbetskrav och autonomi

Arbetet som arbetsförmedlare innehåller en mängd utmaningar i den dagliga verksamheten. 
Vår tolkning av vad respondenterna säger i intervjuerna visar att de finner de positiva 
utmaningarna i mötet med den arbetssökande. Den positiva utmaningen för 
arbetsförmedlaren innebär att så träffsäkert som möjligt kunna vägleda den arbetssökande 
så att den ska hamna rätt.

Kontroll över arbetssituationen genom erfarenhet och prioritering
Respondenterna menar att de med tiden övar upp förmågan att ”läsa av” människor på 
relativt kort tid. De respondenter som har arbetat länge i organisationen beskriver att de kan 
använda sig av de färdigheter som lång erfarenhet inom yrket mynnar ut i. Det gäller 
exempelvis förmågan att snabbt utläsa vad den sökande vill ha för hjälp och genom detta 
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även kunna vara behjälplig med att ”snabba upp processen” för den sökande. En av dessa 
respondenter förklarar att denne genom erfarenhet också vet att det är lika viktigt att 
förmedlandet av arbete blir av kvalité i den meningen att det blir ”rätt man på rätt plats”. En 
sådan lösning blir mer hållbar i längden. Det finns en risk med att så snabbt som möjligt få 
ut sökande i arbete, nämligen den att om de hamnar helt fel så kommer de troligtvis snart att 
återkomma som arbetssökande. Även de som har arbetat länge känner att de fortfarande har 
möjlighet att utvecklas inom organisationen och att lära sig nya saker.

Vidare beskrivs det att man som arbetsförmedlare måste lära sig att begränsa sitt arbete 
genom att prioritera rätt saker. I vissa fall går chefen in och påtalar att vissa saker ska 
prioriteras, vilket så sker. Arbetsförmedlarna är medvetna om att de genom chefen får veta 
om de prioriterar på ett felaktigt sätt

Det är för många arbetsuppgifter som ska göras, så man får göra arbetet efter bästa förmåga 
varje dag och sedan fortsätta nästa arbetsdag med det som man inte hann med dagen innan. 
I mötet med de sökande menar arbetsförmedlarna att man med tiden lär sig att inte ta åt sig 
personligen när en arbetssökande är missnöjd med den hjälp de har fått på 
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlarna ger uttryck för vikten av att fokusera på det som de 
har gjort och inte på de arbetsuppgifter som inte hinns med. Detta för att inte tillåta att 
arbetsbördan tynger ner dem för mycket. Det är på något sätt accepterat inom 
organisationen att man inte hinner med alla arbetsuppgifter som åläggs en arbetsförmedlare. 
Detta innebär att arbetsförmedlaren kan vila i det och istället göra sitt allra bästa och 
prioritera det som är viktigast under arbetsdagen. De möten som upplevs som betungande 
för arbetsförmedlaren kan bearbetas genom samtal med kollegor vilket fungerar på ett bra 
sätt. Det förekommer också att arbetsförmedlare byter arbetssökande med en annan kollega 
pga. att personkemin inte riktigt stämmer. 

Tydlighet och komplexitet i arbetsförmedlarnas vardag
Intervjusvaren visar på att samtliga arbetsförmedlare i vår undersökning upplever en 
tydlighet gällande vad som krävs av dem i arbetet. Det är klart vad deras uppdrag är och de 
är medvetna om organisationens mål. Direktiven är klara när det gäller 
Arbetsförmedlingens uppdrag och de regler som omger handläggningen. Merparten av 
respondenterna beskriver sina arbetsuppgifter som svåra, men samtliga menar att de klarar 
av dem utan problem. De aspekter som beskrivs som svåra är att rollen som 
arbetsförmedlare är så mångfacetterad. Individen måste vara verbal, ha förmåga att 
dokumentera och tolka avancerade texter. Vidare krävs att du är flexibel och kan ha många 
”bollar” i luften samt att du kan se både delar och helhet rörande arbetet. Intervjupersonerna 
uttalar sig om tidsbrist. De anser att det inte är realistiskt att utföra alla de arbetsuppgifter 
som ligger på dem

Ibland är det så att sökande förväntar sig mer än vad arbetsförmedlaren kan bistå med. Detta 
kan sätta arbetsförmedlaren i en svår sits eftersom denne kan känna sig otillräcklig. Det 
finns en känsla av att den arbetssökande förväntar sig en lösning på sina problem bara 
genom att lägga dem i knäet på arbetsförmedlaren. 

”Jag ska ha något hemligt trollspö någonstans som jag bara kan trolla med.”
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Den svårighet som består i att det ställs oförenliga krav på arbetsförmedlaren, dels från 
uppdragsgivaren och dels från den sökande, innebär en påfrestning i det dagliga arbetet. I 
arbetet ingår att förklara organisationens mål och uppdrag för sökande. Svårigheten ligger i 
att de sökande inte alltid förstår vilken funktion som Arbetsförmedlingen verkligen har. 

Arbetskrav och autonomi inom projektet

Kontroll över arbetssituationen
Inom ramen för projektets riktlinjer har det varit möjligt för personalen att själva komma 
med lösningar för att det dagliga arbetet ska kunna bli mer effektivt. Pilotprojektet har 
inneburit att arbetsförmedlarna går ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter som de har genom 
sin grupptillhörighet. Organiseringen av arbetet inom projektet medför att 
arbetsförmedlarna ska kunna axla ett flertal arbetsuppgifter som de inte är vana vid från den 
traditionella verksamheten i Arbetsförmedlingens kundmottagning. 

I relation till projektet så anser respondenterna att de har tillräcklig tid för att förbereda sig 
för de bokade besök de tar emot. Respondenterna beskriver även att vad gäller arbetet i 
Direktservice så finns ingen möjlighet att förbereda sig för de spontana möten som sker 
mellan sökande och arbetsförmedlare. Det är någon enstaka som upplever detta som lite 
obehagligt, medan de flesta tycker att det är spännande. Några respondenter reflekterar över 
att alla inte passar för att arbeta i Direktservice eftersom det inte är alla som tycker att det är 
roligt och utvecklade. Respondenter beskriver att situationen ofta kan lösas genom byte av 
arbetsuppgifter. Det finns även individer som inte trivs som coach överhuvudtaget och som 
helst skulle slippa att arbeta i Direktservice helt och hållet.

I mötet med sökande framkommer det att en av intervjupersonerna upplever att man nu får 
använda alla sina kompetenser. Det handlar exempelvis om att man kan dra nytta av 
tidigare erfarenheter från andra arbeten, språkkunskaper och social kompetens. 

Pilotprojektet har medverkat till att de anställda upplever att man inte längre gömmer sig 
bakom sin dator på sitt arbetsrum. Detta genom att arbetssättet i Direktservice bidrar till en 
samverkan mellan kollegor. Organisationen av arbetet gentemot målen och den uppdelning 
mellan de som arbetar i Aktivera – respektive i Matchagruppen luckras upp genom att alla 
beblandar sig med varandra i kundmottagningen. Det som upplevs som revolutionerande av 
samtliga respondenter är att man plötsligt samarbetar regelbundet med kollegor som man 
inte har frotterats med tidigare. En respondent uttryckte det som att det underlättar 
samverkan med varandra och beskriver att man träffas i andra konstellationer än tidigare 
vilket bidrar till att förbättra förutsättningarna för kunskapsöverföring kollegor emellan: 

”Vi jobbar ju över våra egna gruppgränser… det blir ju den dialogen då, det blir en 
kunskapsöverföring samtidigt.”

Ökade arbetskrav
Projektet styrs av styrgruppen både i utformningen av miljön, arbetsroller samt vilka mål 
som ska uppnås. Några individer tros av en intervjuperson uppfatta denna styrning som 
begränsande. Denna styrning visar sig bland annat genom att alla arbetsförmedlare är 
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schemalagda i Direktservice. Arbetet i Direktservice kräver en social förmåga i det 
spontana mötet med arbetssökande för att känna sig trygg. En annan sak som det spontana 
mötet för med sig är att arbetsförmedlaren ska kunna möta arbetssökande direkt utan att ha 
förberett sig. Detta ställer högre krav på en bred kunskap hos arbetsförmedlaren gällande 
hela spektrat av frågor från de sökande. Ytterligare ett arbetskrav som projektet för med sig 
är en anpassning till och uppdatering av den nya tekniken. 

Intervjupersonerna ser sitt arbete som två olika delar där den största innefattar arbetet i 
Aktivera- eller Matchagruppen och den andra är arbetet i Direktservice. I och med detta 
känner intervjupersonerna att den tid de spenderar i Direktservice medför att deras 
individuella arbetsuppgifter till viss del blir lidande. Det kan skapa en motvilja mot att vara 
i Direktservice eftersom det tar mycket tid i anspråk ur en arbetsförmedlares redan mycket 
pressade schema. Problemet med tidsbrist tydliggörs i nedanstående citat:

”Sedan finns det ju alltid suckar att; Nu är det kundtjänst, man tittar på sitt skrivbord och 
sedan ska man lägga en halvdag i DS.” 

Arbetstrivsel och socialt stöd

Belöning
Samtliga respondenter ger med stor glädje uttryck för den tillfredsställelse de känner då 
sökande kontaktar dem för att berätta när de har lyckats nå sina mål och få ett arbete. Det 
beskrivs som arbetets största belöning.

En aspekt som kan sägas binda samman de flesta individer som medverkat i 
undersökningen är att de tycker att det arbete de utför känns viktigt och meningsfullt. Det 
som framförallt spelar in här är att de har möjligheten att hjälpa människor som befinner sig 
i en situation där de är i ett visst underläge. De behöver hjälp att ta sig vidare och detta är en 
källa till tillfredsställelse för arbetsförmedlarna. Något som beskrivs som en kick i arbetet är 
när en sökande kommer in på Arbetsförmedlingen med en negativ inställning och efter 
samtal istället går ut med en positiv inställning

Engagemang
Intervjupersonerna beskriver sitt Arbetsförmedlingskontor som en mycket bra arbetsplats, 
som i stort präglas av ett samarbetsklimat där det är högt till tak och där folk ställer upp för 
varandra. De menar att personalen har förståelse för varandra och varandras olika 
arbetsuppgifter. Det finns en del små konflikter eller irritation mellan medarbetare, men det 
förekommer sällan. 

Respondenter menar att de är engagerade i sitt arbete. Däremot så visar sig detta på lite 
olika sätt. De resonemang som framkom var att arbetet är engagerande eftersom 
arbetsförmedlaren är en kugge i samhället, en viktig roll där man ständigt måste hålla sig 
uppdaterad. Engagemanget växer sig starkare då sökande kommer ut i arbete. Det är ett 
bevis på att arbetet har lönat sig och gjort nytta. En annan reflektion är att 
arbetsförmedlaren har ett ansvar att förhålla sig engagerad till arbetet. Denne menar att om 
en individ inte tycker att arbetet är roligt längre så borde denne inte längre vara kvar. Då 
borde man söka sig vidare till någon annan arbetsplats. 
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Personalen på Arbetsförmedlingen återger en bild av organisationen som en arbetsplats där 
det är möjligt att byta arbetsuppgifter om man så önskar, vilket medför att individen känner 
att han eller hon kan utvecklas inom yrket. Det beskrivs som berikande att denne får lov att 
arbeta inom olika delar av Arbetsförmedlingens uppdrag. En intervjuperson beskriver att 
hon känner att hon lär sig saker hela tiden, något som uppfattas som positivt och roligt. 

Förväntningarna har enligt intervjusvaren ändrats genom att pilotprojektet kräver att man 
som arbetsförmedlare samarbetar som kollegor i högre utsträckning än tidigare. Detta 
upplevs som något som inte är helt ”friktionsfritt” men i gengäld är mycket roligare. 
Samarbete har kommit att stå i fokus på ett helt annat sätt än tidigare, vilket sporrar denna 
person.

Den arbetssökandes attityd vid mötet med arbetsförmedlaren påverkar denne. Det beskrivs 
som att mötet mellan två personer alltid är ett samspel och att det påverkar vare sig man vill 
det eller inte. De formella besluten påverkas inte av detta, utan det är mer samarbetet mellan 
arbetssökande och arbetsförmedlare som fungerar mer eller mindre bra utifrån den 
arbetssökandes attityd. Respondenterna menar att de genom pilotprojektet kan ge bättre 
service till arbetssökande. Det medför att mötet med den sökande blir roligare eftersom det 
nu finns ett helt annat tänk där fokus ligger på bemötande. Detta resonemang speglas av 
nedanstående citat:

”Arbetet blir roligare eftersom man nu är med i en process som gör det hela mer levande.” 

Upplevelser av att respekten har ökat både för arbetssökande men även för arbetsförmedlare 
framkommer under intervjuerna. Detta genom att de som söker arbete blir mer synliga i det 
nya arbetssättet. De tas omhand direkt istället för att tvingas sitta och vänta. 

De arbetssökandes reflektioner kring mötet med arbetsförmedlare är till största del positiva. 
De beskriver en förbättrad service när det gäller bemötande och stöd vid 
kundarbetsplatserna. De är alla medvetna om att deras egen attityd påverkar mötet med 
arbetsförmedlaren, vilket blir tydligt genom följande citat:

”Man måste vara öppen och tillmötesgående själv. Det är ingen envägsgrej.”

En annan arbetssökande reflekterar kring mötet och menar att om man får vänta i flera 
timmar på att få hjälp så blir man själv otrevlig och detta kan i sin tur påverka det 
bemötande man får från arbetsförmedlaren.

Sammanfattning

I detta avsnitt har vi redovisat resultat som framkommit genom intervjuer med 
arbetsförmedlare och arbetssökande samt genom de observationer vi gjort och de dialoger 
som vi har fört med olika aktörer. Resultatet visar att personalen i stor utsträckning är med 
och påverkar sitt dagliga arbete, både administrativa uppgifter och arbetet i Direktservice. 
Den individanpassade service som introducerats genom pilotprojektet har inneburit en ökad 
samverkan kollegor emellan. Detta genom att personal från både Matcha- och 
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Aktiveragrupperna möts och arbetar tillsammans i Direktservice. Tillfälle ges då till att ta 
del av varandras kunskaper, något som är en nödvändighet för att arbetet i Direktservice ska 
fungera. Det är nödvändigt eftersom det nya sättet att arbeta ställer krav på 
arbetsförmedlarna att kunna axla fler roller. I det spontana mötet med arbetssökande kan 
frågor som inte rör ens eget specialområde dyka upp och då krävs att man som 
arbetsförmedlare tar reda på svaret eller hänvisar till den person som är insatt i frågan. 
Högre krav ställs också på förmågan att hantera de sociala relationer som det spontana 
mötet med arbetssökande innebär. Här framkommer att det finns individer som inte känner 
sig helt tillfreds och hellre skulle utföra andra arbetsuppgifter än just de i Direktservice. Det 
har framkommit tendenser till motstånd mot det nya arbetssättet och detta visar sig genom 
att det finns individer som inte riktigt gör det som förväntas av dem. Det kan exempelvis 
yttra sig genom att individer inte kommer i tid till sitt arbetspass i Direktservice eller att de 
smiter därifrån så fort tillfälle ges. Arbetet inom pilotprojektet kännetecknas av ett 
arbetssätt som välkomnar ”trial and error”. Detta kan kortfattat förklaras som att personalen 
testar ett visst sätt att arbeta på och om detta inte fungerar så sker en reflektion inom 
gruppen, vilken leder till nya idéer om hur problemet kan lösas. Resultatet visar på att 
personalen på Arbetsförmedlingen är mycket engagerade i sitt arbete och att de stöttar 
varandra i olika situationer. Den höga arbetsbelastningen medför att arbetsförmedlarna 
måste lära sig att prioritera i sitt arbete. Den allmänna inställningen är sådan att allt inte kan 
hinnas med, det gäller bara att göra sitt bästa och sedan får resten vänta. Vi finner att 
arbetsförmedlare trots sin höga arbetsbelastning upplever sitt arbete som stimulerande. 
Vidare har vi redovisat den bild som arbetssökande har gällande den nya servicen. Denna 
bild visar att arbetssökande är mycket nöjda med de nya lokalerna och menar att det känns 
som att arbetsförmedlarna har en bredare kunskap nu.  
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Analys 

Personalen på Arbetsförmedlingen har utöver sina individuella arbetsuppgifter sedan 
pilotprojektets start även en gemensam arbetsuppgift och ett gemensamt mål att arbeta mot. 
Detta handlar om att arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt i Direktservice. För att arbeta 
effektivt och för att uppnå målen krävs en samverkan för att därigenom kunna möta 
efterfrågan på service från kundgruppen. Arbetsförmedlarna är beroende av varandras 
kunskap för att göra sitt arbete på ett bra sätt. De besitter olika kompetenser och är 
utlämnade till sina coachkollegor då en fråga som rör något vid sidan av deras eget 
kunskapsområde uppkommer. Organisationen av arbetet i Direktservice med rullande 
schema påbjuder kommunikation och samverkan mellan kollegor. 

Förändrad interaktion och utvidgat lärande

Single och double loop-lärande i relation till kollektivt lärande
Förutsättningarna för arbetsförmedlarnas möjligheter till kollektivt lärande har förändrats 
genom pilotprojektets organisering. Man talar regelbundet med kollegor som man annars 
inte konfronteras med i sitt dagliga arbete vilket skapar förutsättningar för dem att bredda, 
skifta och överskrida perspektiv (Backlund et al., 2001). Med det menar vi att personalen 
befinner sig i en situation som innebär att de är beroende av varandras kunskap och 
kompetens. 

Det har skett återkommande reflektion och dialog om arbetet i Direktservice. Detta var 
tydligast under uppstartsfasen men det är fortfarande ett mycket starkt inslag i 
verksamheten. Personalen har alla deltagit i samhandlandet ute på golvet. De har reflekterat 
över sitt arbete i Direktservice tillsammans med andra kollegor och chefer. Detta menar vi 
utgör en god grund för double loop – lärande som grundas i handling och efterföljande 
reflektion. Det som i den tidigare redovisade figuren (figur 1) benämns som huvudprogram 
har i figur 2 ersatts med styrande riktlinjer för agerande i Direktservice. Med detta menar vi 
de direktiv som utformats av styrgruppen och som personalen har att förhålla sig till. Att 
personalen har varit delaktig i en trial and error process gällande arbetsmetoderna för att 
effektivisera verksamheten har gjort ett double loop - lärande möjligt. 

                             Styrande riktlinjer         Handling                    Följder  
              för agerande i DS                

    Single loop-lärande
                                     Double loop-lärande

Figur 2 Single och double loop-lärande i Direktservice

Personalens synpunkter och förslag på förbättringar i det operativa har påverkat 
huvudprogrammets utformning på så vis att de har satt sin prägel på arbetsmetoderna. 
Diskussion och reflektion rörande det egna arbetet pågår i en ständig process:

”Det har varit trial and error. Vi har provat och sedan har vi ändrat och provat igen.” 
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Vår analys indikerar att ett double loop - lärande har ägt rum och att det finns goda 
förutsättningar för att det ska fortgå. Detta kan i förlängningen leda till att kompetensen i 
organisationen ökar. Singel loop - lärande utgår från en mer enkel process där handling följs 
där individen löser problemen för stunden, utan efterföljande reflektion, för att sedan handla 
på nytt. Det är en typ av lärande som bara skulle lösa problem för stunden i 
kundmottagningen. Ett exempel på ett sådant lärande skulle kunna vara att personalen utan 
reflektion lydde order. Alltså att de inte hade någon möjlighet att påverka de styrande 
riktlinjerna.  

Interaktion i form av dialog och gemensam reflektion är som tidigare påtalats en viktig 
förutsättning för kollektivt lärande. Lärande i en kollektiv process sker dels då de anställda 
betraktar varandras agerande ”på golvet” (Backlund et al., 2001) och dels i samtal runt 
arbetet i Direktservice. När det gäller agerandet gentemot arbetssökande så kan kollegor 
observera de konsekvenser som kollegans handlingssätt leder till. Följande citat belyser att 
samverkan på arbetsplatsen har ökat som en effekt av pilotprojektets införande något som 
tros leda till ökad kunskapsöverföring:

”Vi jobbar ju över våra egna gruppgränser… det blir ju den dialogen då, det blir en 
kunskapsöverföring samtidigt.”

I figur 3 redovisar vi de nya kanalerna för kunskapsöverföring inom organisationens 
grupper. Samhandlandet är viktigt för att kunna uppnå kollektivt lärande. Det ses som en 
kommunikativ handling som är minst lika viktig som dialog eller samtal (Backlund et al., 
2001). Personalen arbetar regelbundet tillsammans i Direktservice vilket vi jämför med 
samhandlandet. Pilotprojektet har alltså bidragit till att förbättra personalens möjligheter för 
kollektivt lärande. Visserligen existerade dessa förutsättningar även i det traditionella sättet 
att arbeta, men vi anser att möjligheterna markant har förbättrats.

                   
Individuell kunskap Individuell kunskap                           Individuell kunskap              Individuell kunskap

Kollektiv kunskap    Kunskapsutbyte i           Kollektiv kunskap            
Matchagruppen        Direktservice                              Aktiveragruppen

          
 Individuell kunskap                             Individuell kunskap  Individuell kunskap                   Individuell kunskap

    
Figur 3 Kunskapsutbyte i organisationen efter pilotprojektets genomförande

Som blockpilarna i figur 3 illustrerar sker ett utbyte av kunskap mellan individer i 
respektive storgrupp (Matchagruppen och Aktiveragruppen) genom att de möts på den 
arena som Direktservice utgör på arbetsplatsen. Detta blir en smältdegel för 
kunskapsöverföring inom organisationen. Individer ur Matcha- och Aktiveragrupperna hade 
tidigare endast arbetsplatsträffar och personalmöten som gemensam formell mötesplats där 
de kunde interagera över gruppgränserna. 
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För att koppla lärandet till personalens arbetssituation hänvisar vi till den del i teoriavsnittet 
som handlar om lärandet som en betydelsefull komponent i individens välbefinnande i 
arbetet (Backlund et al., 2001). Vi ser att arbetet i Direktservice främjar lärande och därmed 
även i någon mån kan tänkas motverka risken för stress och arbetsrelaterad ohälsa. 
               
Motstånd mot förändring

Förändringsprocessens förutsättningar och motstånd
Pilotprojektet har inneburit en förändringsprocess som har väckt ett visst motstånd. För att 
kunna koppla detta till vår problemformulering rörande hur personalen upplever sin 
arbetssituation försöker vi sätta fingret på faktorer som påverkar denna. Vi finner att de 
individer som är negativa till förändringen påverkar hela personalgruppens arbetssituation. 
Detta genom att de bland annat inte utför sina arbetsuppgifter i Direktservice på ett 
tillfredsställande sätt. Det leder till att arbetsbördan för övriga coacher i Direktservice ökar. 
Nedan beskriver vi sambandet mellan ökad arbetsbörda och ohälsa samt reflekterar över 
tänkbara förklaringar till varför majoriteten av personalen ändå upplever arbetet som roligt 
och stimulerande. 

Vi har genom vår empiri kunnat utläsa att arbetsförmedlare förefaller ha en hög
arbetsbörda. Vad som förvånat oss har varit att de flesta trots den arbetsbörda projektet 
medför genom att arbetet i Direktservice till viss del sker på bekostnad av deras 
administrativa uppgifter. Detta medför ett visst dubbelarbete eftersom nya arbetsuppgifter 
tillkommer samtidigt som de gamla kvarstår. Dubbelarbete kan skapa ett motstånd 
förändring och är något som vi funnit spår av i vår empiri. Trots detta upplevs
projektarbetet som positivt och inspirerande samt en källa till arbetsglädje.  För att kunna 
förklara detta vänder vi oss till Gardells teorier om självstyrande grupper (Wolvén, 2000) 
och applicerar detta på Arbetsförmedlingens arbetsgrupper. Vi kan då konstatera att 
arbetsgrupperna uppfyller de kriterier som gäller för självstyrande grupper och exempel på 
sådana är Matchagruppen och Aktiveragruppen. 

Med hjälp av teorin kan vi finna svar på en del av det som överraskar oss. Gardell visar i sin 
teori rörande FK-nivån på att kvalificerade arbeten med hög grad av självbestämmande kan 
utgöra en grund för psykiskt välbefinnande samt öka vilja och krav på att delta i 
beslutsfattande vilket i sin tur leder till ökad arbetstillfredsställelse (Wolvén, 2000). Genom 
detta skapas ett positivt och demokratiskt arbetsklimat som bidrar till en god grund för 
genomgripande organisationsförändringar. Detta kan delvis förklara att personalen på 
Arbetsförmedlingen upplever projektet som positivt och stimulerande trots att det ökar 
deras arbetsbörda. Den ökade arbetsbördan bör ändå ses som en riskfaktor för personalens 
framtida välbefinnande. Studier visar att hög arbetsbörda under en längre tid kan leda till 
ohälsa i form av utmattningsdepression. Kombinationen hög arbetsbörda och viljan att 
uppnå något i arbetet är alltså en faktor som kan leda till psykisk ohälsa (Allvin et al., 
2006). Att personalens tjänst är uppdelad i två delar menar vi kan vara en källa till ohälsa i 
och med att balansen mellan de båda kan vara svår att finna. Detta leder i sin tur till att 
personalen kan känna en otillfredsställelse eftersom de inte kan göra någon del riktigt bra.  
Detta menar vi i framtiden kan vara ett hot mot det arbetssätt som nu tillämpas på den 
aktuella Arbetsförmedlingen. 
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De nya gruppkonstellationer som bildats genom projektet har som tidigare nämnts bidragit 
med en ökad samverkan något som av respondenterna till största del beskrivs som positivt. 
Dock leder detta ofrånkomligen även till att risken för konflikter ökar. Denna ökade risk för 
konflikter kommer till uttryck då vissa individer inte gör det som förväntas av dem i arbetet. 
Det kan handla om att inte komma i tid till sitt arbetspass. För att försöka förklara orsakerna 
till dessa beteenden tar vi stöd i teorier rörande motstånd i förändringsprocesser på 
situationen. Vi kan konstatera att det motstånd som förekommer kan benämnas som aktivt 
motstånd genom fredliga protester (Jacobsen, 2005). Orsaker till detta motstånd kan vara 
osäkerhet inför framtiden eftersom individen genom förändringen mister kontroll över 
arbetssituationen som tidigare varit välbekant och hanterbar. Vidare kan detta betyda att 
oskrivna regler och psykologiska kontrakt bryts (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Detta innebär 
mer konkret för personalen på Arbetsförmedlingen att pilotprojektet har ökat samverkan i 
det dagliga arbetet. Det är inte längre så att var och en sköter sitt. Detta hör ihop med 
ändrade maktförhållanden på arbetsplatsen. De som verkligen brinner för arbetet som 
huvudcoach har möjlighet att ställa höga förväntningar och krav på övrig personal. Detta 
kan innebära att de söker upp de medarbetare som helst vill undvika att arbeta i 
Direktservice och ber dem avbryta sitt arbete för att stärka bemanningen i 
kundmottagningen. Det är tänkbart att unga medarbetare trivs bättre i rollen som 
huvudcoach och därmed rubbas maktbalansen mellan erfarna och nyanställda i 
organisationen. I och med att rollen som huvudcoach är schemalagd på hela arbetsstyrkan 
så har alla möjlighet att styra arbetet genom denna roll. Det är dock så att vissa inte trivs 
som huvudcoach och då väljer bort detta. Detta resonemang påverkar ytterligare en orsak 
till motstånd, nämligen den som handlar om den identitet som individen har byggt upp 
genom arbetet. Identiteten kan sättas ur spel genom att arbetet och dess villkor förändras. 
Vidare ställs en mängd nya krav på kunskap och färdigheter. I arbetsförmedlarnas fall gäller 
detta exempelvis datakunskap och sociala kompetens. Den klart starkaste orsaken till 
motstånd mot förändring är den som medför att sociala band bryts. Pilotprojektet har 
medfört att nya sociala band på arbetsplatsen knyts men detta kan till viss del ske på 
bekostnad av de gamla. Det finns inte längre lika mycket tid att besöka kollegor i deras 
arbetsrum. Interaktionen sker istället i större utsträckning på golvet i Direktservice där man 
inte kan välja vilka man arbetar med. 
                                                                    
Känsla av sammanhang

Begreppet KASAM betyder känsla av sammanhang och innehåller komponenterna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1995). Arbetet i Direktservice 
har inneburit ökade krav på begriplighet hos individen utifrån att förmågan att hantera 
oväntade yttre stimuli har ökat. Det kan röra sig om att möta de spontana besök som dyker 
upp. Arbetsförmedlaren måste ta emot information från flera sökande om vad deras ärenden 
gäller och måste sedan ordna informationen för att kunna hänvisa sökande vidare. Detta är 
huvudcoachens uppgift och den upplevs i vissa fall som en svår. Detta tror vi med stöd i 
teorin beror på varierande förmåga att uppleva informationen som ordnad snarare än 
kaotisk. De individer som vi menar besitter en hög känsla av begriplighet är de som finner 
rollen som huvudcoach stimulerande och rolig. Däremot så menar vi att de respondenter 
som upplever rollen som svår har en relativt låg känsla av begriplighet. De har styrkor på 
andra områden och eftersom det är möjligt att byta positioner så minimeras de problemen. 
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Den komponent som handlar om hanterbarhet fokuserar på de resurser som individen har 
kontroll över för att klara av att möta de stimuli som hon konfronteras med. Arbetet i 
Direktservice kräver att individen har en kapacitet för att hantera den mängd sociala 
relationer som hon möter där. En annan viktig del av arbetet i Direktservice är den nya 
datatekniken. Den osäkerhet som denna för med sig bidrar till en låg känsla av hanterbarhet 
hos individen. De respondenter som känner att de har båda kompetenserna och känner att de 
kan lita på dem har en hög känsla av hanterbarhet och upplever därför troligtvis arbetet i 
Direktservice som stimulerande. De individer som å andra har en låg känsla av hanterbarhet 
känner sig förmodligen orättvist behandlade och ser sig själva som offer för 
omständigheterna. Den tredje komponenten, meningsfullhet, beskrivs som en 
motivationskomponent och har med delaktighet att göra. En känsla av hög meningsfullhet 
bidrar till att individen är villig att konfronteras med utmaningar och strävar efter att skapa 
mening med dem. Arbetet i Direktservice har inneburit många nya utmaningar genom vilka 
de individer med hög meningsfullhet troligen har upplevts som roligt. Reaktionerna har 
varit olika hos respondenterna. De som är mindre positiva till att arbeta i Direktservice 
strävar inte efter att skapa mening med sitt arbete där, vilket enligt teorin tyder på en låg 
känsla av meningsfullhet inom det området.  
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Slutsatser
I analysen har vi argumenterat för att införandet av pilotprojektet har medverkat till att ett 
double loop-lärande har ägt rum. Detta genom att personalen har deltagit i en trial and error 
process som har syftat till att komma fram till effektiva arbetssätt i Direktservice. Double 
loop-lärande innebär en djupare form av lärande som bygger på dialog och gemensam 
reflektion. Detta har indirekt bidragit till förändrad social interaktion i personalgruppen. 
Arbetet i Direktservice är en källa till gemenskap och arbetsglädje genom att kollegor 
interagerar med varandra på ett annat sätt än tidigare, något som av arbetsförmedlarna 
upplevs som roligt och stimulerande.  Pilotprojektet har även väckt ett visst motstånd, något 
som enligt oss påverkar personalgruppens arbetssituation negativt och skulle kunna utgöra 
en risk för personalens hälsa eftersom den inverkar på känslan av sammanhang. När det 
gäller motståndet anser vi att det i huvudsak beror på den osäkerhet som den nya tekniken 
väcker hos framförallt den äldre generationen arbetsförmedlare. Detta tillsammans med 
osäkerhet gällande individens kapacitet att hantera spontana sociala relationer med 
arbetssökande, bidrar till en motvilja att arbeta i Direktservice. För att förbättra 
arbetssituationen för arbetsförmedlarna kan man på sikt försöka förändra arbetsdelningen i 
Direktservice. De som inte trivs att arbeta där kan få minskad tjänstgöring och de som 
upplever det som stimulerande kan få mer tid i Direktservice. Genom detta undviks det 
irritationsmoment som uppkommer då omotiverade individer exempelvis kommer för sent 
eller avviker från sina arbetspass. Ett annat förbättringsområde handlar om den stora mängd 
information som arbetsförmedlare konfronteras med. Delar av personalen upplever detta
som ett stressmoment och ser gärna en översyn av rutinerna kring distribueringen av 
information. Detta för att stödja medarbetarna med sållning av informationen. 
Sammanfattningsvis menar vi att pilotprojektet har tjänat som ett avstamp för ett kollektivt 
lärande på arbetsplatsen i det avseende att kollegor möts och interagerar i större 
utsträckning än tidigare. Detta ger inte bara ett mervärde när det gäller kunskapsbildning i 
organisationen utan även positiva effekter genom ökad gemenskap och arbetsglädje.  
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Diskussion

Mot bakgrund av samhällsdebattens ifrågasättande av Arbetsförmedlingens verksamhet i 
dess nuvarande form anser vi att pilotprojektet är ett positivt initiativ på flera nivåer. Först 
och främst är det positivt för Arbetsförmedlingens personal som anser att projektet bidrar 
till att förbättra omvärldens syn på verksamheten. Vidare ser vi att arbetssökande reagerar 
positivt på initiativet vilket får återverkan på personalens arbetssituation. Detta har inlett 
vad vi tror kan vara en positiv spiral i det sociala samspelet mellan arbetsförmedlare och 
arbetssökande samt i viss mån även kollegor emellan. Jönsson (2004) konstaterar genom sin 
studie ”Framgång och misslyckande i human serviceverksamheter” att mötet med klienten 
är en viktig del i servicearbetarnas arbetsmiljö. Detta underbyggs med ytterligare studier 
som presenteras i hennes artikel (Jönsson, 2004). En av dessa studier visar att den största 
källan till arbetsrelaterad stress hos servicearbetaren kommer ur relationen till klienten. Vi 
tror att pilotprojektet kommer att öka tryggheten i arbetsförmedlarnas yrkesroll gällande det 
hot om våld som allt fler inom offentliga verksamheter utsätts för. Vi har dessutom efter 
samtal med Arbetsförmedlingens skyddsombud kunnat bekräfta att tillbuden på 
arbetsplatsen har minskat sedan pilotprojektet startade. 

Som tidigare påpekats så har individens känsla av sammanhang inverkan på hennes hälsa. 
För de som upplever arbetet i Direktservice som stimulerade och utmanande bidrar det till 
att öka känslan av meningsfullhet. För dessa individer skulle ökad tjänstgöring i 
Direktservice troligtvis vara hälsofrämjande. Däremot ställer vi oss tveksamma till att de 
som vantrivs i rollen som coach ska arbeta där i samma utsträckning som i nuläget. Det tror 
vi i längden eventuellt skulle kunna ha ogynnsamma effekter på deras hälsa genom ökad 
risk för utbrändhet. Reducering av ohälsofaktorer och att främja friskfaktorer på 
arbetsplatsen menar vi är viktigt för arbetsförmedlarnas arbetssituation. De gynnsamma 
förutsättningarna för lärande som projektet har fört med sig är av vikt för personalens 
välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Detta genom att den sociala gemenskapen 
förstärks och för att individen stimuleras till utveckling inom sin yrkesroll. Den glädje som 
personalen ger uttryck för rörande projektet, samt att denna förändring tycks gå i linje med 
vad arbetsförmedlarna anser är det rätta sättet att arbeta med arbetssökande, utgör 
gynnsamma omständigheter för en hälsosam arbetssituation. Detta anser vi vara så kallade 
friskfaktorer som i sig utgör en anledning att fortsätta arbeta på detta sätt. 

Förutsättningarna på de olika Arbetsförmedlingarna runt om i landet bör rimligtvis skilja sig 
åt. Det vi kan konstatera är att den Arbetsförmedling där vi utfört vår undersökning har haft 
relativt goda förutsättningar bland annat när det gäller de nya lokalerna, att en stor del av 
personalstyrkan är positiv till förändringen, samt att de har haft en projektledare på plats 
under hela processen. Om vi föreställer oss att det finns Arbetsförmedlingar som inte har 
dessa förutsättningar så torde det också bli svårare för dem att anpassa sig till en till ett nytt 
sätt att arbeta. Vad vi vill få ut av detta resonemang är att det krävs en stor medvetenhet om 
dessa faktorer för att få till stånd en sådan smidig övergång som vi menar ändå har ägt rum 
på den Arbetsförmedling som ligger till grund för vår uppsats. 
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Vi är medvetna om att vår studie är en fallstudie där endast en liten del av populationen är 
representerad. Detta innebär att undersökningen inte är representativ för 
Arbetsförmedlingens personal i sin helhet, utan är ett slags stickprov av de åsikter som 
existerar inom denna verksamhet. Trots detta anser vi att vårt metodval är berättigat med 
tanke på vad vi genom vår problemformulering varit ute efter att undersöka. Dock skulle vi 
vid en ny undersökning av samma ämne utöka undersökningen för att den skulle bli mer 
representativ. Ett förslag på fortsatt forskning anser vi kan vara att undersöka relationen 
mellan psykosocial arbetsmiljö och lärande. Vi har genom denna undersökning blivit 
nyfikna på de eventuella samband som kan finnas mellan dessa två ämnen.

Slutligen menar vi att Arbetsförmedlingens status på sikt kommer att förstärkas genom 
projektet. Detta genom att initiativet vittnar om medvetenhet rörande kritiken mot 
verksamheten, samt att det finns en vilja till förbättring. Vi anser att Arbetsförmedlingens 
förbättrade anseende även kommer att gynna personalens arbetssituation. Denna tanke 
grundas i att vi tror att respekten både för verksamheten och för arbetsförmedlare kommer 
att öka. Arbetsförmedlingen kommer i och med en nationell lansering i viss mån att ta upp 
kampen med de privata rekryteringsföretag som finns på marknaden. 
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Bilaga 1

Intervjuguide Arbetssökande

Teknisk support

1. Vad tycker du om att Arbetsförmedlingen har tagit bort kölappsystemet?
2.  Använder du dig av ID-matris eller E-legitimation, hur fungerar det?
3. Använder du dig av tjänsten där du kan boka möten via Internet, hur fungerar det?
4. Använder du dig av de telefontjänster som finns, hur fungerar det?
5. Hur upplever du att stödet fungerar ute i Arbetsförmedlingen? Får du hjälp på plats vid 

datorerna?
6. Om du sitter hemma, får du då hjälp med det du behöver via kundtjänst?

Bemötande

1. Hur upplevde du ditt första besök på Arbetsförmedlingen?
2. Hur upplever du engagemangen från din arbetsförmedlare gentemot dig och din 

situation?
3. Känns det som att arbetsförmedlaren har ett genuint intresse för dig?
4. Känner du att din arbetsförmedlare lyssnar bra och är intresserad av vad just du har att 

säga?
5. Känns det som att relationen mellan dig och din arbetsförmedlare är jämlik?
6. Har du någon uppfattning om arbetsförmedlarens sinnesstämning i mötet med dig? 

Stressad, uppgiven etc.?
7. Känns det som att arbetsförmedlaren själv tror på vad han säger vad gäller dina 

möjligheter att få arbete?
8. Tror du att du själv påverkar relationen till arbetsförmedlaren? På vilket sätt?
9. Tror du att du påverkar arbetsförmedlarens sätt att agera gentemot dig? På vilket sätt?
10. Känner du att den tid du lägger ner på Arbetsförmedlingen är meningsfull?
11. Känner du dig som en individ eller som en del av statistiken?

Socialt stöd

1. Känner du att arbetsförmedlaren tar hänsyn till vad just du vill söka för arbeten?
2. Om det är så att du inte vill flytta för att få ett nytt arbete, får du då förståelse för 

detta?
3. Tas hänsyn till dina individuella förutsättningar när det gäller din förmåga att söka 

arbete?
4. Tas hänsyn till dina individuella förutsättningar när det gäller din förmåga att arbeta?
5. Känner du att du får empati, dvs. inlevelse i din situation som arbetssökande?
6. Vad får du för stöd om det är så att du upplever arbetslöshetssituationen som jobbig?

Flexibilitet och individanpassad coaching

1. Tycker du att din arbetsförmedlare har förmåga att se bortom regelverket och kan vara 
flexibel vad gäller tolkning av regler som omger din situation?

2. Talar arbetsförmedlaren mycket om de regler som finns?
3. Förklarar han varför det är på ett visst sätt?
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4. Känner du att arbetsförmedlaren fokuserar på dig som individ och därigenom ger 
personlig vägledning?

5. Känns det som att arbetsförmedlaren är en medmänniska som du talar med eller känns 
det som att det är en myndighetsperson som ska kontrollera att du följer reglerna?

6. Känner du att besöken på Arbetsförmedlingen bidrar till att stärka din självkänsla?
7. Känner du ökad hoppfullhet inför framtiden när du lämnar Arbetsförmedlingen 

jämfört med när du kom dit?
8. Vad är din sammantagna upplevelse av bemötandet på Arbetsförmedlingen?
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Bilaga 2

Intervjuguide arbetsförmedlare

Organisation

1. Hur länge har du arbetat i organisationen?
2. Vilken arbetsgrupp tillhör du?
3. Vet du precis vad som krävs av dig i ditt arbete? 
4. Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall göra 

det?
5. Kan du själv bestämma din arbetstakt och påverka mängden arbete du får?
6. Har du tillräcklig tid att förbereda dig så som du skulle vilja inför möten med 

arbetssökande?
7. Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 
8. Ställs det oförenliga krav på dig från en eller flera personer? 
9. Om du behöver, får du då hjälp och stöd med ditt arbete från din närmaste chef?
10. Om du behöver, får du då hjälp och stöd med ditt arbete från dina arbetskamrater?
11. Är det klart för dig vem du ska vända dig till när du stöter på problem i arbetet?
12. Har du tillräckliga resurser för att utföra ditt arbete på ett bra sätt? Tid, ekonomi, 

kompetens, information och befogenhet och socialt stöd?
13. På vilket sätt kan du dra nytta av dina kunskaper och färdigheter i ditt arbete?
14. Upplever du dina arbetsuppgifter som lätta eller svåra, förklara?
15. Utför du arbetsuppgifter som du känner att du skulle behöva mer utbildning för, i så 

fall vilka? Vilken utbildning saknas?
16. Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut? 
17. Hur går det till när beslut fattas?
18. Får du information om organisationens resultat och aktuella händelser? Kanaler?
19. På vilket sätt når informationen dig?
20. Vilka möten deltar du i och vad behandlas på dessa möten?
21. Har du befogenhet att göra undantag från organisationens regelverk? 

      Projekt

1. Har du känt att du kunnat påverka den process som har lett fram till projektet?
2. Har du varit delaktig i några beslut vad gäller utformningen av projektet?
3. Önskar du att du i högre utsträckning hade fått vara delaktig?
4. Vad har pilotprojektets genomförande inneburit för dig och dina kollegor? Ändrade 

arbetsuppgifter/befattning, förändrad arbetsdelning/ansvarsområden?
5. Har du eller dina kollegor fått någon utbildning inför projektets start? 
6. Har dina förväntningar på arbetet förändrats i och med genomförandet av 

pilotprojektet?
7. Har du någon gång under förändringsprocessen känt osäkerhet eller förvirring inför 

framtiden?
8. Har du märkt av någon förändring vad gäller roller inom personalgruppen? Makt och 

beslutsroller?
9. Har du i personalgruppen märkt av negativa attityder eller kritiska synpunkter 

gentemot projektet?  
10. Har du i personalgruppen märkt av ifrågasättande av projektet eller motstånd mot att 

verkställa fattade beslut?
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11. Känner du att du behöver kompetensutveckling för att klara de nya kraven?
12. Är organisationens nya mål förenliga med dina egna?
13. Tycker du att du tillämpar de nya målen för Arbetsförmedlingen i det dagliga arbetet?
14. Är du nöjd med hur projektet leds?
15. Har du någon uppfattning om hur den allmänna inställningen i personalgruppen 

rörande projektet som helhet?

Personal 

1. Känner du dig engagerad i ditt arbete?
2. Tycker du att ditt arbete känns viktigt och meningsfullt?
3. Är du nöjd med din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter? 
4. Har du känt att du ger mycket mer i arbetet än vad du får tillbaka? 
5. Upplever du att arbetssökandes attityder påverkar dig i dina beslut eller i ditt sätt att 

agera? 
6. Upplever du att samarbetet kollegor emellan fungerar på ett bra sätt?
7. Tycker du att gemenskapen är bra på arbetsplatsen?
8. Har du lagt märke till störande konflikter mellan arbetskamrater? 
9. Känner du att du har möjlighet att kunna utvecklas inom organisationen? På vilket 

sätt?
10. Känner du att du utvecklas som person genom ditt arbete?


