
Bilaga 1  
Enkätfrågor 

 

1) Kön  Man  

 

Kvinna  

 

2) Ålder  
 

3) Har du en akademisk utbildning, inom vad? 
a) Nej  

b) Ja, inom beteendevetenskap  

c) Ja, inom samhällsvetenskap  

d) Ja, inom juridik  

e) Ja, inom statsvetenskap  

f) Ja, inom ekonomi  

g) Ja, inom annat  

 

4) Har du någon gång varit långtidsarbetslös?  

a) Ja  

b) Nej  

 

5) Vilken stad arbetar du i nu?  
 

6) Hur länge har du arbetat som arbetsförmedlare?  

 

7) Hur många klienter har du ansvar för just nu?  
 

8) Upplever du klientmötet som en intressant och givande del av arbetet? 

a) Aldrig  

b) Sällan  

c) Ibland  

d) Ganska ofta  

e) Ofta  

f) Alltid  

 

9) Varför upplever du klientmötet som du nyss beskrev?  
 

10) Upplever du ditt arbete som meningsfullt och att du gör nytta? 

a) Aldrig  

b) Sällan  

c) Ibland  

d) Ganska ofta  

e) Ofta  

f) Alltid  

 

11) Varför upplever du ditt arbete som du nyss svarade?  
 

12) Upplever du att ditt arbete är självständigt och fritt? 

a) Aldrig  

b) Sällan  

c) Ibland  

d) Ganska ofta  

e) Ofta  



f) Alltid  

 

13) Upplever du att regler/lagar är tillräckligt tydliga för att du ska veta vad som gäller i 

olika situationer, ex klientmöte etc?  

a) Aldrig  

b) Sällan  

c) Ibland  

d) Ganska ofta  

e) Ofta  

f) Alltid  

 

14) Känner du dig begränsad av något/några av följande alternativ i ditt arbete: 

a) Tid  

b) Lagar   

c) Klienters inställning  

d) Kollegors inställning  

e) Inget  

f) Annat  

 

15) Kan du ge förslag på en eller flera situationer där det du har svarat ovan begränsar dig? 
(Om du har svarat ”Inget” kan du hoppa över denna fråga.)  

 

16) Påverkar allmänhetens uppfattning om Arbetsförmedlingen dig i din yrkesroll?  

a) Aldrig  

b) Sällan  

c) Ibland  

d) Ganska ofta  

e) Ofta  

f) Alltid  

 

17) Hur påverkar allmänhetens uppfattning dig? (Till exempel, positivt/negativt) (Om du har 

svarat ”Aldrig” på förra frågan kan du hoppa över denna fråga.) 

 

18) Upplever du i ditt arbete att det finns en lojalitetskonflikt mellan klientens önskan och de 

regler Ni arbetsförmedlare måste följa?  

a) Aldrig   

b) Sällan  

c) Ibland  

d) Ganska ofta  

e) Ofta  

f) Alltid  

 

19) Beskriv en situation då du upplever detta och hur du hanterar det. Svara gärna så 

utförligt som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
Tabeller från enkäten 

 

Kön 

 Frekvens Procent 

Man 45 34,9 

Kvinna 82 63,6 

Missing 2 1,6 

Totalt 129 100,0 

 

Ålder 

 Frekvens Procent Valid procent 

20-30 år 18 14 14,4 

31-40 år 38 29,5 30,4 

41-50 år 30 23.3 24,0 

51-60 år 28 21,7 22,4 

61+ år 11 8,5 8,8 

Missing 4 3,1  

Totalt 129 100,0 100,0 

 

Utbildning 

 Frekvens Procent Valid procent 

Nej 23 17,8 17,8 

Ja, inom beteendevetenskap 43 33,3 33,3 

Ja, inom samhällsvetenskap 13 10,1 10,1 

Ja, inom juridik 3 2,3 2,3 

Ja, inom statsvetenskap 13 10,1 10,1 

Ja, inom ekonomi 13 10,1 10,1 

Ja, inom annat 21 16,3 16,3 

Totalt 129 100,0 100,0 

 

 



Har du varit långtidsarbetslös? 

 Frekvens Procent 

Ja 37 28,7 

Nej 92 71,3 

Total 129 100,0 

 

Arbetsort 

 Frekvens Procent Valid procent 

Skåne 75 58,1 59,5 

Blekinge 8 6,2 6,3 

Kronobergs län 31 24,0 24,6 

Västragötalandslän 2 1,6 1,6 

Örebro län 3 2,3 2,4 

Värmland 7 5,6 5,6 

Missing 3 2,3  

Total 129 100,0 100.0 

 

Hur länge har du varit arbetsförmedlare? 

 Frekvens Procent Valid procent 

<1 år 46 35,7 36,2 

1.5-5 år 17 13,4 13,4 

6-10 år 13 10,1 10,2 

11-20 39 30,2 30,7 

21-30 7 5,4 5,5 

31+ 5 3,9 3,9 

Missing 2 1,6  

Totalt 129 100.0 100,0 
 

 

 



Kundantal 

 Frekvens Procent Valid procent 

,00 11 8,5 8,8 

1-50 27 20,9 21,6 

51-100 23 17,8 18,4 

101-200 38 29,5 30,4 

201-300 14 10,9 11,2 

301+ 12 9,3 9,6 

Missing 4 3,1  

Totalt 129 100,0 100,0 

 

Tycker du är kundmöte är intressant och givande? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Ibland 3 2,3 2,3 

Ganska ofta 9 7,0 7,0 

Ofta 62 48,1 48,4 

Alltid 54 41,9 42,2 

Missing 1 0,8  

Totalt 129 100,0 100,0 

 

Varför tycker du så om kundmötet? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Spännande med olika möten 63 48,8 50,8 

Positivt förändringsarbete 22 17,1 17,7 

Utmanande arbete 14 10,9 11,3 

Begränsning angående möten 5 3,9 4,0 

Mötet är grunden 20 15,5 16,1 

Missing 5 3,9  

Totalt 129 100,0 100,0 

 

 



Upplever du att arbetet är meningsfullt och att du gör nytta? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Sällan 1 0,8 ,8 

Ibland 7 5,4 5,5 

Ganska ofta 23 17,8 18,0 

Ofta 63 48,8 49,2 

Alltid 34 26,4 26,6 

Missing 1 0,8  

Totalt 129 100,0 100.0 

 

Varför upplever du arbetet så? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Positivt med kundmöte och hjälpa 74 57,4 60,7 

Meningsfullt, utvecklande, givande 19 14,7 15,6 

Positivt att vara en länk i samhället 8 6,2 6,6 

Negativt pga tidsbrist 5 3,9 4,1 

Negativt pga administration och byråkrati 14 10,9 11,5 

Kundmöte positivt men administration 

negativt 

2 1,6 1,6 

Missing 7 5,4  

Totalt 129 100,0 100,0 

 

Upplever du att arbetet är självständigt och fritt? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Sällan 3 2,3 2,4 

Ibland 17 13,2 13,5 

Ganska ofta 41 31,8 32,5 

Ofta 55 42,6 43,7 

Alltid 10 7,8 7,9 

Missing 3 2,3  

Total 129 100,0 100,0 

 



Anser du att lagarna är tillräckligt tydliga? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Sällan 5 3,9 3,9 

Ibland 15 11,6 11,7 

Ganska ofta 40 31,0 31,3 

Ofta 62 48,1 48,4 

Alltid 6 4,7 4,7 

Missing 1 ,8  

Total 129 100,0 100,0 

 

Av vad känner du dig begränsad i ditt arbete? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Tid 34 26,4 28,1 

Regler, lagar, administration 32 24,8 26,4 

Tid och Lagar 24 18,6 19,8 

Klienter 16 12,4 13,2 

Kollegor 4 3,1 3,3 

Annat 11 8,5 9,1 

Missing 8 6,2  

Total 129 100,0 100,0 

 

Påverkar allmänhetens uppfattning dig i din yrkesutövning? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Aldrig 27 20,9 21,1 

Sällan 41 31,8 32,0 

Ibland 52 40,3 40,6 

Ganska ofta 7 5,4 5,5 

Ofta 1 0,8 ,8 

Missing 1 0,8  

Total 129 100,0 100,0 

 



Hur påverkas du? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Orättvisa mot af 35 27,1 41,7 

Vilja att förbättra 28 21,7 33,3 

Kunder har fel förväntningar 21 16,3 25,0 

Missing 45 34,9  

Total 129 100,0 100,0 

 

Upplever du att det finns en lojalitetskonflikt? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Aldrig 12 9,3 9,4 

Sällan 30 23,3 23,4 

Ibland 61 47,3 47,7 

Ganska ofta 20 15,5 15,6 

Ofta 5 3,9 3,9 

Missing 1 0,8  

Total 129 100,0 100,0 

 

I vilka situationer upplever du konflikten? 

 Frekvens Procent Valid procent 

Åldersgränser 8 6,2 9,5 

Ej individanpassade lagar 31 24,0 36,9 

A-kassa 17 13,2 20,2 

AS ej insatt i regler 21 16,3 25,0 

Gå efter lagen oavsett 7 5,4 8,3 

Missing 45 34,9  

Total 129 100,0 100,0 

 

 

 

 



Bilaga 3 

Intervjuguider – arbetsförmedlare och arbetssökande 

 

Arbetsförmedlare: 

Kompetens och utbildning 

 Vad har du för utbildning? 

 Har du erfarenhet av arbetslöshet? Du eller någon i din direkta närhet?  

 Hur länge har du arbetat som arbetsförmedlare? 

Yrkesroll 

 Hur upplever du ditt arbete? Ex. Att det är givande, självständigt etc. 

 Varför då? 

 Vad har du för erfarenhet av allmänhetens syn på arbetsförmedlingen? Ex. 

Negativt/positivt. 

 Hur påverkar allmänhetens uppfattning dig i din yrkesroll?  

 Upplever du att det satsas på personalen ex kompetensutveckling, utbildning, kurser, 

personalfest, julbord etc? Om inte: Vad tror du det kan bero på?  

 Känner du att du kan påverka din arbetssituation? Varför –Varför inte? 

 

Kollegialt samarbete och organisation 

 Hur fungerar beslutsfattandet gällande klienter? I arbetslag eller självständigt?  

 Hur upplever du regeringsskifte, finanskris, budgetförslag etc i ditt arbete? 

 Hur fungerar beslutsfattandet i organisationen? Kan ni påverka eller sker det ”över 

huvudet”? 

 Har du erfarenhet av hot mot personalen, från klienter? Hur hanteras det? Hur 

förebyggs det? 

Samarbete med andra myndigheter 

 Hur ser ert samarbete ut med andra myndigheter, så som socialtjänst, kriminalvård, a-

kassa etc?  

 Upplever du att samarbetet fungerar - är det effektivt? 

 

Klientmötet/klientrepresentation 

 Hur många klienter har du ansvar för just nu? 

 Hur upplever du klientmötet? 

 Varför då? 

 Anser du att det ställs samma krav på ALLA arbetssökande? ex invandrare/svenskar, 

låg/högutbildade, män/kvinnor, äldre/yngre, kort/långtidsarbetslösa 

 

 



Lagar och regler 

 Anser du att du har tillräcklig juridisk förståelse för att göra ett bra arbete vad gäller 

handläggning etc? – hur tolkning ska ske, vad du ska/får göra etc. 

 Upplever du att regler/lagar är tillräckligt tydliga för att du ska veta vad som gäller för 

klienter i olika situationer – för fria så att rättssäkerheten sätts ur spel? Kan samma 

situation få 2 olika lösningar på grund av tolkning? 

 Upplever du skillnad i hur lagarna är nu och hur det var förr? Påverkar det ditt arbete? 

Hur? 

 

Arbetslöshet 

 På vilket sätt påverkar ökad/minskad arbetslöshet ditt arbete? 

 Vad är din syn på arbetslöshet som ett samhällsproblem? Går det att ta bort, eller är 

det inbyggt i systemet? 

Etisk konflikt (lojalitetskonflikt) 

 Känner du dig begränsad av något i ditt arbete? Ex. Tid, pengar, lagar, klienter, 

kollegor etc 

 Hur påverkar det dig? 

 Har du erfarenhet av att du inte kan tillgodose klientens behov pga någon begränsning 

du inte kan rå över? 

 Hur påverkar det dig och hur hanterar du det? 

 

 

 

Arbetssökande:  

 

Hur gammal är du?  

Vilken Arbetsförmedling har du varit på (i vilken stad)? 

Utbildning och arbetslivserfarenhet 

 Vad har du för utbildning? 

 Är du anställd idag? Inom vad? 

 Vad har du arbetat med tidigare?  

 Varför blev du arbetslös?  

Upplevelse av arbetslöshet  

 Hur länge har du varit arbetslös?  

- Fler än en gång? 

- Längsta sammanhängande period av arbetslöshet? 

 Hur har du påverkats av arbetslösheten?  

 Hur upplever du att information kring t.ex. a-kassa mm fungerar då man blivit 

arbetslös?  



 Upplever du en skillnad i bemötande mot dig av andra när du var arbetslös kontra när 

du hade jobb?  

Arbetsförmedlingen 

 Vad tycker du Arbetsförmedlingens största uppgift ska vara? 

 Har du haft mycket kontakt med Arbetsförmedlingen?  

 Vilken hjälp har du fått?  

 Vad anser du om hjälpen du fick? 

 Hade du behövt någon annan hjälp? Vad i så fall? 

 Hur blev du bemött av Arbetsförmedlingen/arbetsförmedlare/jobbcoach etc? 

 Kort och gott: Vad tycker du om Arbetsförmedlingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4   

Dokumentation av intervjuer med arbetsförmedlare 

Intervjuerna är sammanfattade efter de teman vi hade i intervjuguiden. 

 

Intervju 1: 

Intervjupersonerna Magnus och Peter (namnen är påhittade) 

 

Kompetens och utbildning 

Informanterna är två personer som arbetar som arbetsförmedlare. Det är två män varav 

Magnus har arbetat som arbetsförmedlare i 24 år och Peter i 3 månader. Båda har utbildning i 

sociologi. Magnus har haft anhöriga som varit arbetslösa, men aldrig varit det själv. Peter har 

varit arbetslös vid två tillfällen, först i ett halvår och sedan en kort period på två veckor.  

 

Yrkesroll 

Magnus beskriver att det krävs mycket kunskap i arbetet; om organisationen i sig och om 

omvärlden, på grund av mycket samarbete med till exempel, kommunen och olika företag. 

Han säger att det är en komplicerad roll då den innefattar både myndighet och ekonomi. 

Arbetsförmedlingen är både en myndighet och ska ge service samtidigt – ”…och det gäller att 

hitta en balans!” Peter beskriver sitt yrke som givande och krävande. Han säger att det krävs 

mycket kunskap, bland annat om bemötande samt om regler och lagar. Han tror inte att det 

går att arbeta som arbetsförmedlare om man är helt ”grön”, utan det krävs att man har 

erfarenhet från liknande yrken innan. Ifråga om allmänhetens syn på Arbetsförmedlingen 

säger Magnus att han känner av kritiken, till exempel den irritation som kan uppstå hos 

kunder på grund av att de inte har förståelse för de lagar som gäller. Han tycker också att 

kritiken accelererar vid valår, som i år, då Arbetsförmedlingen blir ett politiskt slagträ. Han 

berättar att de gör kundundersökningar som ett led i att få reda på vad allmänheten/kunder 

anser om Arbetsförmedlingen. Peter tror att allmänheten får sin syn mest från media, men 

också ifrån andra myndigheter, till exempel kan en felaktig bild av Arbetsförmedlingen (vad 

de gör) ges till en klient av andra myndigheter ibland. Han berättar också att han har fått en 

helt ny bild av Arbetsförmedlingen sen han började arbeta där. Han har insett att han inte alls 

visste vad Arbetsförmedlingen gjorde innan han blev arbetsförmedlare själv. Både Magnus 



och Peter tror att media påverkar allmänhetens syn till mycket stor del och tyvärr är det bara 

det negativa som lyfts fram där.  

 

Intervjupersonerna upplever att det satsas ganska mycket på personalen på deras arbetsplats, 

men det kunde vara mer. De skulle vilja ha mer kompetensutveckling om till exempel 

samtalsmetodik och regelverk, då det ständigt sker förändringar. Men det finns i dagsläget en 

hel del internutbildning inom organisationen och ett pågående samtal med chefen om det. 

Peter som är nyanställd berättar att han i början fick en utbildning som bestod av tre dagars 

introduktion. Som nyanställd får man också mycket utbildning som är webbaserad.  Magnus 

tillägger att de också tar tillvara på den nya kunskap som kommer in till organisationen 

genom nyanställningar. Den introduktion och utbildning som ges till nyanställda har minskat i 

omfattning. På frågan om den är tillräcklig svarar Peter; ”både och”. Han tycker att det utöver 

det krävs tidigare erfarenhet för att klara av arbetet. Intervjupersonerna tycker att de kan 

påverka sin arbetssituation genom att det finns en öppen dialog inom organisationen. Detta 

sker genom exempelvis, personalmöte en gång i veckan och arbetsplatsträff en gång i 

månaden. Båda tycker att de absolut har ett fritt och självständigt arbete då det är individuellt 

och man får organisera mycket på egen hand. ”Det är fritt, men såklart inom ramarna för 

regelverket.” Det framkommer att det även är lite olika fritt beroende på vad man gör och har 

för roll, det är dessutom styrt mot kunder. 

 

Kollegialt samarbete och organisation 

Intervjupersonerna upplever att man i arbetet ta egna beslut, lite olika hur mycket, beroende 

på vilken roll man har. De får delegation inom organisationen att fatta vissa beslut. Saker som 

arbetsmarknadspolitik och ekonomi styrs utifrån och som arbetsförmedlare utför man den 

yttersta handlingen, sist i ledet. ”Det kommer många olika mål ”uppifrån”, som regeringen 

beslutar om till exempel, si och så många ska ut i praktik. Då får man som arbetsförmedlare 

ta de praktiska beslut som krävs för att nå dessa mål.” På frågan om händelser, som 

exempelvis regeringsskifte, märks av i arbetet svarar Magnus att det inte gör det så mycket, då 

förändringar oftast sker på en högre nivå. Men han säger också om arbetsförmedlarna; ”Vi är 

regeringens verktyg – vi följer deras regler och förändringar”. Han säger att det ibland kan 

bli stökigt när det ska ske stora förändringar, till exempel omfattande nyanställningar. Peter 



har ingen erfarenhet av detta då han arbetat i endast tre månader. De berättar att hot mot 

personalen har förekommit på deras arbetsplats, men inte i någon större utsträckning. Magnus 

berättar att hot mot personal generellt sett har ökat på Arbetsförmedlingen de senaste åren. 

Det tror han beror på att det har blivit tuffare för folk utan arbete, det slår över och går ut över 

Arbetsförmedlingen. Denna ökning tror han också hänger samman med omstruktureringar och 

ekonomi. Vid hot mot personalen berättar de att det alltid skrivs en incidentrapport. I 

situationer där hot mot personal förekommit, har det oftast kunnat avhjälpas genom 

samtal/samtalsmetodik. De har ett pågående arbetsmiljöarbete där personalen får mycket 

information, de har olika kurser och det finns larm. Magnus tror att sådana här situationer 

förebyggs bäst genom att ha rätt bemötande, att det gäller att delge negativa beslut till kunden 

på rätt sätt och att inte provocera om man märker att någon håller på att bli arg. 

 

Samarbete med andra myndigheter 

På frågan om hur samarbetet ser ut med andra myndigheter säger Peter att han inte varit i 

kontakt med det ännu. Magnus berättar att det finns samarbete med socialtjänsten, 

försäkringskassan, kriminalvården; i stort sett alla institutioner i samhället. Han säger att 

arbete har en sådan stor betydelse i samhället, så Arbetsförmedlingen har trådar överallt. 

Arbetet är en stor del av en människas liv. Han tycker det är svårt att svara på om samarbetet 

är effektivt, att det varierar nog. Det mesta samarbetet sker på handläggarnivå, det måste 

fungera där för att fungera i det stora hela. De har inte ett särskilt nära samarbete med 

Socialförvaltningen i dagsläget, men det ska snart förändras. Med andra myndigheter fungerar 

det bra. Men det finns spärrar och regler som är som ”staket runt organisationerna.” Då kan 

det vara svårt att få det att fungera smidigt. Det är också olika kulturer på institutionerna och 

det gäller att lyckas överbrygga denna skillnad. 

 

Klientmötet/klientrepresentation 

Magnus berättar att han har ansvar för 15-18 kunder just nu och att han arbetar med dem som 

står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Peter har en annan roll i organisationen (bland annat 

direktservice) och han har just nu 300 kunder och kan ha ungefär 115 kunder på en dag. På 

denna arbetsförmedling berättar intervjupersonerna att de mest har kunder inom sin kommun 

och de innefattar ungefär 700 företag (arbetsgivare) och 1800 arbetssökande. Vid kundkontakt 



så är det viktigaste att se till de behov som kunden har. Hur de upplever mötet med 

arbetssökande säger de kan variera beroende på vilket behov kunden har, men också vilken 

sinnesstämning han/hon är i. Kundmötet ser de båda som något positivt i sitt arbete. Det är 

mycket lärorikt och stimulerande, man lär sig nya saker varje dag. Men det kan också vara 

frustrerande ibland om man känner sig hjälplös och inte kan göra så mycket för kunden. Det 

varierar också från möte till möte, beroende på kundens inställning. Magnus arbetar mer 

intimt med sina kunder och får en djupare kontakt. Peter som har ytligare kontakt med 

kunderna får ibland göra begränsningar om kunden går utanför ramarna (till exempel, börjar 

med att berätta hela sin livshistoria).  

 

Anser ni att det ställs samma krav på alla arbetssökande? Intervjupersonerna uppger att det 

generellt sett är så att alla behandlas lika, men det finns till exempel skillnader för dem som 

har och inte har a-kassa. Det beror på att man får ställa högre krav på den som har a-kassa. 

Det finns minimikrav på de personerna, att de aktivt ska söka arbete och det finns därmed ett 

större tryck på dem. Intervjupersonerna diskuterar också ifall det kan vara så att de behandlar 

kvinnor och män olika. De tror att de behandlar dem olika, men inte medvetet, på grund av att 

det är en sådan könssegregerad arbetsmarknad i Sverige. De menar att, generellt sett, i 

samhällsstrukturen så behandlas kvinnor och män olika vilket gör att de själva gör det i sitt 

arbete. De ger ett exempel på det; att de ofta låter män avvakta tills de får ett heltidsarbete på 

till exempel en industri, medan kvinnor oftast föreslås arbeta deltid inom vård, kök eller 

barnomsorg. Det finns helt enkelt tendenser i deras arbete som förstärker och förstärks genom 

samhällsstrukturen. Något de kommer att tänka på under intervjun är att det ofta kan komma 

kvinnliga kunder som har barnen med sig, men detta har de aldrig sett hos sina manliga 

kunder. De har inom organisationen genomgått genuskurser och har pågående 

jämställdhetsprojekt – det finns ett aktivt arbete för att främja jämställdheten. Till exempel är 

detta en aspekt som det tas hänsyn till vid rekrytering till deras arbetsplats och 

intervjupersonerna gör uppskattningen att det nu är 50/50 i könsfördelning, likaså är det en 

jämn fördelning gällande etnisk tillhörighet och ålder.   

 

 

 



Lagar och regler 

Arbetsförmedlingen har ett stort och omfattande regelverk. Intervjupersonerna berättar att de 

får mycket internutbildning inom detta och även innan anställning. Det finns stöd att få i dessa 

frågor, både på telefon och på webben. Intervjupersonerna berättar att de använder 

handläggarstödet, som finns via telefon, ofta. De säger att det i deras arbete ingår mycket 

bedömning och värdering kring lagarna och det är inte alltid solklart vad som ska göras i alla 

situationer. Då är det bra med handläggarstödet. Det finns också rättsfall som kan vara 

vägledande. Det läggs mycket stor vikt vid att följa regler. Det är dock svårt att jämföra 

ärende till ärende, då alla fall ser olika ut. Det finns till exempel, i vissa frågor, en lokal policy 

som gäller i deras kommun och kanske inte i andra kommuner. Det kan handla om till 

exempel pendlingsavstånd (för den arbetssökande), då vägar, trafik och kollektivtrafik ser 

olika ut överallt i landet.  

 

Upplever ni någon skillnad i hur lagarna ser ut nu och hur det var förr? Magnus berättar att 

arbetsmarknadspolitiken förr var till för att förebygga lågkonjunktur genom att matcha 

arbetssökande till nya strukturer som uppstod. Arbetsförmedlingens uppgift var att utbilda och 

föra över arbetssökande till nya strukturer för att motverka utslagning av arbetarna. Detta 

förändrades vid krisen på 1990-talet då det blev så många arbetssökande att arbetsmarknaden 

inte kunde ta emot dem. Det ledde till sämre kvalitet på det Arbetsförmedlingen kunde 

erbjuda. Sen år 2006, då det var regeringsskifte, har det inte statsats lika mycket på kompetens 

och utbildning (man vill inte låsa in folk i utbildningar) bland arbetssökande, utan fokus har 

varit på att öka utbudet av arbetssökande, säger Magnus. Ju fler som finns i 

arbetssökandeutbudet, desto lägre löner krävs det, de pressas ner, vilket håller nere 

inflationen. Man låter helt enkelt folk gå på lägre ersättningar och kan på sätt och vis tvinga 

folk ut i arbete och att vara aktiva i sitt arbetssökande.  

 

Arbetslöshet 

På frågan om på vilket sätt ökad/minskad arbetslöshet påverkar intervjupersonernas arbete 

säger de att det såklart blir fler kunder vid hög arbetslöshet. Men de påpekar att vid låg 

arbetslöshet blir det mycket på andra hållet, det vill säga, arbetsgivare som jagar arbetskraft. 

De förklarar att Arbetsförmedlingens primära fokus är att matcha arbetsgivare mot 



arbetssökande. Så i både hög- och lågkonjunktur får de antingen leta bland arbetssökande 

eller arbetsgivare, båda grupperna är deras kunder. De berättar att det lägsta antalet 

arbetssökande de haft i sin kommun är 45 personer, ungefär 0,2 %. Det var 1990. Men år 

1994 hade de istället det högsta antalet, då låg arbetslösheten på nästan 20 %. På frågan om 

vad de anser om arbetslöshet som samhällsfenomen svarar de att det inte går att ”ta bort”. 

Peter säger: ”På samma sätt som samhället inte kan vara utan kriminalitet, kan det inte heller 

vara utan arbetslösa.” Arbetslöshet måste finnas då det är ett kapitalistiskt samhälle, säger 

Magnus. Samhället skulle inte fungera om det inte fanns ruljangs på arbetsmarknaden och 

därför kommer det alltid att finnas arbetslösa.  

 

Etisk konflikt (lojalitetskonflikt) 

Känner ni er begränsade av något i ert arbete? De är överens om att det inte alltid finns 

resurser, men att detta går mot det bättre. Det finns alltid begränsade resurser vad gäller 

aktivitetsmöjligheter för de arbetssökande, säger Peter. Magnus säger att det ställs högre krav 

på Arbetsförmedlingen ”uppifrån” än vad som kan mäktas med resursmässigt. Det blir politik 

av arbetet; att man ska kunna visa siffror och försöka utföra detta och detta. ”Kraven haglar 

ner – ni ska göra det och det”, säger Magnus, men resurserna finns inte.  

Det vi ska stå för är egentligen hjälp till självhjälp, säger Peter. Rent tidsmässigt tycker han att 

fördelningen av arbetsuppgifter fungerar bra. Man får försöka hjälpa kunderna utefter deras 

behov och alla behöver olika mycket hjälp. Den hjälp Arbetsförmedlingen står för är att de 

kan erbjuda tre olika sökvägar till arbete: 1. Lokal arbetsförmedling. 2. Kundtjänst på telefon. 

3. Internet/Hemsidan. Ingen av intervjupersonerna upplever att de direkt har något som 

begränsar dem i arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5 

Dokumentation av intervjun med arbetssökande 

Intervjun är sammanfattad efter teman vi hade i intervjuguiden.  

 

Intervju 1: 

Intervju med Philip (Namnet är påhittat) 

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet 

Philip är en 23-årig man från en liten kommun i södra Sverige. Han gick ut gymnasiet 2005 

efter att ha läst en elteknisk och datorteknisk utbildning. Efter utbildningen hade han kunnat 

arbeta som datortekniker/nätverkstekniker eller programmerare. Under hösten 2009 gick han 

en kockutbildning i Köpenhamn. Efter tre års praktik i samband med den utbildningen skulle 

han varit utbildad kock, dock kände han inte att det skulle fungera eftersom praktiken skulle 

vara i Danmark, på grund av lärlingsregler som inte finns i Sverige. Med tanke på pendling 

och hur mycket det skulle kosta gick det inte att lösa rent praktiskt.  

 

Philip har viss arbetslivserfarenhet, främst inom industri. Dock fick han inte något fast jobb 

på någon av de två industrierna som fanns i hans hemkommun, men eftersom finanskrisen 

slog till fick han gå till följd av arbetsbrist, trots en tillsvidareanställning. Nu är han 

visstidsanställd på ett bemanningsföretag i västra Sverige.  

 

Upplevelse av arbetslöshet 

Philip har varit arbetslös sammanlagt i 15 månader, men uppdelat före och efter utbildningen i 

Köpenhamn. Han anser inte att arbetslösheten har påverkat honom på något särskilt sett. Han 

bodde fortfarande hemma och hade direkta utgifter: ”Så det gjorde ingenting.” Han fick a-

kassa och uppger att det funkade bra. ”IF Metall skötte allting bra, det gick smidigt.” 

Eftersom det endast finns ett fåtal industrier och arbetstillfällen i hans hemkommun, och alla 

visste det, var det aldrig tal om någon förändring i bemötande mot honom av anhöriga, som 

familj och vänner. Han uppger att det aldrig fanns någon anledning för någon i hans närhet att 

tycka något om hans arbetslöshet eftersom möjligheterna att han kunde göra något åt det var 

små och alla visste det.”De hade ju kollat på platsbanken och de såg ju att det inte fanns 

nått”.  

 



Arbetsförmedlingen 

Philip säger klart och tydligt att arbetsförmedlingens uppgift är att förmedla arbeten eller 

arbetstillfällen. Han har ett förslag på hur unga ska kunna komma få arbetslivserfarenhet i sin 

arbetslöshet och samtidigt spara a-kassedagar; ”Hade de varit aktiva hade de skickat ut 

arbetare till företag som de vet behöver hjälp en vecka eller så, så sparar man dagar. På 30-

talet i USA, efter den ekonomiska krisen, kunde arbetstagare hänga utanför grindarna till 

företag som eventuellt behövde folk en dag till en annan. Man kunde vara anställd en dag 

eller så. En chef kom ut och sa: Jag behöver dig och dig. Så fick man jobba.”  

 

Den enda hjälpen Philip uppger att han har fått är att han har varit inskriven i 

ungdomsgarantin. ”Det var som samma sak som att vara vanligt arbetslös men det var ett 

krångligare namn och jobbigare att få ut pengar. Hjälpte inte ett dugg.” Han tycker att 

ungdomsgarantin var helt onödig, han fick ingen hjälp alls och ändå var han inskriven i drygt 

4 månader. Han har aldrig träffat en jobbcoach och när han sa att han skulle gå en utbildning i 

Köpenhamn sa en arbetsförmedlare på hans hemort att de kunde hjälpa honom att hitta en 

praktikplats efter det, men han hörde aldrig nått om det sen. Han säger att han hade behövt 

hjälp med att hitta ett arbete eller få information om bemanningsföretag. I och med 

Jobbgarantin för ungdomar fick han gå till Academedia (utbildningsföretag som har 

samarbete med arbetsförmedlingen i hans nuvarande boendeort) för möten. Det var även 

därigenom han fick möjligheten att söka jobb på det bemanningsföretag han arbetar på idag. 

Han uppger dock att han önskar att allt jobb inte hade lagts på honom, utan att han faktiskt 

hade fått hjälp med att söka arbeten.  

 

Eftersom Philip har varit arbetslös i två kommuner, men gått till Arbetsförmedlingen i tre 

olika kommuner (eftersom hans hemkommun var för liten för att ha en Arbetsförmedling som 

var bemannad fick han åka till grannkommunen) ger han sig på en liten jämförelse om 

Arbetsförmedlingen och dess arbetsförmedlare; ”Ja, de var ju inte otrevliga... i skåne...”. Han 

uppger att han tycker att arbetsförmedlarna i grannkommunen till hans hemort var trevliga, 

men de var även vänner till familjen så det tror han kan vara en förklaring. Men han säger 

även att de hade ett mer personligt bemötande, de verkade bry sig mer och hade ett genuint 

intresse om just hans situation. I hans nya boendeort tycker han att det var mer militäriskt och 

otrevligt. ”När jag kom in behandlade de mig som en idiot, ta en lapp där, sitt där. Herregud, 

jag har varit inskriven tre gånger innan, jag vet hur det här går till!” 

 



Philip säger att han tycker att Arbetsförmedlingen är en fullkomligt onödig inrättning; de gör 

ingenting och de hjälper inte folk. Han tycker att arbetsförmedlarna är ju oförtjänta sin titel; 

”De förmedlar ju inga arbeten!” Han anser att om de fortsätter på samma sätt inom 

Arbetsförmedlingen kommer fler och fler tappa förtroendet för dem, mer än vad de redan 

gjort. Som avslutning säger han: ”Det finns självklart undantag som bekräftar reglen, men 

alla borde ta en charmkurs för att lära sig bemöta människor!”  

 

 

 

 


