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Abstract 

Our sociological study is based on interviews and a questionnaire survey. Our aim is to 

increase public understanding of employment counselor’s situation. We interviewed both 

employment counselor and unemployed people to explore how the relationship is influenced 

by laws and regulations. We have used a qualitative method because it is a prerequisite for 

answering our problem formulation. We also have a quantitative element in the form of 

surveys to get width and generalizability. 

  

We have analyzed our results based on sociological theories. Our result, which we present in 

the analysis, shows that most employment counselor feel limited because of the strict rules 

that prohibit them to do everything they wish for their customers. The main limitation 

however, is perceived to be the lack of time, which we link back to the laws governing the 

organization. The public’s negative view we also connect back to the laws and regulations 

surrounding the employment service organization. 
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Abstract 

Vår sociologiska studie är baserad på intervjuer och en enkätundersökning. Vårt syfte är att 

öka allmänhetens förståelse för arbetsförmedlares yrkessituation. Vi intervjuade både 

arbetsförmedlare och arbetssökande med utgångspunkt att undersöka hur relationen dem 

emellan påverkas av lagar och regler. Vi har använt oss av kvalitativ metod då det är en 

förutsättning för att besvara vår problemformulering. Vi har även ett kvantitativt inslag i form 

av enkäter för att få bredd och generaliserbarhet.  

 

Vi har analyserat vårt resultat utifrån sociologiska teorier. Vårt resultat, som presenteras i 

analysen, visar att de flesta arbetsförmedlare känner sig begränsade på grund av det strikta 

regelverket då de inte kan göra allt de skulle önska för sin kund. Den största begränsningen 

upplevs dock vara tidsbrist, vilket vi kopplar tillbaka till hur lagarna styr verksamheten. Även 

allmänhetens negativa syn kopplar vi tillbaka till de lagar och regler som omgärdar 

Arbetsförmedlingens verksamhet.  

 

Nyckelord: Arbetssökande, arbetsförmedlare, lojalitetskonflikt, organisation 
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Förord och tack 
 

Vi som står bakom denna studie hoppas att syftet, att uppnå en förklarande förståelse, når 

fram till Er läsare. 

 

 

Stort tack till våra intervjupersoner, både arbetsförmedlare och arbetssökande. 

 

Vi vill även tacka alla Er som besvarade vår enkät. 

 

 

 

Vi vill tacka vår handledare, Christopher Kindblad, för peppning, uppmuntran samt många 

goda råd och tips! 
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1 Inledning 

Idag finns det många människor i Sverige som är utan arbete på grund av den rådande 

lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen är en följd av finanskrisen som inträffade år 2008, vilken 

har lett till otaliga varsel och därmed ett överskott av arbetskraft i samhället.
1
 Denna situation 

medför att Arbetsförmedlingen får många kunder och dessutom uppmärksammas mycket i 

media då de utgör många svenskars vardag. Arbetsförmedlingen hjälper sina kunder att 

etablera sig på arbetsmarknaden genom stöttning och coachning i arbetssökandet samt med 

utbildning för att öka kundens kompetens. Arbetssökande måste vara inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen för att få a-kassa till försörjning, vilket också innebär vissa skyldigheter, 

till exempel att redovisa sökta arbeten och gå på anvisade utbildningar och kurser. Många 

arbetssökande upplever, trots detta, att Arbetsförmedlingen inte ”gör någon nytta”, eftersom 

de inte får den hjälp de anser sig behöva. Det finns en allmän syn i samhället kring 

Arbetsförmedlingens organisation; att de är okunniga, ineffektiva, lägger fokus på ”fel” saker, 

kräver mer än vad de hjälper och ger ett dåligt bemötande till kunderna.
2
 Vår förförståelse är 

att det inte är unikt för Arbetsförmedlingens kunder att ha en negativ uppfattning, detta känns 

igen inom de flesta servicemyndigheter, till exempel Försäkringskassan, socialtjänsten och 

vården. Begränsningar i arbetsförmedlares yrkesutövning på grund av systemets utformning 

kan vara orsaken till att det i samhället finns en allmän syn på att problem på 

arbetsmarknaden beror på Arbetsförmedlingen (hög arbetslöshet, svårigheter för olika grupper 

att komma ut i arbete och så vidare). Arbetsförmedlaren blir syndabocken som regeringen, 

allmänheten och framförallt arbetssökande skyller på när det gäller svårigheter på 

arbetsmarknaden. Smutskastningen av Arbetsförmedlingen är en intressant aspekt, eftersom 

bilden kunden bär med sig vid ett första möte med Arbetsförmedlingen, kan påverka 

arbetsförmedlarens prestation. Hur arbetsförmedlare agerar i sådana situationer hör väl ihop 

med fenomenet vi vill undersöka eftersom det kan tolkas som att lagar och kunder ”vill 

olika”.  

 

Vi som står bakom denna studie har själva erfarenhet av arbete inom vården och har upplevt 

den konflikt som kan uppstå då brukarens önskemål inte kan uppfyllas. Vår uppfattning är att 

systemets uppbyggnad och tidsbristen som kan råda till följd av den, ibland kan leda till att 

brukaren blir lidande trots att personal egentligen vill hjälpa till, men inte kan, hinner eller får. 

Vår hypotes är att det inom serviceyrken ofta uppstår en lojalitetskonflikt mellan kundens 

önskan och lagens krav, vilket kan leda till att den anställde känner sig kluven och blir 
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oförmögen att tillgodose båda sidor. Det är intressant att titta på just arbetsförmedlare 

eftersom det finns få relevanta undersökningar som tar upp just detta problem. Istället ligger 

ofta fokus på problematik kring de arbetssökandes erfarenheter. Vi anser att arbetssökande 

och arbetsförmedlare är varandras motpoler i situationen då de möts på Arbetsförmedlingen, 

eftersom de befinner sig på olika sidor av ett gemensamt problem: att arbetssökande ska få 

arbete.  

 

Problemet vi tittar på i denna uppsats är lojalitetskonflikten inom serviceyrken. Vi har gjort 

valet att titta på Arbetsförmedlingen eftersom det är en myndighet som på många sätt är 

aktuell och som det råder mycket debatt och diskussion kring i samhället. Vi tittar på detta 

utifrån ett sociologiskt perspektiv genom att använda oss av sociologiska teorier för att 

analysera fenomenet. Vi har valt att göra en kvalitativ studie med kvantitativa inslag för att få 

en översiktsbild av situationen som råder på Arbetsförmedlingen. Vi ser Arbetsförmedlingen 

som ett mikrosamhälle där arbetsförmedlaren är statens ”sista steg” i den byråkratiska 

organisationens myndighetsutövning. Dessa ”sista stegs-byråkrater” måste kompromissa 

mellan kunder och lagen, vilket har en påverkan på flera olika nivåer. Genom detta tankesätt 

får vi vårt sociologiska perspektiv och ser problemet på samhällsnivå.  

 

2 Problemformulering och syfte 

Problemformulering: Vilken betydelse har systemets utformning med dess lagar och 

förordningar för arbetsförmedlares relation till arbetssökande? 

Utifrån perspektivet på Arbetsförmedlingen som en statlig myndighet vi vill undersöka hur 

det regelverk som omgärdar Arbetsförmedlingen, påverkar arbetsförmedlaren i mötet med den 

arbetssökande. 

 

Syfte: Vi vill belysa arbetsförmedlares situation utifrån vår problemformulering för att öka 

allmänhetens förståelse för dem. Vi hoppas att det kan leda till utveckling kring yrket 

arbetsförmedlare. Vi vill nå en förklarande förståelse som är ett begrepp utvecklat av Max 

Weber.
3
 En sådan förståelse nås när forskaren förstår individens motiv bakom handlandet. 

Hos Weber är det den sociala handlingen som är i fokus och denna skall förstås utifrån 

aktörens perspektiv och genom det kontext aktören/individen befinner sig i.
4
 Förståelsen som 

eftersträvas är rationellt grundad och kan nås genom att använda Webers idealtyper för 

rationellt handlande.
5
 Det som krävs för att nå en förklarande förståelse är också en empatisk 
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förmåga och att kunna sätta sig in i individens situation. Detta kan enligt Weber enbart 

åstadkommas när människor studerar människor, eftersom vi kan förstå varandra.
6
 

 

Med utgångspunkt i vår problemformulering och vårt syfte har vi utvecklat följande 

frågeställningar för att kunna undersöka arbetsförmedlares situation. 

 

Frågeställningar:  

- Upplever arbetsförmedlare att det råder en lojalitetskonflikt mellan lag (organisation) 

och kund? 

- Hur agerar arbetsförmedlare när lag och kund ”vill olika”? 

- Påverkar allmänhetens syn på Arbetsförmedlingen arbetsförmedlares yrkessituation? 

 

3  Disposition 

Till att börja med presenteras under punkt 4 bakgrund till vår studie. Vi har delat upp det i 

Arbetsförmedlingens historia, hur dess organisation ser ut samt hur reglerna de måste följa ser 

ut. Här återfinns även samhällets syn på Arbetsförmedlingen, vilken vi har delat upp i, på 

vilket sätt Arbetsförmedlingen presenteras i media och hur synen på Arbetsförmedlingen är 

bland allmänheten. Under punkt 4 presenterar vi även tidigare forskning angående 

serviceyrken och begränsningar personalen har i sitt yrke. Punkt 5 består av vårt metodval, 

där vi motiverar varför vi har valt en kvalitativ studie med kvantitativa inslag. Under punkt 6 

har vi de teoretiska utgångspunkterna som vi har presenterat med intentionen att gå från 

makro- till mikronivå (samhälle/byråkrati – Arbetsförmedlingen – arbetsförmedlare – 

arbetssökande). Under punkt 7 finns presentation av material, där vi presenterar vårt resultat 

från enkätundersökningen utefter olika teman. Här återfinns även våra intervjuer med 

arbetsförmedlare och arbetssökande, även där är materialet är tematiserat. Punkt 8 innefattar 

vår sociologiska analys där vi har analyserat vårt material och tolkat det med hjälp av de 

sociologiska teorier vi presenterade under punkt 6. Sista punkten är punkt 9 och här finns våra 

reflektioner, där vi lyfter fram intressanta aspekter kring vad vi själva tycker om vår studie 

och vårt resultat. 
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4 Bakgrund  

4.1 Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden 

Under andra världskriget inrättades Statens arbetsmarknadskommission vars uppgift var att 

trygga folkförsörjningen. Arbetsförmedlingarna förstatligades och länsarbetsnämnder 

infördes. De egna arbetsförmedlingsstyrelserna som kommuner och landsting hade upphörde 

och ansvaret blev istället helt statligt. År 1948 ombildades Statens 

arbetsmarknadskommission och blev Arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsmarknadsverket var 

den myndighet som innefattade Arbetsmarknadsstyrelsen samt länsarbetsnämnderna. År 2008 

ersattes Arbetsmarknadsverket av en ny myndighet: Arbetsförmedlingen.
7
 

 

Arbetsförmedlingen finns i hela landet och har sitt huvudkontor i Stockholm. Det finns 320 

lokala arbetsförmedlingar. De är uppdelade i 69 arbetsmarknadsområden som i sin tur är 

delade i tio marknadsområden, samt ett som ansvarar för kundtjänst. Arbetsförmedlingens 

organisation är styrt av styrelsen vars uppdragsgivare är regeringen. Regeringen tillsätter 

styrelsen och generaldirektören. Arbetsförmedlingen har cirka 10 500 anställda, med kvinnor i 

majoritet. Medelåldern bland de anställda är 48 år.
8
 

 

Arbetsförmedlingens mål och uppdrag är beslutade av Sveriges riksdag och regering och 

formulerat som en instruktion för Arbetsförmedlingen. I instruktionen står det att 

Arbetsförmedlingen ska arbeta för att förbättra arbetsmarknaden genom att bland annat 

sammanföra arbetssökande och arbetsgivare, prioritera arbetssökande som befinner sig långt 

ifrån arbetsmarknaden, anlita kompletterande aktörer för att arbetssökande ska kunna återgå 

till arbetsmarknaden snabbt samt ha särskilt ansvar för att nyanlända invandrare ska erbjudas 

hjälp att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen följer även Förordning 

(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
9
 som närmre beskriver hur 

verksamheten ska bedrivas vad gäller exempelvis platsförmedling, arbetslivsinriktad 

rehabilitering och vägledning. Arbetsförmedlingen följer även: administrativa föreskrifter 

(AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden,
10

 vilken innehåller 

information om hur Arbetsförmedlingen handlägger ärenden, till exempel, vad gäller 

inskrivning/avanmälan av arbetssökande vilket bland annat har koppling till a-kassan. 

 

Arbetslösheten i Sverige ligger för närvarande på cirka 9 %. Den har stadigt ökat sedan mitten 

av år 2008.
11

 Enligt statistik från 2008 är Sveriges arbetslöshet lägre än genomsnittet för EU 

men arbetslösheten varierar stort mellan medlemsländerna.
12

 Enligt direktiv från regeringen 
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till SCB (Statistiska Centralbyrån) räknas en person som arbetslös om: han eller hon inte är 

sysselsatt, kan börja ett arbete inom 14 dagar samt aktivt har sökt ett arbete de senaste fyra 

veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader.
13

 2009 var ett år då 

arbetslösheten ökade markant jämfört med 2007 och 2008,
14

 trots detta fick ändå 491 000 

arbetslösa jobb genom Arbetsförmedlingen.
15

 Att arbetslösheten ändå ökade är en följd av de 

många varslen som berodde på finanskrisen.  

4.2 Samhällets syn på Arbetsförmedlingen 

Medias bild  

Arbetsförmedlingen har synts mycket i media de senaste åren på grund av hög arbetslöshet till 

följd av finanskrisen samt vid diverse omorganiseringar och direktiv, från regeringen till 

Arbetsförmedlingen, för att komma till rätta med arbetslösheten. Det lyfts ofta fram fall där 

arbetssökande på olika sätt har hamnat mellan stolarna hos olika myndigheter. 

Arbetsförmedlingen upplevs ibland ha krångliga regler kring sina insatser som gör att utfallet 

inte alltid blir till den arbetssökandes fördel.
16

 Något som det skrivs mycket om i samband 

med artiklar kring arbetslöshet är att det borde finnas bättre samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, till exempel kommunerna. Fortfarande och under 

de senaste två åren har många artiklar handlat om sjukförsäkringsreformen som började gälla 

1 januari, 2008,
17

 och då nämns ofta Arbetsförmedlingen, då de är de utförsäkrades sista steg i 

den så kallade rehabiliteringskedjan. Många enskilda fall presenteras där personer som är 

oförmögna att arbeta ändå har slussats vidare till Arbetsförmedlingen.
18 

Ett annat 

återkommande tema är fall där enskilda personer eller grupper har upplevt sig blivit 

diskriminerade av Arbetsförmedlingen.
19 

I övrigt handlar artiklarna mycket om jobbcoacher, 

jobbgarantin och andra insatser som Arbetsförmedlingen har.
20

 Det finns artiklarna angående 

insatserna som sänder positiva signaler, men också de som sänder negativa.  

 

Allmänhetens åsikt 

Allmänhetens åsikter angående Arbetsförmedlingen hittas lättast via Internet. Eftersom censur 

endast förekommer i liten skala, om ens alls på Internet, kan åsikter av alla dess slag komma 

fram. En grupp arbetssökande har skapat www.arbetsfornedringen.se som är närmast en kopia 

av Arbetsförmedlingens hemsida. De anser att Arbetsförmedlingen och dess personal främst 

agerar som ett kontrollerande organ på uppdrag av arbetsmarknaden för att kunna hålla nere 

löner. Gruppens främsta mål är att få arbetssökande att organisera sig och göra motstånd, 

vilket i praktiken innebär att ljuga för arbetsförmedlare för att undkomma skyldigheter men 

http://www.arbetsfornedringen.se/
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ändå få rätt till, till exempel, a-kassa.
21

 Även på Facebook
22

 finns det uttryck för att 

Arbetsförmedlingen inte fungerar; människor hamnar i kläm på grund av handläggare som är 

ovilliga att hjälpa till eller aldrig går att få tag i och att arbetsmarknadspolitiska program är ett 

stort skämt. Ofta är det privatpersoner som är arbetssökande som skriver om hur 

Arbetsförmedlingen misslyckats att hjälpa till i just deras situation. Många retar sig även på 

den stelbenta byråkratin som drabbar enskilda människor i olika sårbara situationer. Det 

förekommer ett fåtal personer som försvarar Arbetsförmedlingen och deras personal, dock 

drunknar deras åsikter i majoritetens berättelser och smutskastning.  

4.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi har funnit som berör arbetsförmedlare handlar oftast om 

arbetssökandes svårigheter. Det finns inte så mycket forskning som belyser frågan ur 

arbetsförmedlares perspektiv. Vi har funnit tre böcker som ger en bra översikt över hur 

forskningen inom området sett ut. Den första boken, Vid byråkratins gränser, behandlar 

frågor som rör den begränsade handlingsfriheten som kan uppstå till följd av det byråkratiska 

systemet och organisationen.
23

 Johansson
24

 definierar den byråkratiska organisationen som en 

social struktur som är hierarkiskt uppbyggd. Den är internt specialiserad, det vill säga, olika 

anställda har olika arbetsuppgifter och externt sett finns det klara avgränsningar kring vad den 

byråkratiska organisationens verksamhetsområde innefattar. Det främsta kännetecknet för en 

byråkrati är att generella regler skall tillämpas på konkreta ärenden. I boken används 

begreppet gräsrotsbyråkrater vilket är tjänstemän som möter klienter i offentliga 

myndigheter.
25

 I mötet mellan byråkraten och klienten kan det uppstå problem då klienten 

ibland kräver åtgärder som organisationen inte kan tillgodose. Det innebär att 

gräsrotsbyråkraten måste anpassa människan till organisationen; förvandla människa till 

klient. Det förekommer motsättningar genom att byråkraten befinner sig längst ner i en 

hierarki med mycket krav uppifrån vilket innebär att människan måste omvandlas till ”fall” 

för att byråkraten ska kunna arbeta utifrån de direktiv som finns.
26

 Detta möte kan ses som ett 

möte mellan staten och medborgaren, där byråkraten representerar staten.
27

 Eftersom 

byråkratins (statens) sista steg är den enskilde gräsrotsbyråkraten innehar han eller hon 

makten att handla och hjälpa klienten utifrån sin kunskap, kompetens och förhållning till de 

lagar som styr arbetet.
28

 Då kan byråkraten förlita sig till lagarna både som riktlinjer och som 

ett stöd. Oavsett beslut handlar inte gräsrotsbyråkraten moraliskt eller omoraliskt utan 

amoraliskt, han handlar inte; han handlägger. De organisatoriska begränsningarna är inbyggda 

i systemet genom regler vilka fungerar som gränser kring handlingsfriheten.
29

 De frågor som 
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Johansson har undersökt är vi intresserade av att titta på. Dock är förutsättningarna förändrade 

sen 1993, då denna studie genomfördes. 

 

En bok, Mellan klient och organisation,  tittar också på mötet mellan klient och organisation, 

men är mer inriktad på den psykosociala arbetsmiljön på human-serviceverksamheter.
30

 Även 

denna bok tittar på ”gräsrotsbyråkrater” fast med benämningen ”gatubyråkrater”. En 

gatubyråkrat innebär personal inom human-serviceorganisationer där gatubyråkraterna är de 

som är i direkt möte med klienter i sitt arbete.
31

 Det finns både nationell och lokal styrning 

som gatubyråkraten ska förhålla sig till, dessutom har han eller hon olika intressen att ta 

hänsyn till; media, yrkeskår och medarbetare, klienter och deras anhöriga, medborgare, 

intresseföreningar samt sina egna värderingar.
32

 Det kan leda till att det finns olika 

förväntningar från olika håll på gatubyråkratens roll, vilket kan leda till rollkonflikter och 

motstridiga mål.
33

 Studien undersöker framförallt relationen mellan personal och klient 

genom en omfattande enkätundersökning i olika human-serviceorganisationer, bland annat 

Arbetsförmedlingen.
34 

Gatubyråkraten kan uppleva en rollkonflikt då klientmötet innebär två 

olika roller samtidigt: människa – människa och organisation – klient.
35

 Gatubyråkraterna 

upplever att det finns klara mål i arbetet men ändå motstridiga mål. Studiens resultat visar att 

den vanligaste upplevda lojalitetskonflikten är mellan klientens önskan och lagens krav. 

Arbetsförmedlare upplever att återkommande omorganiseringar har gjort deras arbetssituation 

sämre och att arbetet fördelas orättvist samt att chefen ger motstridiga besked. Dessutom 

upplever arbetsförmedlare att annat arbete utöver klientmötet tar för mycket tid.
36

 

 

Båda studierna behandlar bland annat just Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlares 

situation vilket är intressant för vår uppsats. Den tredje boken som vi tycker är relevant för vår 

uppsats, Digitalisering och social exklusion, handlar om den ökade digitaliseringen hos 

Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.
37

 Studien är baserad på en enkätundersökning 

riktad till arbetssökande, angående användandet av Arbetsförmedlingens hemsida. 

Platsbanken var den första tjänsten som lades ut på hemsidan, därefter har fler och fler tjänster 

tillkommit. Forskarna i denna studie menar att ökad digitalisering innebär ökad självservice. 

Det finns politiska målformuleringar kring att göra förvaltningarnas arbete mindre kostsamt 

men samtidigt mer effektivt genom digitalisering. Bland dessa finns till exempel ”elektronisk 

förvaltning” och ”24-timmars myndighet”. Denna självservice innebär ökat ansvar och krav 

på medborgaren, vilket kan ge fördelar till vissa sociala grupper som har större möjligheter att 

använda Internetbaserade tjänster på ett välfungerande sätt.
38

 De senaste årens diskussioner 
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kring förvaltningarnas digitalisering menar att verksamhetsnyttan har tillgodosetts mer än 

användarnyttan.
39

 Det har varit tal om att förvaltningarna på grund av detta strider mot 

likabehandlingsprincipen, det vill säga, den digitala självservicen på Arbetsförmedlingen är 

likadan för alla även om alla är olika.
40

 Forskarna har utvecklat tre idealtyper som grundar sig 

på hur mycket de arbetssökande använder webbplatsen. Resultatet visar att utbildningsnivån 

spelar stor roll för hur mycket de arbetssökande använder webbplatsen.
41

 E-post och Internet 

kommer på tredje plats, efter telefon och personligt besök, för hur de arbetssökande föredrar 

att kontakta Arbetsförmedlingen.
42 

Forskarnas slutsats är att ökad digitalisering fungerar så 

länge som myndigheten också finns kvar i traditionellt format och förhindrar utestängning av 

vissa sociala grupper.
43

 Resultaten av studien visar ändå att de arbetssökande har en mindre 

positiv inställning till Arbetsförmedlingen som myndighet, än för deras webbplats.
44

 

 

Vår intention är att dra paralleller mellan det ökade ansvaret som läggs på kunden och att det 

leder till att arbetsförmedlaren får fler kunder som är allt mer ”självständiga”. 

Arbetsförmedlaren får då mindre tid till varje kund vilket leder till att systemet bara fungerar 

så länge som kunden är så självständig som krävs för att systemet ska fungera. 

 

5 Metod 

5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

I vår studie har vi ett hermeneutiskt perspektiv och använder oss av kvalitativ metod. Det 

hermeneutiska perspektivet innebär att tolkning och förståelse står i fokus. Meningen med 

perspektivet är att förstå fenomenet i det sammanhang det befinner sig. Forskaren använder 

sig av dubbel hermeneutik vilket innebär att begrepp och uppfattningar blir tolkade två 

gånger, först av informationsgivaren i dennes kontext och sedan av forskaren i hans eller 

hennes kontext. I hermeneutiken finns plats för olika tolkningar som delar av helheten, vilket 

innebär att forskaren måste förstå och tolka enskilda delar för att uppnå en helhetsbild.
45

 Det 

är viktigt att vi är medvetna om vår egen förförståelse om fenomenet som också frambringat 

värderingar kring det. Vid användandet av hermeneutisk tolkning är det viktigt att veta att 

dessa tre aspekter; tolkarens egna värderingar, förförståelse och kontext, påverkar 

forskningen.
46

 Genom medvetenhet om detta och en bättre förståelse för informationsgivarnas 

kontext, kan vi minska risken för feltolkning av empirin. Ämnesvalet för vår studie har vi 

även försökt förklara genom abduktiv argumentation. Abduktion innebär att studien påbörjas i 
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resultatet, som första steg. Med detta menas, som vi tidigare berört i inledningen, att vi själva 

har erfarenhet av något som vi sedan beskriver med en regel.
47

 I detta fall upplevde vi att 

lagar och regler inom organisationen hindrare oss i vårt arbete med brukarna, då vi arbetade 

inom vården. Utifrån det utvecklade vi en regel som säger att; en lojalitetskonflikt mellan 

lagar och klienter kan uppstå och som i sin tur leder till begräsningar i klientarbetet. Detta är 

det andra steget i abduktion. Det tredje steget är empiriinsamling, där vi i vår studie genom 

tolkning och analys av empirin kommer att undersöka om vi kan verifiera vår regel.48 Den 

abduktiva argumentationen är ett lämpligt perspektiv med tanke på det fenomen vi vill 

undersöka. Genom att titta på just arbetsförmedlare, med utgångspunkt i egen erfarenhet inom 

vården, generaliserar vi om att samma fenomen, överlag, existerar i yrken där myndigheter 

möter kunder/klienter. Vid ett hermeneutiskt synsätt består empiriinsamlingen av kvalitativa 

data, det vill säga hämtade genom kvalitativ metod. 

5.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningen syftar till att fånga upp och förstå meningen i den insamlade 

datan, vilken sedan tematiseras och generaliseras. Analysen sker genom att forskaren utefter 

valda teman organiserar datan till att delar ska bli en helhet.
 
Forskaren tolkar social handling 

utifrån det kontext det befinner sig i, därför är empirin inte absolut utan skiljer sig till följd av 

exempelvis kulturella variationer.
49

 

 

Intervju 

I vår studie använder vi oss av kvalitativa intervjuer. Det innebär att vi har få informanter där 

syftet är att få en bättre förståelse genom att få ut mer och djupare information vid varje 

intervju.
50

 I vår studie använder vi semistrukturerade intervjuer, där vi har en intervjuguide 

som vi förhåller oss flexibelt till. Guiden är tematiserad med frågor utifrån vår frågeställning. 

Genom att vi har förhållit oss flexibelt till intervjuguiden kan informanten fritt utveckla sina 

resonemang och svara öppet på frågorna. Det viktiga är informantens erfarenheter och 

upplevelser av fenomenet. Vi har använt oss av både gruppintervjuer och personliga 

intervjuer. Vid en gruppintervju är det möjligt för informanterna att diskutera frågorna och 

den diskussionen blir sedan föremål för analys. Genom att informanterna diskuterar frågorna 

kan det leda till fylligare svar och de kan hjälpa varandra att komma vidare i tankeprocessen. 

En nackdel kan dock vara att enskilda åsikter tystas ner och att ”oacceptabla” åsikter inte görs 

hörda.
51

 Vi har även gjort personliga intervjuer där det bara finns en informant. Detta är ett 

bättre sätt att intervjua om ämnet är känsligt.
52
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Vi har valt att göra intervjuer för att syftet med vår studie är att få en förståelse för 

arbetsförmedlarnas situation. Då är det lämpligt att de själva får berätta och beskriva sina 

upplevelser och erfarenheter. Vårt urval är arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i en liten 

kommun i sydvästra Sverige. Med arbetsförmedlarna har vi gjort två gruppintervjuer, där vår 

utgångspunkt var att vi skulle intervjua informanterna i par. Vår förhoppning var att det skulle 

uppstå diskussioner där informanterna ”tänker till” vilket vi trodde kunde ge oss djupare insikt 

i deras situation. Vi gjorde även personliga intervjuer, där urvalet var arbetssökande. De 

arbetssökande är tre män och två kvinnor, med erfarenhet från arbetsförmedlingar i olika 

regioner. De har även olika mycket erfarenhet från arbetslöshet. Anledningen till att vi har fler 

intervjuer med arbetssökande är för att vi har kortare och mindre omfattande intervjuer med 

dem jämfört med intervjuerna med arbetsförmedlarna. Vi valde personliga intervjuer här 

eftersom vi trodde att ämnet kan vara känsligt att tala om i grupp. Vårt syfte med att intervjua 

arbetssökande var att förstå relationen arbetssökande och arbetsförmedlare emellan. Det vi 

ville ha reda på är hur den arbetssökande upplever bemötandet och stödet han eller hon har 

fått av Arbetsförmedlingen.  

5.3 Kvantitativ metod 

I vår studie har vi i viss mån använt oss av kvantitativ metod. Genom att använda kvantitativ 

metod kan forskaren fråga ett stort antal respondenter samma frågor enligt ett standardiserat 

frågeformulär. Frågorna berör exempelvis erfarenheter, åsikter, attityder och svaren 

presenteras statistiskt för att kunna jämföras.
53

 Vi har valt att ha ett kvantitativt inslag i form 

av enkäter för att få en generell bild av arbetsförmedlares yrkessituation. Detta kan bidra till 

att vi får en helhetsbild av situationen, vilket är relevant för att besvara vår 

problemformulering och våra frågeställningar. Den kvalitativa delen leder till djupare 

förståelse medan det kvantitativa inslaget ger oss bredd och generaliserbarhet – då vi även vill 

kunna dra paralleller till andra serviceyrken.   

 

Enkätundersökning 

Det finns olika typer av enkäter inom kvantitativ metod. Webbenkäter blev populära i och 

med Internets genombrott i början av 1990-talet. Enkäterna har ett stort spridningsområde 

eftersom många har tillgång till Internet, det gör även att enkäten blir billig att distribuera. 

Dock kan det uppstå svårigheter med att nå vissa grupper i samhället som inte har tillgång till 
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datorer. Eftersom Internet även är ett snabbt medium kortas tiden för forskaren att få 

resultat.
54

 

 

Urvalet till vår enkät är arbetsförmedlare som arbetar på Arbetsförmedlingen i kommuner i 

södra, västra och i viss mån sydöstra Sverige. Detta för att få en viss geografisk närhet. Vår 

tanke var att jämföra olika kommuner med varandra, dock var vi tvungna att frångå det 

eftersom svarsfrekvensen skilde sig mycket åt i olika kommuner vilket gjorde att vi inte kände 

att vi kunde göra det och få ett tillförlitligt resultat. Vår enkät bestod av 19 frågor som är 

utvecklade för att besvara våra frågeställningar. Under utvecklandet av enkäten har vi utgått 

från en arbetshypotes: byråkratin i form av lagar och förordningar styr mycket i 

Arbetsförmedlingens organisation och därmed arbetsförmedlarnas situation. Enkäten är till 

för att verifiera denna hypotes samt att undersöka om det finns andra intressanta aspekter 

kring vår problemformulering. Vi använde oss av en webbenkät för att vi ville ha resultaten 

snabbt och vi behövde inte heller tänka på administrativa problem rörande exempelvis porto. 

Dessutom har alla arbetsförmedlare tillgång till en egen mejladress och dator i sitt arbete. 

Frågorna i enkäten var både standardformatsfrågor och fullfilterfrågor. Standardformatsfrågor 

finns i enkäter där svarsalternativen inte innehåller ”vet ej”, ”ingen åsikt” och liknande.
 
Detta 

”tvingar” respondenterna att svara då det vore konstigt om de inte hade en åsikt gällande sitt 

yrke. Fullfilterfrågor undersöker först om respondenten har en åsikt om en specifik sak för att 

sedan gå vidare till följdfrågor. Därigenom säkerställs det att respondenten kan svara på 

frågan eftersom det är något han eller hon känner till. Följdfrågan kan och behöver bara 

besvaras om respondenten har en åsikt och har vetskap kring ämnet.
55

 För att få en översikt av 

respondenternas svar på enkäten förde vi in svaren i datorprogrammet SPSS.  

5.4 Etik  

Under forskningsprocessen var det viktigt att vi tänkte på etiska aspekter vid arbetet med det 

empiriska materialet. Det etiska ansvaret ligger på oss som forskare att behandla respondenten 

med respekt och designa studien på så sätt att den visar en rättvis bild av fenomenet.
56

 Vi 

använde oss av olika metoder för empirisk datainsamling vilket innebar att det fanns olika 

aspekter att ta hänsyn till. Det är viktigt att informera respondenterna, både vid enkät och 

intervju, om undersökningens syfte, tillvägagångssätt, respondentens anonymitet eller 

konfidentialitet, deras frivillighet att deltaga och svara på frågor samt meddela att de får ta del 

av resultatet.
57

 I enkätundersökningen var respondenterna anonyma för oss då deras svar inte 

gick att spåra tillbaka till en enskild, specifik person, detta ledde till att vi tydligt informerade 
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respondenterna om att de måste vara säkra på att vilja deltaga. Under intervjuerna däremot var 

informanterna inte anonyma för oss, men vi behandlade deras uppgifter konfidentiellt och 

avidentifierade informanterna i den slutliga rapporten, det vill säga, alla namn är påhittade. I 

intervjusituationen var det särskilt viktigt att vi inte utsatte informanterna för något som de 

kunde uppleva som obehagligt.
58

 Intervjuguiden var ett sätt att undvika obehagliga situationer 

och känsliga frågor eftersom att det gav oss möjlighet att tänka igenom frågorna i förväg. 

Dessutom gav guiden oss en mall att gå efter så att vi säkert skulle få svar på det vi ville. Vid 

konstruerandet av vår enkät var det viktigt att frågorna inte var subjektiva och ledande, för att 

få svar som är sanningsenliga och överrensstämmer med respondentens erfarenheter och 

åsikter.
59

 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är värdet på de empiriska data vi samlar in, det vill säga; är det relevant för vår 

frågeställning och användbart för det problem vi vill lösa? Genom att vi designade metoden 

utifrån problemformulering och frågeställning strävade vi efter att säkerställa att den 

insamlade datan var nödvändig och tillräckligt omfattande, utan att bli överdriven.
60

 Våra 

frågor i intervjuguiden och enkäten är utformade efter teman. Dessa teman utgår ifrån våra 

frågeställningar som i sin tur är utvecklade utifrån problemformuleringen. Frågeställningarna 

berör ämnena lojalitetskonflikt och hantering av den samt allmänhetens åsikter om 

Arbetsförmedlingen. Den empirin vi har samlat in kan kategoriseras under dessa ämnen.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och sanningsenlighet. Det betyder att 

forskningsdesignen ska vara utformad på så sätt att den får fram sakliga och sanna fakta. Det 

handlar även om att datan ska vara stabil och oföränderlig över tid. Hög svarsfrekvens ökar 

reliabiliteten, samtidigt som låg reliabilitet sänker validiteten.
61

 Ju fler svar vi får på vår enkät 

desto högre reliabilitet till resultatet. Resultaten av enkäten och intervjuerna tolkades av oss 

då vi har ett hermeneutiskt perspektiv på vår studie. Detta kan minska reliabiliteten då 

tolkningen är beroende av vår förförståelse.
62

 De resultat vi har fått fram talar endast för våra 

respondenter, det är inte en allmängiltig bild av verkligheten.  

5.5 Metod för analys 

När vi analyserade vårt empiriska material gjorde vi det genom tolkning i ett hermeneutiskt 

perspektiv. Vi ville uppnå en förklarande förståelse vilket innebär att hitta meningen i socialt 

handlande. Weber använder begreppet verstehn (erklärendes verstehn) vilket betyder 
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förklarande förståelse.
63

 Denna ”förståelsemetod” handlar om att genom idealtyper förstå en 

individs motiv bakom en handling som är rationellt grundad.
64

 Weber menar också att för att 

förstå en individs handlingar måste även kontexten individen befinner sig i förstås. En 

förklarande förståelse uppnås genom att studera andra människor. Forskaren har därigenom 

ett insiderperspektiv vilket ger en djupare förståelse.
65

 När kvalitativa data analyseras handlar 

det om att finna mönster i datan som sedan kan kategoriseras och jämföras. Ett sätt att göra 

detta är genom att använda sig av idealtyper, som kan beskrivas som förenklingar av 

verkligheten.
66

 Vi använde oss av Webers idealtyper för rationellt handlande.
67

 Kodning av 

kvalitativa data sker oftast genom, som tidigare nämnt, tematisering och kategorisering. Detta 

är ett sätt att sortera stora mängder data och ta fram det som är relevant utan att bortse från 

sådant som kan ha betydelse för analysen. I öppen kodning av materialet har forskaren en 

flexibel förhållning till materialet och kan ändra sig om nya aspekter eller teman framgår. 

Öppen kodning kan lyfta fram betydande teman som genomsyrar fenomenet men som ligger 

dolda under ytan, ett teoretiskt ramverk underlättar detta.
68

 Vi har i vår studie givna teman 

utifrån vår problemformulering och våra frågeställningar, men vi har samtidigt strävat efter att 

vara öppna inför nya teman och aspekter som kunde ha uppkommit under 

forskningsprocessen. Kvalitativa förklaringar av det insamlade materialet kan verifieras eller 

dementeras genom olika teorier, vilket kan ge forskarens tolkning/förklaring mer tyngd.
69

 

Denna metod använder oss av i vår studie då vi analyserade resultaten genom att finna stöd 

för vår tolkning i olika sociologiska teorier.  

 

6 Teoretiska utgångspunkter 

6.1 Karl Marx – Om arbetslöshetens uppkomst 

Vi använder oss av Marx teori för att förstå arbetslöshetens uppkomst i det kapitalistiska 

samhället. Marx kapitalteori handlar om den kapitalistiska produktionen där huvudsyftet är att 

företagen ska få så stor vinst som möjligt. Marx menar att företagens vinst kommer av 

levande arbete, det vill säga människans arbetskraft. Arbetskraften liknas vid en vara som 

produceras, säljs och köps vilket gör att den faller under värdelagen, det vill säga; bytesvärdet 

på arbetskraften blir lika stort som den mängd arbete det krävs för att producera densamma. 

Arbetaren arbetar alltså och får lön för att kunna sälja sin arbetskraft igen. En arbetares 

kostnad, för ett företag, är bruksvärdet, det vill säga lönen. En arbetare producerar dock alltid 

mer än han får tillbaka genom lönen, vilket räknas som mervärde och vinst för företaget.
70
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Formeln P-V-P
1 

förklarar hur pengar omvandlas till varor som omvandlas till mer pengar vid 

försäljning, genom ett mervärde. Dock kan mervärdet leda till konsekvenser eftersom inte alla 

företag kan hålla konkurrenskraftiga priser eller effektivisera sin produktion till den grad att 

de kan ”överleva”. Effektiviseringen av industrin sker på bekostnad av den levande 

arbetskraften, eftersom människor ofta ersätts av maskiner. Detta leder till minskad förmåga 

att producera mervärde eftersom maskiner inte producerar ett lika stort mervärde.
71

 Inom det 

kapitalistiska samhället produceras det alltid mer varor än den värdemässiga efterfrågan, det 

vill säga köpkraften. Därför riskeras alltid överproduktionskriser, med andra ord; det 

produceras mer än vad människor kan köpa. För att reglera detta vill den enskilde företagaren 

ge sina arbetare låg lön, vilket ökar hans vinst, samtidigt som han vill att andras arbetare ska 

få hög lön, då de kan köpa hans varor. Detta är ett problem som marknaden löser med 

”kriser”. När en kris uppstår går många företag i konkurs vilket innebär att mycket värde går 

förlorat i till exempel maskiner som inte kan/behöver användas. Många arbetare blir utan 

arbete, vilket innebär att köpkraften i ett samhälle minskar än mer. Fler personer blir då 

arbetslösa på grund av att fler företag går i konkurs. Genom att en stor grupp arbetare är utan 

sysselsättning kan lönerna pressas ner, eftersom att det ”alltid” finns någon annan som kan 

tänka sig göra samma arbete fast billigare. När arbetare med låg lön anställs kan ett företags 

mervärde öka, vilket innebär att företaget kan investera och därmed även nyanställa. Fler blir 

anställda och efterfrågan på varor och tjänster ökar igen. Kriser inom en marknadsekonomi 

blir dock alltid värre eftersom de påverkar fler personer. Idag påverkas en stor del av 

samhället vid ett stort företags konkurs eftersom det finns många underleverantörer som också 

drabbas.
72

 Detta kan kopplas ihop med finanskrisen år 2008 och den nuvarande 

lågkonjunkturen.  

 

6.2  Max Weber – Den moderna byråkratin 

Enligt Weber är det moderna samhället präglat av kapitalism. Samhället är ett rationellt 

ekonomiskt system som går ut på att hela tiden öka produktionen och kvantifiera. I det 

kapitalistiska samhället dominerar formell rationalitet vilket innebär att det är byråkratiserat 

genom olika organisationer och institutioner som tjänar staten. Vår intention är att applicera 

Webers idealtyp för byråkrati på Arbetsförmedlingen, för att på så sätt få en bättre bild av den 

kontext arbetsförmedlaren befinner sig i och handlar utifrån. Weber menar att sociala 

handlingar är grunden till sociala relationer och mer stadigvarande sociala relationer är 

grunden till en social ordning.
73

 Bakom Webers definition av organisation ligger hans begrepp 
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”öppna och slutna relationer”. En social relation som är sluten eller reglerar tillträde för 

utomstående kallas organisation. Inom dessa slutna relationer råder en viss social ordning. 

Efterlevnaden av regler inom organisationen kontrolleras av en chef eller motsvarande. Weber 

definierar tre olika organisationstyper som delas upp beroende på olika legitima auktoriteter. 

Den byråkratiska organisationen bygger på legal auktoritet, en slags målrationell legitimitet, 

vilket innebär att lagarna säger vem som är ledare. Lagarna och stadgarna har skapats av en 

myndighet som aktörerna/individerna uppfattar som legitim (som till exempel en myndighet 

utsedd av staten).
74

 Maktinnehavaren, ledaren som ges denna auktoritet, legitimeras eftersom 

han eller hon av rationella skäl inom den sociala ordningen ifråga, ges rollen som ledare.
75

 

Strukturen i en modern byråkrati utövar en enorm makt över dem som arbetar inom 

organisationen och över dem som brukar organisationen.
76

 Alla handlingar inom 

organisationen sker grundat i formell rationalitet, till exempel blir det inom organisationen 

rationellt att fylla i formulär, vilket i en annan kontext, kanske hade setts som icke-rationellt. I 

en byråkrati utförs handlingar utifrån de lagar och regler som gäller i en organisation och i 

samhället i stort (då det är byråkratiserat).
77

 Weber har utvecklat en idealtyp för byråkrati där 

han tar upp åtta egenskaper som kännetecknar den: ”1) kontinuerlig ämbetsutövning med 

givna regler, 2) olika kompetensområden, 3) en hierarkisk ordning, 4) reglerna är tekniska 

regler eller normer 5) förvaltningsstaben är skild från ägande av de medel som behövs för 

administration eller produktion, 6) innehavaren av en tjänst saknar äganderätt till tjänster, 7) 

administrationens åtgärder skall bestyrkas i skrivna akter och 8) systemet kan anta olika 

former.” 
78

 

 

Weber menar att en handling skiljer sig från beteende då en handling är ett resultat av 

medvetna tankeprocesser. En handling kan vara rationell eller icke-rationell och Weber har 

utvecklat idealtyper som ett verktyg för att förstå aktörens mening och motiv bakom 

handlingen, som krävs för att nå en förklarande förståelse (se syfte och metod).
79

 En idealtyp 

är en mental konstruktion som forskaren använder. Webers idealtyper för socialt handlande 

är: 1) målrationellt, 2) värderationellt, 3) affektuellt och 4) traditionellt. Målrationellt och 

värderationellt handlande bygger på rationella tankeprocesser, affektuellt och traditionellt 

handlande är icke-rationella då de uppstår ifrån känslor eller vanor.
80

 I en byråkrati domineras 

det sociala handlandet av målrationella handlingar.
81

 Målrationell handling innebär att aktören 

eftersträvar ett visst mål och avgör vilken väg som är den bästa och mest effektiva för att nå 

målet, det vill säga, vilka konsekvenser som uppstår av en viss handling.
82 
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6.3  Pierre Bourdieu – Staten och det symboliska kapitalet 

Pierre Bourdieu har utvecklat en teori om hur sociala strukturer uppkommer och reproduceras 

i samhället.
83

 Denna teori använder vi av oss av för att belysa de sociala strukturer som 

arbetsförmedlare och arbetssökande står under på Arbetsförmedlingen och hur dessa påverkar 

mötet, till exempel genom maktfördelning. Med sociala strukturer menar Bourdieu till 

exempel klass och andra sociala positioner som människor tilldelas utifrån sociala skillnader 

och status. Hans begrepp habitus innebär dessa sociala strukturer förkroppsligade i det sociala 

rummet. En individs eller grupps habitus avgör deras smak, stil och sätt att leva.
84

 De som 

delar samma habitus har en ungefärlig lika stor mängd av en viss kapitalart. Det kan handla 

om en samhällsklass som har en hög position i det sociala rummet och har en stor mängd 

kulturellt kapital. De olika kapitalarterna är kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital. En 

individs eller klass sociala position avgörs utifrån den totala kapitalmängden de innehar samt 

utifrån om de har högt ekonomiskt eller kulturellt kapital.
85

 De olika kapitalarterna kan i vissa 

situationer och kontext bli till symboliskt kapital som är den högsta kapitalformen. För att en 

individ ska få symboliskt kapital måste andra människor erkänna honom eller henne. Att ha 

symboliskt kapital är detsamma som att få erkännande och legitimitet och därigenom hög 

status. Bara andra människor kan ge någon detta, en individ kan inte ge det till sig själv.
86

 Det 

är på samma sätt som att differentiering mellan olika klasser i det sociala rummet, först 

uppkommer då de aktiveras, genom att någon gör skillnad på vi och dom genom antingen en 

konflikt eller samarbete.
87

 Andra människor måste ge en individ eller grupp status och makt, 

genom att de tillskriver denne/dessa ett värde, för att den/de ska få symboliskt kapital.
88

  

 

Bourdieu kallar staten för ”det symboliska kapitalets bank”
89

 och menar att den har ett 

metakapital över alla andra kapitalarter.
90

 Staten innehar den högsta positionen och den största 

makten i samhället på grund av att strukturen ser ut som den gör, och för att staten alltid 

hänvisar till det universella och allmänhetens bästa.
91

 Det universella är det som är införlivat i 

sociala och mentala strukturer, det som är så självklart att ingen ifrågasätter det; så här är det. 

Det är staten som står för normaliseringen i samhället, det vill säga, bestämmer vad som är 

normalt. Alla människor, men också staten i sig, är så fast i dessa strukturer att det är omöjligt 

att tänka sig något annat. I den sociala och mentala strukturen är det så självklart att staten 

bestämmer rätt och fel, att detta ses som naturligt.
92 

Därför kan även staten tillskriva någon 

annan symboliskt kapital och i hög grad bestämma vad som dessutom skall utgöra symboliskt 

kapital. Staten gör indelningar av människor genom byråkratiska processer och det är 
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objektiverat symboliskt kapital som tilldelas av staten, trots att det även finns andra sätt att få 

symboliskt kapital.
93

 Då staten alltid förväntas verka för allmänhetens bästa och göra det som 

är universellt riktigt, så kan den också utöva så kallat symboliskt våld. Det är en form av våld 

som tvingar människor till underkastelse gentemot staten men som inte uppfattas som det, då 

den finns i de sociala och mentala strukturerna, är förväntad och självklar. De handlingar som 

tvingar till underkastelse är legitima, där kan även fysiskt våld räknas in, för de utförs av 

staten för allmänhetens bästa.
94

 De individer som, till exempel sitter i regeringen är inte 

staten, de förkroppsligar endast staten tillfälligt. Staten står över alla individer. En individ kan 

dock representera staten och detta ger honom eller henne makt. Att bära maktens/statens 

kännemärke ger auktoritet och symboliskt kapital. Även de människor som arbetar på statens 

olika byråkratiska institutioner för att befrämja allmänhetens bästa ges makt och symboliskt 

kapital. De förkroppsligar staten genom att utföra en uppgift åt den som det sista steget 

gentemot medborgarna. I denna situation höjer sig tjänstemannen över individen (sig själv) 

och arbetar för allmänhetens bästa. Detta legitimeras av andra utanför och inom institutionen 

då de samhälleliga och kollektiva värderingarna och reglerna erkänns, vilket ses som 

universellt riktigt.
95

  

 

6.4  Askheim & Starrin – Empowerment och socialt arbete 

Empowerment är ett begrepp som används inom socialt arbete. Vid användandet av denna 

teori ser vi arbetsförmedlaren som en socialarbetare, med perspektiv på Arbetsförmedlingen 

utifrån Webers idealtyp för byråkrati. Empowerment betyder att ge makt, kraft och styrka till 

en individ eller grupp.
96

 Socialarbetarens roll är att hjälpa människor i socialt utsatta 

situationer att själva anskaffa sig denna makt, det vill säga, att ge hjälp till självhjälp.
97

 Det 

innebär att socialarbetaren ska skapa de förutsättningar som krävs för att klienten själv ska 

kunna ta sig ur sin situation och nå sina mål. I empowermentbaserat arbete finns en positiv 

syn på människan; en aktiv, handlande individ som vill sitt eget bästa.
98

 Det är utifrån detta 

synsätt socialarbetaren ger sitt stöd och försöker vägleda klienten i rätt riktning och det 

handlar framförallt om att utrusta klienten med de personliga resurser som behövs.
99

 Fokus 

ligger på att hjälpa klienten ifrån ”mental fastlåsthet” och att få honom eller henne att se nya 

möjligheter.
100

 Socialarbetarens uppgift är att arbeta med klienter i välfärdspolitiska åtgärder 

som finns till för socialt utsatta människor med målet att återanpassa dem till samhället.
101

 I 

detta ligger ett tydligt maktförhållande, då en expert möter en brukare eller en myndighet 

möter en medborgare. Makten består i att socialarbetaren har rollen som ”expert” och att han 
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eller hon ska hjälpa klienten till självständighet men på samma gång kontrollera denne.
102

 Det 

finns en dubbelhet i arbetet då socialarbetaren ska stötta klienten till att utnyttja sin frihet och 

sina medborgerliga rättigheter, men samtidigt kontrollera, sätta gränser och till viss del styra 

klientens val. Ännu en dubbelhet ligger i att socialarbetaren ska agera serviceperson och 

myndighetsperson på samma gång. Socialarbetaren ska ta hänsyn till klientens personliga 

behov och önskemål men även göra detta genom ett effektivt resursutnyttjande för att på bästa 

sätt tillgodose systemet och samhället.
103

 I samhället finns rådande normer och uppfattningar 

kring hur en god medborgare ska vara. De institutioner och organisationer som arbetar med 

utsatta människor kan ses som den plats där de avvikande människorna omformas för att 

stämma överens med denna syn. Där försöker socialarbetaren få fram klientens ”sanna jag”; 

den aktiva människan som vill sitt eget bästa men tryckts undan av olika sociala svårigheter 

som till exempel, arbetslöshet, kriminalitet eller missbruk. Det ”sanna jaget” kan beskrivas 

som den goda medborgaren som antas finnas inom oss alla, den synen bygger på och 

reproduceras av de uppfattningar, normer, regler och lagar som finns i samhället.
104

 Som 

tidigare nämnt, ska socialarbetaren hjälpa klienten att utnyttja sin frihet och medborgerliga 

rättigheter, men friheten är alltid situationsbestämd.
105

 Med rättigheter följer alltid 

skyldigheter och ”frihet” innebär frihet inom samhällets ramar.
106

”Den position som 

eftersträvas – som självförsörjande lönetagare – är redan definierad och är inte 

förhandlingsbar.”
107 

 

6.5  Dahlgren & Starrin – Emotionssociologi 

Denna teori använder vi för att ytterligare belysa socialarbetares/arbetsförmedlares kluvna 

situation där de ska agera myndighetsperson och serviceperson samtidigt. En organisation 

förväntas inte uppvisa några känslor, den ska vara opartisk och ses som rättvis. Då kan inte 

känslor ingå.
108

 Dahlgren och Starrin
109

 skriver om rational choice, som de förklarar med att 

organisationer har underordnats en ekonomisk logik vilket har gått hand i hand med 

privatisering. Huvudpremissen tycks vara att det är bäst om egenintresset får råda, vilket är 

orealistiskt för vanliga människor, det ska istället ses som idealtyper. Zey
110

 anser att val kan 

göras på andra sätt än att ekonomiska egenintressen ska styra, istället har hon arbetat fram att 

val kan bero på normer/värderingar, vanor eller emotioner. Zey beskriver att emotioner finns 

inom förnuftet, rationaliteten, och kan utvärderas som kostnader (skuldkänslor) och tillgångar 

(stolthet). Fineman
111

 menar att känslor har konsekvenser för de sociala roller vi förväntas ta 

och spela i organisatoriska sammanhang; känslor betraktas som något som skapas och 
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uttrycks i samspel mellan människor. De kulturella och sociala sammanhangen blir då viktiga. 

Känslor ses som produkter av ett meningsbärande system, vilket människor i samspel skapar 

och återskapar.  

 

Organisationer presenteras ofta som rationella system. Känslor kan ses som ett 

störningsmoment till rationalitet och förnuft eftersom känslorna riskerar att generera 

irrationella handlingar som ofta präglas av omedvetenhet. Känslor kan även fungera som ett 

smörjmedel för rationaliteten, eftersom känslor kan fungera som vägvisare vid svåra val. Vid 

frågor som har med etik och moral att göra kan känslors betydelse vara viktiga. Rationalitet 

och känslor kan även vara förenade utan att någon av delarna dominerar. Premissen är att 

varken kognitioner eller emotioner är skilda från varandra
112

.  

 

Inom vissa yrken möts personalen av förväntningar från sin arbetsgivare och de 

kunder/klienter de möter i sin yrkesroll. Poliser, lärare, personal inom vårdyrken och personal 

inom serviceyrken har känslomässiga förväntningar på sig, där det även finns ett djupgående 

krav på ett känsloengagemang. Yrkesrollen handlar därför om val kring frågor som handlar 

om hur en yrkesperson ska kunna kombinera professionalitet och emotioner. Valen är styrda 

av antingen/eller och både/och vilket kan leda till en känslomässig ambivalens.
113

 

 

6.6 Beck & Beck-Gernsheim – Individualisering 

Med utgångspunkt i vår problemformulering vill vi även titta på de arbetssökandes situation i 

samhället och på Arbetsförmedlingen. Detta kan vara något som påverkar relationen dem 

emellan och kan visa sig genom arbetsförmedlarens agerande mot den arbetssökande. Teorin 

beskriver hur den enskilde individen får forma sitt eget liv genom att röra sig mellan olika 

institutioner i samhället, vi ser då Arbetsförmedlingen som en sådan institution. Beck och 

Beck-Gernsheim menar att det moderna samhället ”delar upp” den hela individen i olika 

system. Systemets olika institutioner tar bara hand om en del av en människas liv åt 

gången.
114

 I välfärdsamhället är det endast enskilda individer (inte grupper) som får ta del av 

förmåner. Det tvingar individer att stå ensamma och ”klara sig själva” i allt högre grad. För att 

klara av att göra ”rätt” val genom livet krävs det av individen att han eller hon är aktiv, 

uppfinningsrik och har resurser för att hela tiden kunna skapa någonting nytt, något eget. Idag 

krävs det, inom till exempel arbetsmarknaden, att individerna själva styr sina liv, vilket de 

praktiskt taget tvingas till genom ekonomiska sanktioner. Individens skapande av ”eget liv” är 
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dömt till aktivitet. Även misslyckanden kan, av utomstående, ses som ett ”aktivt val”. 

Misslyckandet blir då ett personligt misslyckande. Andra sätt av misslyckanden, som 

arbetslöshet, sjukdom och beroende, antas idag bero på individen. Individen har ansvaret och 

skulden och ses inte som passiv åskådare till det som sker. Individer skapar aktivt sina egna 

liv, lyckade eller inte.
 
Med synen att varje individ ansvarar för sitt liv och sitt eventuella 

misslyckande kan olika sociala fenomen, så som arbetslöshet som egentligen finns i 

strukturen, skyllas på den arbetslösa – det är han eller hennes fel. Dock är det inte den 

arbetslösas fel bara för att problemet dyker upp och påverkar den enskilda individen, 

problemet existerar egentligen i en annan ”social dimension”.
115

 Genom att människor är fria 

från de traditionella banden som håller ihop familj och klasser måste människorna förlita sig 

på sig själva och sina egna resurser och individuella öden på arbetsmarknaden, med de risker 

och möjligheter som finns där. Genom att bli en del av arbetsmarknaden försvinner dessa 

band. Individualiseringsutvecklingen konkurrerar med kollektiva aspekter på 

arbetsmarknaden, i form av risker som arbetslöshet och liknande.
116

 Människor vill ha 

kontroll över sitt eget liv och utveckla ett livsperspektiv att sedan försöka leva efter. Dock kan 

inte alla leva efter sitt livsperspektiv då vissa grupper hotas av arbetslöshet. Beck och Beck-

Gernsheim menar att i det senmoderna samhället är individualisering ett resultat av 

arbetsmarknaden där bland annat utbildning och mobilitet är viktigt. Utbildning är kopplat till 

individens vilja att sträva uppåt. Det är dessutom bara möjligt att genomgå en utbildning 

genom att individuellt lyckas, vilket även syns i betyg (som är individuella). Människor på 

arbetsmarknaden måste vara mobila. Det finns sanktioner för dem som vägrar att ta tag i sitt 

eget liv, vilket leder till att de är ”tvingade”. Arbetsmarknaden spelar roll för 

individualiseringen beroende på vart (geografiskt) arbetslösheten är och vilken arbetslöshet 

(lång/kort, bransch etcetera) det rör sig om.
117 
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7   Presentation av material 

7.1 Enkäter  

Vi har låtit arbetsförmedlare svara på en enkät angående sin arbetssituation. Vi har 129 

svaranden där 35 % är män. Åldersfördelningen är jämn, förutom att endast 9 % är i 

åldersgruppen 61 år och uppåt. De flesta av de svarande (33 %) har utbildning inom 

beteendevetenskap. 18 % uppger att de inte har en akademisk utbildning och 16 % har en 

annan utbildning än de alternativ som fanns att välja bland (samhällsvetenskap, juridik, 

statsvetenskap, ekonomi). Av de svarande har 29 % varit långtidsarbetslösa (utan 

sysselsättning i över sex månader). Vi har skickat ut enkäten till arbetsförmedlare i Skåne, 

Blekinge, Kronobergs län, Västra Götalands län, Örebros län och Värmland. De flesta 

svarande arbetar i Skåne (60 %).  

 

Kundmöte 

I vår enkät ställde vi frågor angående kundmötet och hur arbetsförmedlarna upplever det. 

Bland de svarande är det vanligast att vara ansvarig för mellan 101-200 kunder (30 %). Ett 

fåtal arbetsförmedlare har inga kunder (9 %), och några arbetsförmedlare har över 300 kunder 

(10 %). Detta beror mestadels på att arbetsförmedlarna har olika arbetsuppgifter där vissa 

arbetar nära kunden och andra har mer kortvariga kontakter, vilket påverkar hur många 

kunder de är ansvariga för. Många upplever att kundmötet ofta (48 %) eller alltid (42 %) är en 

intressant och givande del av arbetet. De flesta (51 %) beskriver kundmötet som att det är 

spännande och intressant att få träffa olika människor samt att få ta del av deras bakgrund och 

erfarenheter.  

”...i vårt svenska samhälle betyder det så mycket för en människa att få ha 

ett jobb och därmed ett sammanhang och träffa kollegor.” 

 - Kvinna, 43 år, Skåne 

Många tycker även att det känns bra, på en personlig nivå, att bidra till en positiv utveckling 

och förändring hos de arbetssökande. Det nämns också svårigheter och begränsningar i mötet, 

exempelvis tidsbrist och bristande resurser.  

”Jag gillar att möta människor där de befinner sig och kunna forma fram 

nya vägar tillsammans med dem. Men de möten jag håller i är ofta av 

väldigt standardiserad art och styrs ofta av vilka tjänster 

Arbetsförmedlingen kan ge människan.”   
 - Kvinna, 37 år, Skåne  
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76 % av de tillfrågade upplever ofta eller alltid att deras arbete är meningsfullt och att de gör 

nytta. De tycker att det känns bra att påverka och göra skillnad för kunderna och i samhället, 

genom att vara en länk mellan arbetsgivare och arbetssökande. Huvuddelen i deras arbete är 

att hjälpa och stötta människor, vilket bidrar till att arbetet känns meningsfullt. På frågan om 

hur de upplever sitt arbete svarade 44 % att de upplever sitt arbete som självständigt och fritt 

ofta, dock svarade 14 % att det bara är det ibland.  

”Arbetsförmedlingen gör ett mycket givande arbete för samhället. Att 

hjälpa människor att stå på sina [egna] ben är ett mycket meningsfullt 

arbete, för mig.”     

  - Kvinna, 23 år, Skåne 

 

Upplevelse av begränsningar 

Av de arbetsförmedlare vi har tillfrågat upplever 20 % att de största begränsningarna i arbetet 

är både tid och lagar. 34 personer (av 129) tycker att tidsbrist är ett hinder i arbetet och 32 

personer anser att regler, lagar och administration är en begränsning. 

”Tiden räcker aldrig till eftersom det är mycket administration. Lagarna 

kan vara svårtydliga. Ibland skulle jag vilja göra mer för den enskilda 

individen, anpassa det specifikt utifrån dens behov, men lagen sätter 

stopp.”      ---

 - Kvinna, 24 år, Skåne  

 I övrigt tycker även 13 % av arbetsförmedlarna att kunders inställning till 

Arbetsförmedlingen och dess insatser kan vara en svårighet.   

”Många sökande har en redan bestämd uppfattning om 

Arbetsförmedlingen redan när de kommer första gången. Man får ofta 

börja med att tvätta bort denna stämpel.”   

 - Man, 55 år, Skåne 

Angående lagarnas tydlighet anser 61 % av de tillfrågade att lagarna ofta eller ganska ofta är 

tillräckligt tydliga för att arbetsförmedlarna ska veta hur de ska agera i olika situationer. 

Endast 5 % menar att de alltid vet hur de ska agera, utifrån vad lagarna säger. 20 % av de 

tillfrågade tycker att det uppkommer en lojalitetskonflikt mellan lag och klient ganska ofta 

eller ofta.  

”En oerhört vanlig situation, skulle säga att nästan hela mitt arbete går ut 

på att just balansera dessa lojalitetskonflikter.  

 - Man, 28 år, Skåne 
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48 % uppger att en lojalitetskonflikt bara förekommer ibland. Den konflikten består i att 

lagarna inte är individanpassade (37 %) vilket innebär att kunder inte får hjälp trots att de 

hade behövt och inget ”egentligt” hinder finns.   

”Ibland kan det handla om att den enskilde tjänar på det, myndigheterna 

och samhället tjänar på det och det är försvarbart utåt. Men det går inte 

att genomföra på grund av någon regel, då känns det jobbigt.”              

  - Man, 45 år, Kronobergs län 

Den näst största (25 %) upplevelsen av vad lojalitetskonflikten grundar sig i är, enligt de 

svarande, att de arbetssökande inte är insatta i reglerna och därmed har ”fel” och ”orimliga” 

förväntningar. En annan vanlig orsak till lojalitetskonflikt är a-kassereglerna som upplevs 

vara mycket strikta, vilket ibland inte känns som moraliskt försvarbart för arbetsförmedlaren.  

”...Vi ska underrätta och avanmäla till a-kassan om en sökande inte gör 

allt för att få ett jobb. Det kan vara en ensamstående förälder som inte vill 

söka ett jobb 70 mil bort... Då måste vi underrätta.”  

 - Kvinna, 35 år, Skåne 

Allmänhetens syn 

41 % av arbetsförmedlarna uppger att de ibland påverkas av allmänhetens syn på 

Arbetsförmedlingen. 21 % uppger att de aldrig blir påverkade. 25 % av dem som blir 

påverkade drabbas genom att arbetssökande har fel förväntningar producerade av 

allmänhetens uppfattning om Arbetsförmedlingen. Allmänhetens uppfattning påverkar 

arbetsförmedlarna genom att de känner sig orättvist behandlade (42 %). Bilden från media 

som reproduceras av allmänheten är att arbetsförmedlare är inkompetenta och inte gör någon 

nytta, vilket arbetsförmedlarna inte alls håller med om.  

”Allmänhetens bild av Arbetsförmedlingen stämmer inte överhuvudtaget. 

Vi är effektiva och välutbildade. Det gör mig förbannad. Vi arbetar 

mycket hårt och det enda som speglas i media är de fallen där det gått illa. 

Aldrig att de skulle skriva om de fall som går kanon!”  

 - Kvinna, 35 år, Skåne 

Många av arbetsförmedlarna tycker dock att de blir sporrade till att vilja förbättra och 

motbevisa allmänhetens negativa syn (33 %).  
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7.2 Intervju med arbetsförmedlare 

Vi har gjort två gruppintervjuer med arbetsförmedlare där de har varit i par. I ena intervjun 

var det två män, Magnus och Peter. Det andra intervjuparet var Helen och Tomas. Magnus 

och Helen har arbetat som arbetsförmedlare under en längre period, 24 respektive 13 år. Peter 

och Tomas är nyanställda och har endast arbetat ett fåtal månader. Magnus och Peter har båda 

utbildning och djupare kunskaper i sociologi. Helen lång arbetslivserfarenhet inom läraryrket 

och Tomas har en officersutbildning i bagaget. Alla intervjupersoner har kontakt med kunder 

(arbetsgivare och arbetssökande) men Helen och Magnus har färre kunder vilket leder till 

djupare kontakt. Peter och Tomas har istället fler kunder vilket innebär ytligare och 

kortvarigare kontakter.  

 

Kundmöte och syn på arbetslöshet 

Alla intervjupersoner tycker om sitt arbete och anser att det är intressant och givande. De 

framhåller särskilt kundmötet som en positiv och lärorik del av arbetet eftersom alla kunder är 

unika. 

”Ingen dag är den andra lik” – Helen och Tomas 

”Man lär sig något nytt varje dag.” – Magnus och Peter 

Magnus och Peter beskriver också att det krävs mycket kunskap och tidigare erfarenhet för att 

klara av yrket. Magnus förklarar att det är en komplicerad roll då arbetsförmedlare både ska 

agera som en myndighet och som en slags service samtidigt. Han menar att det är viktigt att 

hitta en balans i det. Helen uttrycker att korrekthet är viktigt, att följa lagar och förordningar, 

vilket hon anser inger respekt. Arbetsförmedlarna utgår från att alla arbetssökande ska 

behandlas lika, men att det ändå kan finnas skillnader då vissa grupper behöver mer stöd än 

andra. Helen menar att insatserna är en bedömningsfråga utefter vad den arbetssökande har 

för behov. 

”Alla behöver inte lika mycket stöd, exempelvis högutbildade som bara är 

inskrivna en sväng och nästan har nästa anställning klar behöver inte 

samma hjälp som tillexempel invandrare och funktionshindrade. 

Insatserna är en bedömningsfråga.”   
 - Helen 

Magnus berättar att det är skillnader på dem som har och inte har a-kassa. De finns 

minimikrav på de med a-kassa som de måste uppfylla för att få sin ersättning, vilket innebär 
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att man kan sätta mer press på dem. Magnus och Peter diskuterar även könsskillnader då de 

tror att de kan behandla män och kvinnor olika på grund av strukturen i samhället. De betonar 

dock att det inte är en medveten särbehandling utan att den uppstår på grund av en segregerad 

arbetsmarknad. De nämner att de ofta ”tillåter” män att avvakta tills de får en 

heltidsanställning medan de ”tvingar” kvinnor att ta en deltidanställning i brist på annat. De 

berättar även att de arbetar aktivt för jämställdhet inom organisationen, gällande kön, ålder 

och etnicitet.  

 

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

åren. Både han och Peter säger att det har förekommit på deras arbetsplats, men inte i någon 

större utsträckning. Helen och Tomas uppger däremot att de inte har upplevt hot, varken mot 

sig själva eller mot andra på arbetsplatsen. Alla intervjupersoner informerar om att det finns 

ett pågående förebyggande arbete mot att hotsituationer ska uppstå genom olika kurser, ett 

larmsystem och ett öppet kontorslandskap där kunden inte ska känna sig trängd genom att 

sitta närmast dörren.  

”Kunden ska aldrig vara trängd. Kunden ska bara kunna gå...” 
 - Helen 

Arbetsförmedlarna påpekar även vikten av att ha rätt bemötande gentemot kunden för att inte 

provocera samt för att kunna ”avväpna” en potentiell hotsituation. Magnus tror att de ökade 

hoten är en följd av att det har blivit tuffare för människor utanför arbetsmarknaden. Han 

menar att detta till viss del är en följd av de politiska besluten i och med att fokus har legat på 

att öka utbudet av arbetssökande och på så sätt kunna pressa ner löner. Man låter helt enkelt 

folk gå på lägre ersättningar och kan då, på sätt och vis, tvinga dem ut i arbete och att vara 

aktiva i sitt arbetssökande. Helen bekräftar att det har blivit tuffare när hon ger exempel på att 

det numer är en stramare syn på att till exempel utebli från bokade besök. Intervjupersonerna 

förklarar för oss att Arbetsförmedlingens primära fokus är att matcha arbetsgivare mot 

arbetssökande och att de ska finnas tillhands för att stötta och ge råd till arbetssökande. Helen 

säger att Arbetsförmedlingen aldrig tillhandahåller färdiga lösningar, deras uppgift är att ge 

nya synvinklar så att arbetssökande kan hjälpa sig själva. Peter uttrycker sig liknande då han 

menar att deras arbete går ut på att ge ”hjälp till självhjälp”. Arbetsförmedlarna har en 

gemensam syn på arbetslöshet som samhällsfenomen; att det är ett nödvändigt inslag i 

samhället. De beskriver att det måste finas arbetslöshet i ett kapitalistiskt samhälle; företag är 

beroende av att det finns anställningsbara människor.  
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”På samma sätt som ett samhälle inte kan vara utan kriminalitet, kan det 

heller inte vara utan arbetslöshet.”    
 - Peter 

Arbetsförmedlarna menar att det måste finnas ruljangs på arbetsmarknaden och en ”kort 

rörelse” hade varit idealiskt. Helen menar att det är tragiskt i de fallen där människor har varit 

arbetssökande i 10 år.  

 

Arbetsupplevelse 

Alla intervjupersoner uppfattar sitt arbete som fritt och självständigt där det finns möjlighet att 

planera sin egen tid. De nämner även att de självklart måste hålla sig inom ramen för 

regelverket samt att den roll de har inom organisationen påverkar deras befogenheter. 

Intervjupersonerna anser att de kan påverka sin arbetssituation och att det finns en öppen 

dialog på arbetsplatsen. Helen säger att hon kan uttrycka sin åsikt utan konsekvenser, de andra 

säger att stämningen inom arbetsgruppen är bra och det är ”högt i tak”.  

 

Det framkommer att intervjupersonerna anser att det satsas på personalutveckling, men att den 

kunde ha varit utav bättre kvalité och i större omfattning. Tomas uttrycker att det har varit 

blandad kvalité på de kurser han har gått.  

”Många har ju varit givande, men någon har varit... ja, de har varit 

mindre bra...”     
 - Tomas 

Peter menar att kurserna kanske inte är tillräckliga för den som är nyanställd, han tycker att 

det krävs tidigare erfarenhet från liknande yrken. Peter och Magnus berättar att det finns en 

hel del internutbildning inom organisationen, framförallt finns det mycket webbaserad 

utbildning. Det framgår att samtliga intervjupersoner hade önskat mer kompetensutveckling.  

 

Allmänhetens syn 

Intervjupersonerna upplever att allmänhetens syn på Arbetsförmedlingen är mestadels negativ 

och att den till största delen produceras av media. De råder delade meningar om och huruvida 

detta påverkar dem i deras arbete eller inte. Magnus säger att han känner av kritiken, till 

exempel genom irritation från kunder. Tomas tycker däremot inte att allmänhetens syn 

påverkar honom, men han vill gärna förändra synen.  
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”Många har en sned syn på Arbetsförmedlingen. Jag hade velat förbättra 

den.”     
 - Tomas 

Han tror att åsikterna om Arbetsförmedlingen är gamla och bara ”hänger kvar”. Peter tror att 

allmänheten får sin uppfattning mest av media. Helen framhåller däremot skillnaden på synen 

man som privatperson har på myndigheten i sig och på personalen som arbetar där.  

”Privat har man en del grundfunderingar angående myndigheter, det är 

ju skillnad i organisationer vad gäller privat och staten. Men många har 

ju en annorlunda syn på myndigheten i sig och de som arbetar där.”  
 - Helen  

Både Peter och Tomas talar om det faktum att andra myndigheter kunden varit i kontakt med 

ibland ger en felaktig bild av Arbetsförmedlingen, vilket kan leda till att kunden förväntar sig 

saker som inte Arbetsförmedlingen kan uppfylla. På Arbetsförmedlingen finns det ett 

omfattande samarbete med andra institutioner i samhället, till exempel socialtjänsten, 

Försäkringskassan och Kriminalvården. Samarbetet beskrivs fungera bra inom vissa områden. 

Magnus beskriver att svårigheterna ligger i att det finns spärrar och regler som är som ”staket 

runt organisationerna”. En annan svårighet är även att det finns olika kulturer inom 

organisationerna och det krävs att de lyckas överbygga detta för att få samarbetet att fungera 

bra. 

 

Beslut och organisation 

Arbetsförmedlarna berättar att de blir delegerade av chefen att, inom organisationen, fatta 

vissa beslut som rör kunder. Beroende på vilken roll och vilka arbetsuppgifter de har får de 

fatta olika beslut. Beslutsfattande sker även genom personalmöten och arbetsplatsträffar som 

de har regelbundet. Beslut fattas också på olika nivåer inom organisationen, då den är 

hierarkiskt uppbyggd, som alla andra organisationer. Vilka beslut som får fattas och inom 

vilka ramar, påverkas till stor del av externa faktorer som politiska beslut och 

arbetsmarknaden. Magnus beskriver att som arbetsförmedlare så utför man den yttersta 

handlingen av beslut som kommer från regeringen. Han beskriver det som att 

arbetsförmedlare är regeringens verktyg som tar de praktiska beslut som krävs för att uppnå 

regeringens målsättningar. Han tycker att regeringens beslut ibland är orimliga eftersom det 

ställs höga krav, men inga resurser ges för att kunna uppfylla dem.  

”Kraven haglar ner – ni ska göra det och det”   
 - Magnus 
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Trots detta upplever inte intervjupersonerna att politiska beslut påverkar deras dagliga arbete i 

särskilt hög grad. Helen beskriver exempelvis att det var mycket snabbare förändringar på 

1990-talet, jämfört med hur det är nu. Magnus säger att det ibland kan upplevas som stökigt 

när stora förändringar ska genomföras, till exempel omfattande nyanställningar.  

 

Lagar och regler 

Nästan alla aspekter av arbetsförmedlarnas yrke styrs av lagar och förordningar. De säger att 

det i deras arbete ingår mycket bedömning och tolkning och att det kan ske missuppfattningar. 

Dock säger Tomas att han tycker att det mesta står i klartext i lagen och inte kan 

missuppfattas. Helen uttrycker att ”bör” och ”kan” ger arbetsförmedlaren utrymme för egen 

tolkning. Vid tveksamheter om bedömningar i enskilda fall har arbetsförmedlarna möjlighet 

att vända sig till kollegor, chefen eller en rådgivningsenhet med erfarna handläggare. 

Arbetsförmedlarna uppger att det aktivt förbättrar sin kunskap om lagar och författningar 

genom att läsa i förordningarna och använda handläggarstödet.  

”Vi läser ofta i förordningarna. Man kan inte kunna det utantill.” 
 - Helen  

 Handläggarna är överens om att de blir begränsade av resurserna, att de vill ha fler, mer eller 

av annan typ att sätta in. Även tid är en begränsning. Helen säger att hon vill ha mer tid till 

arbetslösa ungdomar, då hon tycker att tid ger resultat. Tidsaspekten är även viktig i frågan 

om antal kunder varje arbetsförmedlare har. En arbetsförmedlare som har många kunder har 

kunder utan stort hjälpbehov. Begränsningar i lag och tid upplever inte intervjupersonerna 

vara ett störande moment, eftersom de allihop har uppfattningen att de egentligen är till för 

”hjälp till självhjälp.” Helen uttrycker även:  

”Att få som man vill behöver inte vara enda anledningen till att vara 

nöjd.”     
 - Helen 

 

7.3 Intervju med arbetssökande 

Erika är 22 år gammal och hon är idag arbetssökande på grund av varsel. Hon har varit på 

Arbetsförmedlingen i en mindre kommun i Västsverige. Hon har utbildning inom IT och 

media, men har arbetat med butiksarbete på olika sätt. Hon har en sammanhängande 

arbetslöshet på 15 månader. Philip är en 23-årig man ifrån södra Sverige som har 
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gymnasiekompetens. Han har viss arbetslivserfarenhet inom industri, men blev arbetslös i 

samband med finanskrisen. Efter 15 månaders arbetslöshet, till och från, är han nu 

visstidsanställd på ett bemanningsföretag. Andreas är 24 år och är i dagsläget arbetssökande. 

Han är inskriven på Arbetsförmedlingen i en större stad i Västsverige. Han har gått på 

gymnasiet och har erfarenhet av flera olika arbeten, bland annat som fastighetsskötare och 

väktare. Lukas är en man på 26 år med gymnasiekompetens samt ky-utbildning och som nu är 

arbetssökande. Han har arbetslivserfarenhet inom försäljning och byggbranschen. Han har 

varit arbetssökande på grund av avslutade vikariat och varsel men han har även självmant 

slutat. Han har som längsta sammanhängande period varit arbetslös i ett halvår. Anna är en 

31-årig småbarnsmamma som är gift. Hon bor i västra Sverige och är idag arbetssökande. 

Hon är utbildad grundskolelärare och har arbetslivserfarenhet ifrån läraryrket samt 

simskoleverksamhet.  

 

Upplevelse av arbetslöshet 

Lukas tycker det är tråkigt att vara arbetslös och uppger att han tröttnar på det snabbt. Philip 

däremot tycker inte att arbetslösheten har påverkat honom och han ger nästan uttryck för att 

tycka att det är skönt. Anna tycker inte att arbetslösheten i sig var jobbig, men säger: 

”Klart man vill ha ett jobb, och man känner sig som en ”nobody” utan en 

fast anställning.”    
 - Anna 

Andreas påverkas inte av arbetslösheten så mycket idag men har gjort det vid tidigare 

tillfällen. Han har blivit arbetslös för att de inte har kunnat fastanställa på något av hans 

arbeten och den längsta period han varit arbetssökande är i ca åtta månader. Om att vara 

arbetslös säger han: 

”…så efter ett tag har man känt sig omotiverad och mer som en börda.”
  – Andreas  

Erika upplever att hon har påverkats mycket negativt av Arbetsförmedlingen och blivit 

deprimerad av att vara arbetslös. Hon tycker att tvingas gå ifrån sitt jobb är detsamma som att 

förlora sin trygghet. Hennes depression beror framförallt på att hon inte har haft rätt till någon 

ersättning och därför tvingats säga upp sin lägenhet. 

”Att leva på andra är inget mål i livet.”   
 - Erika 
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Philip tycker att a-kassan fungerade bra medan Lukas tycker att det tog lång tid innan han fick 

sina pengar. Han tycker att som nybliven arbetssökande är det svårt att veta vad som gäller 

och man skickas runt mycket mellan olika myndighetspersoner. Angående a-kassefrågan 

säger han:  

”De verkar ju inte ha så bra koll själva…”    
 – Lukas  

Andreas tycker detsamma som Lukas, att det är svårt att få a-kassa och det tar lång tid. 

Andreas ger uttryck för att han tror att de har så höga krav, för att så få som möjligt ska få rätt 

till ersättning. Anna uppger att hon har haft vissa problem med a-kassan, samt med 

information från Arbetsförmedlingen. Hon beskriver det som att: 

”Vill man ha någon information så är det upp till en själv, man får absolut 

inget serverat.”     
 - Anna 

Även Erika tycker att informationen är mycket dålig och att man som arbetssökande måste ta 

reda på saker själv.  

 

Något som alla intervjupersonerna är överens om är att de inte har blivit sämre bemötta på 

grund av sin arbetslöshet av människor i sin omgivning. Däremot har Anna upplevt ett 

annorlunda bemötande ifrån myndigheter, som banken. Andreas och Lukas säger att de själva 

inte blivit sämre bemötta, men de har vänner som upplevt det och de tvivlar inte på att det 

förekommer. Erika säger att hon tror att man kanske uppfattar andras bemötande annorlunda 

när man är arbetssökande eftersom man är mer uppåt när man har ett jobb än när man är 

arbetslös.  

”...Men jag upplever att det är ungefär samma bemötande, förutom att 

man får höra en del tuffare ord idag än när man hade jobb som; kämpa 

på, det löser sig, du är inte ensam och så vidare.”  
 - Erika 

 

Arbetsförmedlingens insatser 

Intervjupersonernas definition av Arbetsförmedlingens uppgift skiljer sig åt; Philip tycker att 

Arbetsförmedlingens uppgift är att förmedla arbeten eller arbetstillfällen, Lukas anser att 

kommunikation och information till arbetssökande är viktigt, och en del i det är att bjuda in 

arbetsgivare. Anna anser att Arbetsförmedlingens främsta uppgift ska vara att matcha 
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arbetssökande med lediga jobb. Andreas tycker att de ska erbjuda mer hjälp med att söka jobb 

och att det ska bli lättare att få ersättning ifrån a-kassan. Erika tycker att Arbetsförmedlingen 

ska stötta de som är arbetslösa och om det säger hon: 

”Hjälpa dem, inte tvinga dem.”   
 - Erika 

Varken Philip eller Lukas anser att de fått tillräckligt med hjälp, Lukas hade behövt mer 

information från Arbetsförmedlingen om till exempel när arbetsgivare kommer på besök, 

vilket även Philip uppger att han hade behövt. Philip uppger också att han hade behövt faktisk 

hjälp med att söka jobb. Anna blev erbjuden en jobbcoach, dock blev hon sjuk vid tillfället 

och kunde inte gå. I övrigt har hon endast fått ta del av Arbetsförmedlingens tjänster i form av 

ett informationsmöte som är obligatoriskt för alla nyinskrivna. Om informationsmötet säger 

hon: 

”Det mesta var ju sånt som jag redan visste...”  
 - Anna 

Erika har fått en handläggare på Arbetsförmedlingen som hon har haft personligt möte med 

och kontakt med via telefon. Hon har även blivit erbjuden en jobbcoach men tackat nej. Hon 

tycker att det är svårt att få tag på handläggaren och hon skulle vilja ha mer konkret hjälp än 

bara stöttning av en jobbcoach. Erika säger att hon hellre hade gått på kurser. 

”...Sen skulle det verkligen inte skada om de hade kurs så man fick prova 

på olika grejer, på det sättet kanske man hittat en ny inriktning i 

arbetslivet.”     
 - Erika 

Den hjälp Lukas har fått är i form av en kontaktperson och en individuell handlingsplan samt 

att han deltagit i en kurs i CV-skrivning. Om sin kontaktperson säger han att han inte tycker 

man kan kalla det ”kontaktperson”, då han träffat denne vid endast ett tillfälle. CV-kursen 

tycker han var bra, även om han kunde det mesta, men han fick något att göra på dagarna och 

upplevde personalen där som mycket hjälpsamma. Andreas uttrycker sig liknande om sin 

handläggare/kontaktperson; att han endast hade kontakt med denne i 10-20 minuter per 

månad. Han blev också inskriven på en folkhögskola och gick på kurser i bland annat 

arbetsmiljö, men dessa tyckte han inte alls var bra. Han tar också upp att han tycker det är 

dåligt att man inte får ta del av jobbgarantin förrän efter tre månader.  
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Lukas och Andreas tycker att personalen på Arbetsförmedlingen alltid är trevliga och har ett 

bra bemötande, men när de gäller att få jobb är de ”inte till någon större nytta”.  Philip tycker 

tvärtemot; i hans hemkommun var de trevliga, men i hans nuvarande boendekommun var det 

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 

Anna har en helt annan syn än Philip och tycker hon har blivit bra bemött av sin handläggare. 

Anna beskriver handläggaren som både trevlig och tillmötesgående:  

”Jag fick inte alls samma känsla av att vara en usel människa för att jag 

inte har nått jobb, som man kan få hos andra.”  
 - Anna 

Dock tycker Erika lite tvärtom då hon uttrycker: 

”Man blir behandlad på helt fel sätt, som om man är inget värt, vilket är 

synd, man är en i mängden och ingen är unik.”  
 - Erika 

Lukas tycker att Arbetsförmedlingen ger bra hjälp men han erfar att det är för lite.  

”Deras jobb är väl mest att ge någon slags signal till a-kassan…” 
 - Lukas. 

Philip tycker att Arbetsförmedlingen är en ”fullkomligt onödig inrättning” eftersom de inte 

hjälper folk. Anna tycker att Arbetsförmedlingen egentligen är en ”ganska meningslös 

myndighet” eftersom hon menar på att man kan göra mycket själv med hjälp av dator och 

Internet. Erika tycker att Arbetsförmedlingen som helhet känns ganska ”dyster”. 

Arbetsförmedlarna, tycker hon, borde vara med stödjande och hjälpsamma och ge bättre 

information kring ersättning och liknande eftersom hon upplever att de flesta kunder inte är 

insatta i hur det fungerar. På frågan om vad Lukas tycker om Arbetsförmedlingen i allmänhet 

svarar han: 

 ”Det finns inte så mycket att säga, de gör inte så mycket.” 
  – Lukas  

På samma fråga svarar Andreas:  
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”Jag säger som dom flesta andra jag känner. Ska man ha ett jobb så är 

inte Arbetsförmedlingen nåt som man ska spendera sin tid på, utan att 

försöka hitta sig kontakter att söka genom.”   
 - Andreas 

Vidare tycker Philip till om arbetsförmedlare;  

”Det finns självklart undantag som bekräftar regeln, men alla borde ta en 

charmkurs för att lära sig bemöta människor!”   
 - Philip 

 

 

8 Sociologisk analys och tolkning 

 

Upplever arbetsförmedlare att det råder en lojalitetskonflikt mellan lag (organisation) och 

kund? 

De flesta arbetsförmedlare i vår studie upplever att det finns en lojalitetskonflikt mellan vilka 

insatser de skulle vilja göra för kunden och vilka insatser de kan utföra, enligt lagen.  

 

Vi har jämfört Arbetsförmedlingen med Webers idealtyp för byråkrati och kommit fram till 

att de stämmer väl överens. Arbetsförmedlingen har olika arbetsförmedlare som arbetar efter 

givna regler. De har olika kompetenser och organisationen är uppdelad hierarkiskt. Reglerna 

som följs är legitima lagar och stiftade av staten. Personalen äger inte det som behövs för att 

utöva yrket och de äger inte heller tjänsten de utför. Det finns mycket administrativt arbete 

med till exempel, blanketter som måste fyllas i. Arbetsförmedlingen är en typ av de olika 

former som byråkratin kan anta.
118

 

 

I intervjuerna med arbetsförmedlarna framkom det att resurser och tid sågs som de största 

begränsningarna i arbetet. Däremot upplevde inte intervjupersonerna lagen i sig som en 

begränsning, då de såg sin roll som ”hjälp till självhjälp” till kunderna. Utifrån 

empowermentperspektiv betyder det att utrusta kunden med de personliga resurser som krävs 

för att han eller hon själv ska kunna nå sitt mål. Det innebär att ge makt, kraft och styrka och 

vägleda kunden i rätt riktning. Detta tror vi även återfinns hos fler myndigheter än på 

Arbetsförmedlingen, exempelvis inom vården. Målet är hela tiden att kunden/klienten ska 

kunna göra så mycket som möjligt på egen hand. Arbetsförmedlarna ger uttryck för, i 

intervjuerna och enkäten, att vilja erbjuda mer hjälp då de säger sig vara begränsade av både 
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tid och resurser, som styrs av lagens utformning. Vi tolkar det som att de därigenom blir 

begränsade i lagen. Lagen är utformad för att arbetsförmedlarna ska utföra insatser för vissa 

grupper. Då arbetslösheten just nu är hög så har de inte, som de själva säger, tillräckligt 

mycket tid till varje individ. Genom att arbetsförmedlarna jobbar utifrån ”hjälp till självhjälp” 

innebär det att mer ansvar läggs på kunden som får till exempel, söka arbete själv via 

platsbanken. Vi ser det som att det finns en spiral kring att ju mer ansvar kunderna tar över sitt 

eget arbetssökande, desto mindre tid behöver arbetsförmedlarna lägga på kunderna. Det 

innebär att arbetsförmedlaren tilldelas mindre tid per kund eftersom kunderna är självgående, 

vilket betyder att arbetsförmedlarna kan ta emot fler kunder. Men kanske har de då inte den 

tid eller de resurser som krävs, för att ge kunden ”empowerment” och ”låter” kunden vara 

självgående i för hög grad. Önskan om att kunna göra mer kan kopplas ihop med denna 

tolkning.
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Det framkommer under intervjun att arbetsförmedlarna anser sig vara ”regeringens verktyg”, 

då de måste ta de praktiska beslut som krävs för att uppfylla de krav som kommer uppifrån. 

Dock upplever de inte att politik påverkar deras dagliga arbete i någon större grad. Av de 129 

personer som har besvarat vår enkät upplever 20 % att det förekommer lojalitetskonflikter 

ofta eller ganska ofta. De beskriver att problemet består i att lagarna inte upplevs som 

individanpassade; kunderna får inte hjälp trots behov och inget direkt hinder finns, det enda 

hindret är lagen. En del i lojalitetskonflikten är avanmälning till a-kassan, vilket 

arbetsförmedlarna i enkäten ibland inte känner är moraliskt försvarbart. Johansson
120

 

beskriver samma fenomen då han menar att en gräsrotsbyråkrat inte är moralisk eller 

omoralisk i sitt handlande. Gräsrotsbyråkraten är amoralisk eftersom han eller hon endast 

handlägger ärenden utifrån regelverket; han eller hon blandar inte in sina egna känslor. 

Dahlgren och Starrin
121

 menar att personal i vissa yrken, exempelvis inom socialtjänst, 

Försäkringskassan, vården och liknande, har känslomässiga förväntningar på sig; en 

arbetsförmedlare ska vara medmänniska men samtidigt opartisk. Det finns krav på 

djupgående känslomässigt engagemang som väcker frågor kring hur personlig man som 

arbetsförmedlare kan vara i sin professionalism. I både våra intervjuer och i 

enkätundersökningen hittar vi flera tecken på att arbetsförmedlarna upplever ovanstående 

dilemma. För de första är det många som nämner att de känner sig begränsade av regelverket 

då de inte kan utföra vissa hjälpinsatser som hade behövts för att hjälpa kunden till arbete. Vi 

har exempel på situationer då insatser verkar vara till allas (stat, arbetsmarknad, individ) 

fördel, det är bara lagen som sätter stopp. För det andra tolkar vi empirin som att 
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arbetsförmedlarna upplever att myndighetsrollen tar över på bekostnad av medmänskligheten. 

Ett exempel som kom upp i enkäten var en ensamstående förälder som var tvungen att söka 

jobb 70 mil hemifrån. När föräldern inte gjorde det blev arbetsförmedlaren tvungen att anmäla 

det hos a-kassan vilket drabbade förälderns försörjning. Detta beskrevs som att det kändes 

moraliskt fel – en lojalitetskonflikt.  

 

Hur agerar arbetsförmedlare när lagar och kunder ”vill” olika?  

Vår tolkning av det som framkommit i intervjuerna och enkätundersökningen är att 

arbetsförmedlarna hanterar lojalitetskonflikter på det enda sätt som de ser är möjligt; att vara 

professionella i sin yrkesutövning. Detta innebär att se kunden som just kund samt att använda 

regelverket som riktlinjer och stöd, snarare än att se det som en begränsning. I sin 

yrkessituation måste de handla målrationellt, vilket leder till ett formellt bemötande.  

 

Utifrån Webers teori är en organisation en typ av social ordning som präglas av slutna sociala 

relationer där inte alla ingår. Individen måste forma sig efter organisationens lagar och regler 

som även övervakas av en chef eller liknande, men chefen är också underordnad reglerna.
122

 

Arbetsförmedlingen är ett byråkratiskt system där alla individer som ingår måste förvandlas 

till antingen personal eller kund. Denna förvandling måste, enligt Johansson,
123

 göras för att 

individen ska passa in och kunna hanteras inom systemet. Typiskt för det byråkratiska 

systemet är även att det finns ett regelverk som individerna måste förhålla sig till och det är 

hierarkiskt uppbyggt. Under intervjuerna med arbetsförmedlarna kom frågor om lagar och 

regler upp ofta. Arbetsförmedlarna menar att de har strikta riktlinjer i sitt arbete angående vad 

de får och inte får göra. De har även olika befogenheter beroende på vilken roll de har i 

organisationen. Arbetsförmedlaren tillåts utöva makt inom organisationen för att han eller hon 

inom denna kontext ”ges” rätten till makten. Detta kan beskrivas utifrån Bourdieus
124 

teori om 

det sociala rummet. Där finns en social struktur som delar upp människor utifrån mängd och 

typ av kapital. Inom byråkratin styr det symboliska kapitalet och arbetsförmedlaren får det 

genom att kontexten säger det. Arbetsförmedlarna har tillskrivits hög status och makt på 

Arbetsförmedlingen, av andra, till exempel sina kunder. Eftersom lagarna inom denna kontext 

legitimeras av kunderna (och personalen), blir det som lagarna säger legitimt, det vill säga att 

arbetsförmedlarna bestämmer här.  

 

Enligt Dahlgren och Starrin
125 

ska en organisation inte uppvisa känslor eftersom den anses 

vara opartisk och rättvis. Organisationer presenteras ofta som rationella system, till exempel i 
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Webers idealtyp för byråkrati,
126 

där emotioner ses som ett störningsmoment då emotioner 

inte framkallar rationella beslut. Askheim och Starrin
127

 talar om samma fenomen i sin teori 

om empowerment i socialt arbete. De anser inte att tjänstemannen helt kan bortse från sina 

känslor, utan att det är en balansgång. De förklarar med exemplet att socialarbetaren ska agera 

som både medmänniska och myndighetsperson samtidigt. Detta gäller även i relationen 

mellan arbetsförmedlare och arbetssökande, samt inom andra serviceyrken. 

Arbetsförmedlaren ska tillgodose både kunden och systemet samtidigt vilket upplevs som en 

svår balansgång enligt våra intervjuer med arbetsförmedlare; att agera korrekt och bortse från 

moraliska och emotionella aspekter. Detta är det enda sättet att hantera lojalitetskonflikter, 

enligt vårt empiriska material, arbetsförmedlarna måste ju följa lagen. Vi tolkar det som att de 

arbetssökande, i varje fall de vi har intervjuat, inte riktigt uppfattar varför de ibland måste 

göra saker de inte tycker är nödvändiga. De anser att den hjälpen de får, ändå inte är till någon 

större nytta eftersom den är utformad såpass generellt, för att passa alla. Erika nämner att hon 

tycker att arbetssökande behandlas som en i mängden och att ingen är unik, vilket hon tycker 

är fel. Detta kan grunda sig i att de arbetssökande inte har vetskap om de lagar och regler som 

gäller på Arbetsförmedlingen och att de istället tolkar de beslut som fattas kring dem, som 

fattade av den enskilda arbetsförmedlaren. Det kan också bero på att de förväntar sig mer än 

vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda, då de inte vet vad som gäller. Överlag har vi inte 

uppfattat, från de arbetssökande, att de känner tvingade till aktiviteter, tvärtom upplever de 

mest att Arbetsförmedlingen inte erbjuder någon hjälp alls. Vi tolkar det som att 

arbetssökande gärna hade fått mer hjälp och att de då samtidigt hade accepterat högre krav på 

sig. Nu verkar de mest tycka att de har höga krav men inte får någon hjälp att uppfylla dem, 

därför känns Arbetsförmedlingen behandling orättvis. 

 

Arbetsförmedlare kan ses som gatu/gräsrotsbyråkrater då de arbetar på en myndighet utifrån 

statens direktiv i direktkontakt med medborgaren.
128

 Bourdieu
129

 menar att byråkrater, till 

exempel de som arbetar på Arbetsförmedlingen, representerar staten, vilket ger dem makt. 

Staten står över alla individer och är legitim då den står för det universella och arbetar för 

allmänhetens bästa. Den individ som då representerar staten i sitt arbete höjer sig över sig 

själv och andra. Det innebär att han eller hon ska kunna bortse från sina egna värderingar och 

endast handla utifrån lagar och allmänhetens bästa. Utifrån ett empowermentperspektiv kan 

det tolkas att som att allmänhetens bästa främjas genom statens olika institutioner som arbetar 

för välfärden.
130 

Askheim och Starrin
131

 beskriver det som att kundens ”sanna jag” ska lyftas 

fram och på nytt formas till den goda medborgare han eller hon egentligen är, som tryckts 
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undan av till exempel, arbetslöshet. Det innebär att kundens önskan om att bli en god 

medborgare inte ifrågasätts utan tas som självklar. Detta kan liknas vid Webers idealtyp för 

byråkrati som präglas av formell rationalitet där alla handlingar är målrationella.
132

 Det 

innebär att arbetsförmedlaren handlar ändamålsenligt inom ramarna för organisationen; att 

återanpassa individen till samhället. I mötet med en kund försöker arbetsförmedlaren på bästa 

sätt uppfylla kundens mål, men måste samtidigt styra individen och hålla sig till vad som kan 

genomföras för denne inom verksamhetens ramar samt för att tillfredsställa samhället. Zey
133

 

menar att val inte bara behöver grunda sig i ekonomiska egenintressen. I Arbetsförmedlingens 

fall handlar det om att ta beslut som gynnar organisationen, arbetsmarknaden och samhället, 

därför blir beslut målrationella. Arbetsförmedlarna kan inte ta beslut grundat på vare sig 

normer/värderingar, vanor eller emotioner eftersom de besluten ofta präglas av irrationalitet 

och går emot Arbetsförmedlingens hantering av beslut; att handläggaren ska vara målrationell 

och rättvis. Arbetsförmedlarna vill vara så medmänskliga som möjligt men på grund av kravet 

på rättvisa blir förmedlarna amoraliska, som Johansson
134

 uttrycker det, då undviker de att 

behöva ta det moraliska ansvaret vid svåra beslut. I vår intervju med arbetsförmedlare berättar 

Peter att han ibland måste dra gränser i ett kundmöte då kunden ibland ”vill” berätta hela sin 

livshistoria. Då måste han tydligt förklara och precisera vad han kan hjälpa till med och vilken 

information han behöver från kunden. Detta är ett bra exempel på hur en komplex individ 

måste reduceras till en kund inom den byråkratiska organisationen och hur systemet är 

uppbyggt för att endast kunna ta hand om en liten del av individen. Detta kan förklaras genom 

individualiseringsteorin utvecklad av Beck och Beck-Gernsheim
135

, då de menar att de olika 

institutionerna i samhället är utformade för att endast kunna ta hand om en liten del av 

individen. Som arbetssökande går du till Arbetsförmedlingen, som sjukskriven går du till 

Försäkringskassan och så vidare. Trots att det säkert finns andra aspekter av individens liv, 

som påverkar eller påverkas av arbetslösheten, så får han eller hon på Arbetsförmedlingen 

”bara” vara arbetssökande. Det är upp till individen att hantera dessa skillnader i samhället 

och att forma sitt eget liv på bästa sätt, genom att förflytta sig mellan institutionerna och 

vända sig till ”rätt” ställe.  

 

Påverkar allmänhetens syn på Arbetsförmedlingen arbetsförmedlares yrkessituation? 

Vi tror, att det i samhället i stort, finns en felaktig bild av vad Arbetsförmedlingen ska göra, 

vilket leder till att kunderna förväntar sig mer än vad de kan få. Vi tror att detta reproduceras i 

samhället genom att kunderna från början har en negativ inställning, då det i media oftast lyfts 

fram negativa aspekter med Arbetsförmedlingens tillvägagångssätt, som kunderna då bär med 
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sig in på Arbetsförmedlingen. Därigenom blir de påverkade av sin egen förförståelse och 

upplever kontexten utifrån den, vilket bäddar för missuppfattningar och ännu mer negativitet. 

Detta blir som en ond cirkel, där vi tror att negativiteten hela tiden reproduceras. Eftersom 

känslor, enligt Fineman,
136

 har betydelse för vilken social roll en individ tar i ett sammanhang 

tror vi att det spelar roll för vilken sinnesstämning en kund kommer till Arbetsförmedlingen 

med. När arbetsförmedlaren känner av kundens sinnesstämning kan det i sin tur avgöra vilken 

roll han eller hon tar och hur bemötandet gentemot kunden gestaltar sig.  

 

Våra intervjupersoner upplever att allmänhetens åsikt om Arbetsförmedlingen är mestadels 

negativ. I intervjuerna framgår det att det finns delade meningar kring huruvida det påverkar 

arbetsförmedlarna eller inte. De tror att åsikterna har sin grund i framförallt media, men att 

den också kommer ifrån andra myndigheter som kunderna varit i kontakt med tidigare. De 

säger att de bland annat blir påverkade av att de kunder som kommer dit är irriterade eller har 

fel förväntningar på vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med. Tomas berättar under 

intervjun att han inte påverkas av allmänhetens syn, men att han ändå vill förbättra den, vilket 

vi tolkar som att han trots allt är medveten om den. Många arbetsförmedlare beskriver i 

enkäten att de upplever att allmänhetens negativitet mot organisationen tas ut på enskilda 

arbetsförmedlare, vilket de upplever som orättvist. Mycket tid går åt till att ändra kundens 

uppfattning om Arbetsförmedlingen innan arbetet med att få ut kunden på arbetsmarknaden 

kan börja. Vi uppfattar det som att det är viktigt för många arbetsförmedlare att vara så 

rättvisa och korrekta som möjligt för att allmänheten ska få en bättre bild av 

Arbetsförmedlingen. Många menar att de blir ”sporrade” av den negativa syn som finns, då de 

vill bidra till att förbättra den.  

 

Abalo och Danielsson
137

 menar att den ökade digitaliseringen på Arbetsförmedlingen leder till 

ökad individualisering. Detta kan vara en bidragande orsak till att de arbetssökande upplever 

att de inte får någon hjälp, det ställs istället höga krav på dem själva att vara aktiva. Denna 

bild får vi bekräftad i våra intervjuer med arbetssökande, då de har erfarenhet av att en stor 

del av processen med Arbetsförmedlingen bygger på att de själva måste agera. Abalo och 

Danielsson
138

 menar även att den ökade digitaliseringen och självservicen bidrar till skillnader 

i möjligheter bland de arbetssökande då inte alla sociala grupper har tillgång till dator och 

Internet eller tillräcklig kunskap för användandet av det. Beck och Beck-Gernsheim
139 

beskriver att individer idag, speciellt inom arbetsmarkanden, själva måste styra sina egna liv. 

Individerna är därmed själva ansvariga både i att lyckas och i att misslyckas. De menar att de 
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finns sanktioner för de arbetssökande som ”vägrar” ta tag i sitt arbetssökande, det vill säga 

söka arbete på egen hand. Det leder till att arbetssökande mer eller mindre blir tvingade till 

individualisering eftersom deras försörjning annars kan påverkas negativt. Bourdieus
140 

beskrivning av symboliskt våld handlar om statens påtryckningar, att de ”tvingar” människor 

genom till exempel: ”sök jobb, annars blir du av med din a-kassa”. Detta är en form av 

symboliskt våld som tvingar individen att underkasta sig staten men det uppfattas inte som 

våld då statens rättighet att göra så, är såpass inpräntat i den sociala och mentala strukturen att 

den inte ifrågasätts utan ses som självklar. Arbetsförmedlingen fungerar på detta sätt, de är en 

myndighet och ett kontrollorgan för a-kassan, därigenom ett kontrollorgan för staten. 

Arbetsförmedlingen arbetar utefter individualisering; kunderna är ansvariga för sitt eget 

arbetssökande, de bär själva ansvaret att uppfylla ”statens krav”. Vår tolkning utifrån 

intervjuerna med arbetssökande är att de uppfattar Arbetsförmedlingens självservice som att 

Arbetsförmedlingen som myndighet och fysisk plats är onödig. Vår tolkning är att det finns en 

paradox genom att arbetssökande ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen, men de ska ändå 

göra ”allt” jobb själva. Då uppfattas Arbetsförmedlingen som onödig, eftersom den allmänna 

uppfattningen av myndigheter är att de ska erbjuda service och hjälp. Arbetsförmedlarna 

arbetar, som tidigare nämnt, med hjälp till självhjälp. Det kan beskrivas på samma sätt som 

socialarbetaren beskrivs i empowermentteorin, att de ger stöd och vägleder i rätt riktning men 

att kunden själv måste göra jobbet. Tomas säger i intervjun att en del kunder är ”trångsynta” 

och inte tänker på alla möjligheter som finns, vilket arbetsförmedlaren löser genom att vidga 

vyerna. Helen berättar att Arbetsförmedlingen aldrig tillhandahåller färdiga lösningar, deras 

uppgift är att ge nya synvinklar så att arbetssökande kan hjälpa sig själva. Detta kan liknas vid 

empowermentteorin, där kunden ska hjälpas från ”mental fastlåsthet”.
141 

 

 

Problemformulering: Vilken betydelse har systemets utformning med dess lagar och 

förordningar för arbetsförmedlares relation till arbetssökande? 

I vår studie har vi kommit fram till att relationen mellan arbetsförmedlare och arbetssökande 

är av formell karaktär. Enligt vårt resultat beror detta på en stark styrning av organisationen 

genom lagarna. Som vi tidigare diskuterat, så är Arbetsförmedlingen en byråkratisk 

organisation som går att förstå genom Weber idealtyp för byråkrati.
142

 På grund av lagarna 

och den höga arbetslösheten råder det även tidsbrist för arbetsförmedlarna. Tidsbristen nämns 

ofta i enkätundersökningen där respondenterna beskriver att de tycker att det administrativa 

arbetet tar för mycket tid, vilket sker på kundernas bekostnad. Detta känns igen i Jönssons 

(med flera)
143

 studie där resultatet visade att arbetsförmedlarna upplever att annat arbete 
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utöver kundmötet tar för mycket tid. Marx
144 

menar att arbetslösheten är en del i det 

kapitalistiska samhället, vilket innebär att arbetslöshet alltid måste finnas i någon grad. Rent 

hypotetiskt sett, måste Arbetsförmedlingen hitta en gyllene medelväg mellan att vara effektiv 

och ineffektiv. De arbetssökande vi har intervjuat, menar på att Arbetsförmedlingen inte 

förmedlar några jobb medan arbetsförmedlarna menar att arbetslöshet måste finnas för att 

samhället ska fungera. Vi menar inte att Arbetsförmedlingen arbetar för arbetslöshet men 

utifrån ett rent marxistiskt perspektiv krävs ledig arbetskraft och Arbetsförmedlingen agerar 

kontrollorgan för den arbetskraften. Kort sagt tror vi att det förmodligen blir lika stor 

påverkan på samhället vid hög arbetslöshet som vid ingen arbetslöshet, i perspektivet Marx 

kapitalteori. Vi anser att Arbetsförmedlingens funktion då blir att bibehålla en viss procent 

arbetslöshet för att gynna samhället, vilket de lyckas med genom att inte förmedla några jobb. 

Genom att Arbetsförmedlingen arbetar utefter individualisering är kunderna själva ansvariga 

för sitt arbetssökande. Enligt våra intervjuer med arbetssökande är ofta brist på kontakter med 

arbetslivet ett problem, vilket beskrivs vara anledningen till att det inte fungerar att söka på 

egen hand och få ett arbete. Vi tror att individualiseringen är ett steg i att Arbetsförmedlingen 

inte ska vara ”tillräckligt effektiv” för att minska arbetslösheten så att det påverkar samhället 

negativt. Detta är en grov förenkling av, vad vi tror kan vara en del av, Arbetsförmedlingens 

roll i det kapitalistiska samhället.  

 

Följden av det strikta regelverket och lagarna blir att arbetsförmedlarna måste bortse från 

medmänskligheten och agera som byråkrater, det vill säga, bortse från sina känslor. Med det 

menar vi att en arbetsförmedlare helt enkelt inte kan engagera sig personligt i sina kunder, det 

skulle bli för psykiskt påfrestande vid negativa besked till kunder om de blir ledsna eller arga. 

Det kan bli en psykisk börda som arbetsförmedlaren bär med sig hem. En annan del i det är att 

arbetsförmedlarna är ansvariga för uppemot 300 kunder, ibland ännu fler. Det gör det 

omöjligt, även med tanke på tidsbrist, att personligen engagera sig i allihop. Detta dilemma 

diskuterar vi tidigare i analysen i koppling med empowermentteorin
145

 och 

emotionssociologi.
146 

 

 

Trots de negativa aspekter som kommit fram genom enkäten och intervjuerna, säger alla 

arbetsförmedlare att de trivs bra med sitt jobb.  
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9  Reflektioner 

Under arbetet med vår studie har vi tillägnat oss mycket ny kunskap om både 

uppsatsskrivande och om arbetsmarknaden. Vi har fått en inblick i Arbetsförmedlingens 

arbete, det har varit mycket intressant och det har ändrat vår uppfattning om 

Arbetsförmedlingen. Förr delade vi allmänhetens åsikt till stor del, att Arbetsförmedlingen var 

en dåligt fungerande organisation, men nu har vi fått en djupare förståelse för deras arbetssätt 

och arbetsförmedlares komplexa yrkessituation.  

 

Vi tycker att användningen av den kvalitativa metoden har fungerat väl för att besvara vår 

problemformulering. Intervjuerna var både informativa och gav oss en djupare subjektiv 

förståelse, både i att vara arbetsförmedlare och arbetssökande. Vi kan också säga att vi i 

efterhand är mycket nöjda med att vi även hade ett kvantitativt inslag då det bland annat gav 

svar på sådant som inte togs upp i intervjuerna. Det gav även bredd i materialet och högre 

reliabilitet och tyngd till vårt resultat. Dock förekom det svårigheter för vissa respondenter att 

besvara enkäten då länken till webbenkäten inte verkade fungera. Men vi tror inte att det har 

påverkat vårt resultat, eftersom det endast var ett fåtal som inte kunde besvara enkäten och vi 

fick trots allt uppemot 130 svar. Under hela arbetsprocessen har vi gjort tolkningar och 

tankemässigt förberett oss för analysen. I analysen var vi noga med att försöka tolka så ”rätt” 

som möjligt, genom att både lyfta fram positiva och negativa aspekter samt ge 

intervjupersonernas och respondenternas åsikter stor plats.  

 

Vår förförståelse och arbetshypotes om att det finns begränsningar inom yrket blev bekräftad. 

Vi har även lärt oss mycket om bakomliggande orsaker till detta och om hur 

arbetsförmedlarna förhåller sig till begränsningarna. Vi tycker att alla moment i uppsatsen har 

kommit till nytta och att den information vi har tillägnat oss har varit relevant sett till 

problemformuleringen. Den information som ändå fallit utanför frågeställningarna har trots 

allt bidragit med intressanta aspekter som har ökat vår förståelse. Vårt syfte var att nå en 

förklarande förståelse av fenomenet. Vi tycker att vi, utifrån den tid, resurser och de 

möjligheter vi hade, gjorde en förklarande förståelse till den grad vi kunde.  

 

Vi tror att vi kan använda vår tillägnade kunskap i vårt framtida yrkesliv, men även ifall vi 

blir arbetslösa. Vi tycker att det var nyttigt att få inblick i hur man som myndighetsperson 

balanserar olika problem. Vi tror att vår studies resultat även kan appliceras på tjänstemän 
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inom andra myndigheter, vilket var vår intention från början och detta diskuteras till viss del i 

analysen. I vårt framtida yrkesliv kan vi eventuellt stöta på liknande problem, då vi genom vår 

utbildning kan arbeta inom offentlig förvaltning.  

 

Vi hoppas även att vår studie har bidragit till att öka allmänhetens förståelse, genom att vi har 

presenterat båda sidor av ett fenomen i samma studie. Vi har själva, genom vår inblick i 

Arbetsförmedlingens organisation, fått en bättre förståelse för deras arbetssituation. Vi hoppas 

att denna förståelse framställs tydligt av oss i uppsatsen och att även ni läsare kan ta del av 

den. Vi hoppas också att uppsatsen på lång sikt kan bidra till att denna förståelse sprids i 

samhället bland allmänheten.  
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8462..1&s=10#!/group.php?gid=189529573316&ref=search&sid=694835956.501339918..1 

hämtat 20100427 

 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/ 

hämtat: 20100520 

 

http://www.saco.se/upload/Dokumentarkiv/Skrifter/2005_KundperspektArbetsformedl.pdf 

hämtat: 20100520 

 

 

Bilagor 

 
1) Enkätfrågor  

2) Tabeller från enkäten 

3) Intervjuguider 

4) Dokumentation av intervju med arbetsförmedlare 

5) Dokumentation av intervju med arbetssökande 

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ojamlik-af-far-integrationsansvar-1.1002228
http://www.dn.se/sthlm/af-far-bota-for-diskriminering-1.1041290%20hämtat%2020100427
http://www.dn.se/sthlm/af-far-bota-for-diskriminering-1.1041290
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/utspel-om-unga-utanfor-sagas_4412271.svd
http://www.arbetsfornedringen.se/filer/ams_tryck.pdf%20hämtat%2020100427
http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=arbetsf%C3%B6rmedling&o=69&sid=694835956.2422408462..1&s=10#!/group.php?gid=189529573316&ref=search&sid=694835956.501339918..1
http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=arbetsf%C3%B6rmedling&o=69&sid=694835956.2422408462..1&s=10#!/group.php?gid=189529573316&ref=search&sid=694835956.501339918..1
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/
http://www.saco.se/upload/Dokumentarkiv/Skrifter/2005_KundperspektArbetsformedl.pdf

