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Sammanfattning 

I detta arbete har vi försökt att se till arbetsökande ungdomars och 

ungdomsarbetsföremedlares perspektiv i Halmstadskommun - Vi vill se på hur 

arbetsförmedlarens yrkesroll påverkar mötet parterna emellan. För att göra detta har vi först 

och främst undersökt arbetsförmedlarens respektive de ungas situationer var för sig då de står 

inför ett möte med varandra, för att sedan kunna se till vad som sker då de möts. Vi har använt 

oss utav både kvantitativ och kvalitativ metod i vår studie, då de kändes som nödvändiga 

komplement till varandra i vår strävan efter att finna svar på vår frågeställning.  

Resultaten av vårt arbete visar oss att arbetsförmedlarna och de arbetssökande till viss del 

upplever ett hinder i mötet mellan dem, bland annat genom det byråkratiska systemet. Vägen 

till vårt resonemang kan ni följa genom uppsatsen.  

 

Nyckel ord: Arbetsförmedlare, Arbetssökande, Ungdom, Arbetslöshet och Byråkratisering. 
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Förord  

Vi är två studenter som för närvarande läser sociologi vid Halmstad högskola. Tillsammans 

har vi genomfört en studie denna termin som ligger till grund för denna nu, färdigställda 

uppsats. För oss har detta varit en intressant och lärorik tid och vi har genom denna fått 

mycket som vi kommer att bära med oss in i framtiden. Inbjudande och inspirerande har våra 

möten med både arbetsförmedlare och ungdomar varit – flera berättelser har satt eftertanke 

hos oss och bidragit till nya perspektiv, dels när det gäller arbetsmarknaden i stort och dels när 

det gäller möten mellan de aktörer som berörs i vår problematisering. Därför vill vi här passa 

på att tacka de människor som ställt upp som intervjupersoner och de som fyllt i enkäter. Utan 

er skulle vår studie inte varit genomförbar. Vi är också tacksamma för den hjälp vi fått på 

skolan, utav vår handledare Christopher Kindblad.  

 

 

            Ett stort tack till er alla och lycka till i allt vad ni i framtiden företar er! 
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I detta inledande avsnitt ger vi en första inblick i vårt val av uppsatsämne och den sociala 

företeelse vi avser att studera i vårt arbete. Vi redogör också här för vår vårt syfte, 

problematisering och frågeställningen som kommer att ligga till grund för vår uppsats. 

 

1. Inledning 

Efter en tids sociologistudier var det dags för oss att välja ett C-uppsats ämne att fokusera på i 

några månader. Vi kände båda att ett intresse för arbetsmarknadsfrågor har växt fram hos oss 

under vår utbildning och såg vår chans att nu fördjupa oss i ämnet på något vis. Den senare 

tidens uppmärksamhet kring arbetsförmedlingen som är en central punkt på området, gör att 

vi dessutom fann en vinkel väldigt sociologiskt relevant - Arbetsförmedlares arbete diskuteras 

ofta i samhällsdebatten. En stor del av diskussionerna handlar om hur situationen för just 

ungdomar försvårats och kritik riktas ofta mot arbetsförmedlingen i detta avseende.
1
 Därför 

valde vi att fokusera på arbetsförmedlarens möte med just denna målgrupp. Vi tyckte att det 

skulle vara intressant att se djupare i om där finns något problem i processen då de två 

parterna möts, som eventuellt kan försvåra deras gemensamma mål – att ungdomen ska finna 

ett arbete. I vår studie valde vi att avgränsa oss till en specifik arbetsförmedlig, då det kändes 

nödvändigt att göra en sådan begränsning med tanke på att vi har en tidsram för studien. 

Halmstads arbetsförmedling blev vårt val.  

 

 

                                                            
1  http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=11101  

http://www.e24.se/pengar24/jobb-och-karriar/zoran-koza-ar-arbetslos_1896433.e24  

http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=15988  

       

 

http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=11101
http://www.e24.se/pengar24/jobb-och-karriar/zoran-koza-ar-arbetslos_1896433.e24
http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=15988
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1.1 Problematisering   

Arbetsförmedlares och ungdomars möte känns för oss väldigt komplext då vi diskuterade 

detta i sociologiska termer. Vi anar att det eventuellt kan finnas hinder som gör det svårt för 

dessa parter att nå ut till varandra och som kanske är störande i deras samarbete som går ut på 

något så viktigt som att ungdomen ska hitta ett arbete. Nedan redogör vi för vår tankegång. 

Vi lever i ett konsumtionssamhälle och många livsdrömmar och planer är bundna och 

beroende till vilken ekonomi vi har. Det liv många strävar efter ställer krav på att man klarar 

sig ut på arbetsmarknaden - Det är vägen till en inkomst som är verktyget man bygger upp sitt 

liv och sina mål med - Vilket i dag utgör en ganska stor del av hur man identifierar sig. Den 

rådande normen säger att arbete är det rätta, indirekt menar vi att man då också säger att om 

man inte arbetar så gör man fel då man avviker från normen. Ungdomsarbetslösheten är hög i 

dag och just många unga blir på detta sätt oförmögna att leva upp till konsumtionssamhällets 

idealtyp. Hopplöshetskänslor, utanförskap och en oro bland de unga, drabbade av 

arbetslösheten breder ut sig allt mer - För oss känns detta som ett allvarligt samhällsproblem. 

Hur upplever de unga drabbade sin situation och vad händer med den i den process då dem är 

inskrivna på arbetsförmedlingen, som de flesta är för att få hjälp. Kritik riktas ofta just hit, 

finns här en problematik och i så fall i hur stor utsträckning?  Här blir det intressant tänker vi, 

då vi anar en krock som här blir grunden för vår problematisering.  

Arbetsförmedlaren arbetar på en byråkratisk myndighet. Man arbetar efter att behandla alla 

lika och efter samma vilkor. Detta naturligtvis för att undvika diskriminering och felaktig 

särbehandling. Arbetsförmedlaren blir genom yrkesrollen dock begränsad av lagar, regler och 

specifika metoder – Hur mycket handlingsutrymme har arbetsförmedlaren sedan kvar. Kan 

dem egentligen behandla de arbetssökande som individer med enskilda behov? Hur 

begränsade känner dem sig och hur påverkar det dem, då det samtidigt ställs höga krav 

utanför organisationen, från de arbetssökande ungdomarna och resten utav samhället. Hur 

balanserar dem mellan lagar, regler och individanpassning för den enskilde – Vilken betydelse 

har deras yrkesroll för hur de kan/ inte kan vara i just mötet med de unga. Vi tänker att 

arbetsförmedlarens roll inte alltid är förstådd utifrån och att ungdomars frustration och 

samhällets kritik i övrigt orsakar personliga bekymmer för arbetsförmedlarna, som egentligen 
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inte kan göra något av situationen utan är fast i systemet genom deras roll och kraven som 

ställs på denne.   

Ungdomar möter dem säkert med frustration över sin situation, förväntningar och 

förhoppningar. Ungdomarna som bemöts av personalen i ett byråkratiskt system borde också 

uppleva det hinder parterna emellan, tänker vi och det påverkar säkert deras situation också. 

Försvårar dessa svårigheter ännu mer då parterna möts?  

1.2 Syfte  

Syftet med vår studie är att skapa en förståelse för mötet mellan arbetsförmedlare och unga 

arbetssökande. Vi vill se om arbetsförmedlarens yrkesroll påverkar parterna så att hinder 

uppstår emellan dem. Kanske uppstår en problematik som kan försvåra för parterna i deras 

samarbete, i processen att försöka hitta ett arbete till den unga. Vi anser då att det är viktigt att 

identifiera vart möjliga brister ligger, för att underlätta problematiken om så är möjligt. 

1.3 Frågeställning 

”Vilken betydelse har arbetsförmedlarens yrkesroll för arbetsförmedlarna och arbetslösa 

ungdomar i mötet med varandra? ”  
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1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i olika område, strukturerad för att ge en klar presentation av 

materialet. Nedan följer en kort beskrivning av de olika avsnitten.  

Första avsnittet – Här presenteras inledning, frågeställning och syftet till vår uppsats. Detta 

för att ge en klar bild av studien från början, så att läsningen genom hela arbetet förmodligen 

underlättas.  

Andra avsnittet – Här följer en bakgrundsbeskrivning till vad vi i förväg tog reda på om det 

vi ska studera. Här återfinns exempel fakta om arbetsförmedlingen, lite statistik och en 

sammanfattning av vad vi återfunnit i tidigare forskning på området.  

Tredje avsnittet – Genom vår metodbeskrivning här förklarar vi varför och hur vi har 

genomfört vår studie för att försöka nå en förklaring till vår frågeställning.  

Fjärde avsnittet – Vår teoretiska del presenteras här. En förklaring till de olika begreppens 

betydelse ges för att ge en förståelse för dem och underlätta läsningen inför analysen.  

Femte avsnittet – Här presenterar vi vårt empiriska material, som blivit insamlat genom våra 

intervjuer och enkätfrågor. Våra intervjuer presenterar vi genom sammanfattande texter och 

de svar vi fått genom enkäter redovisar vi genom diverse diagram, med tillhörande 

förklaringar.  

Sjätte avsnittet – Slutligen kommer här vår analysdel. I denna sätter vi teoretiska begrepp på 

vårt empiriska material. Med de begrepp vi använder oss utav, förklarar vi vårt insamlade 

material på ett sociologiskt vis och redogör för vad vi på detta sätt har kommit fram till.  

Sjunde avsnittet – Här återfinns vår litteraturförteckning. Hänvisningar till böcker, artiklar 

och en tidigare forskning vi använt oss utav finns representerande i hänvisningarna.  
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I detta avsnitt har vi samlat relevant fakta kring vårt ämne. Detta har gett oss en grund att stå 

på och något att ta avstamp i. Vi gör även en presentation av tidigare forskning som vi har 

tittat på.  

 

1.5 Bakgrund  

1.5.1 Arbetsförmedlingen – En rikstäckande myndighet  

Arbetsförmedlingen är en rikstäckande myndighet och arbetar på uppdrag från regeringen. 

Syftet i stort är att förmedla kontakt mellan arbetsgivare och arbetssökande för att göra 

arbetsmarknaden så smidig som möjligt. År 2009 var sammanlagt 9 700 personer anställda på 

arbetsförmedlingar runtom i Sverige, varav 8000 arbetade i direktkontakt med arbetssökande 

Förutom de lokala arbetsförmedlingarna i kommunerna med personlig kontakt, erbjuds också 

tillgång till deras webbplats och kundtjänst. Organisationen är indelad i olika avdelningar, 

som har olika ansvarsåtagande i att stödja arbetsförmedlingens kärnverksamhet. 
2
 

1.5.2 Halmstads kommun, den lokala arbetsförmedlingen  

I nuläget finns det 103 arbetsförmedlare som är anställda inom Halmstads kommun. Av dessa 

består nio anställda av ungdomsarbetsförmedlare vilket innebär att de endast arbetar inriktade 

mot just ungdomar. Det finns fyra coacher som arbetar jämsides med dessa arbetsförmedlare. 

De har även tillgång till sjukgymnaster och arbetsterapeuter som finns vid behov vid lidande 

av hälsoproblem. Den lokala arbetsförmedlingens ekonomi är liksom övriga Sveriges 

arbetsförmedlingar baserad på konjunkturen, den beror på insatsen och uppdraget storlek som 

de får från regeringen. I mars 2010 gjordes en uppmätning som visade att 10,2 procent av 

Halmstads ungdomar är inskrivna på arbetsförmedlingen. 
3
 

                                                            
2 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss.html  

3  Bilaga 1  

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss.html
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1.5.3 Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar genom det socialpolitiska 

programmet - ”jobbgarantin” 

 

På arbetsförmedlaren räknas man som en ungdom då man är mellan 18-25 år, undantag finns 

då även yngre är inskrivna och får hamna i denna kategori.  

 

”Jobbgarantin” är ett arbetspolitiskt program som finns specifikt för att hjälpa just ungdomar 

ut på arbetsmarknaden. Syftet med jobbgarantin är att hjälpa just ungdomar med diverse 

anpassade åtgärder på ett tidigt stadium av deras arbetslöshet. De som kan få ta del av 

insatserna och som omfattas av programmet är de som hamnar i kategorin efter sin ålder och 

som har varit inskriven som arbetssökande i en sammanhängande period om minst tre 

månader. Vidare kan anvisning ske om du tidigare deltagit i det arbetsmarknadspolitiska 

programmet Arbetslivsintroduktion. Du får även anvisas om du arbetar mindre än ditt 

arbetsutbud, till exempel har tim- eller deltidsarbete, men en förutsättning är då att du är 

berättigad till arbetslöshetsersättning. Du kan också anvisas på deltid om du studerar svenska 

för invandrare (SFI) eller om du fyllt 20 år och studerar på kommunal vuxenutbildning, men 

då finns inget krav på att den sökande är berättigad till arbetslöshetsersättning. Detsamma 

gäller om anvisning sker på deltid och beror på sjukdom, funktionsnedsättning, 

föräldraledighet eller annat hinder som godkänts av Arbetsförmedlingen. Uppfyller man något 

utav kraven och får ta del av jobbgarantin för ungdomar kan en rad åtgärder väntas. När man 

som ungdom tar del av ”jobbgarantin” har man också rätt till en viss ekonomisk ersättning. 

Detta blir antingen vad som är kallat aktivitetsstöd eller vad som kallas utvecklingsstöd. 

Försäkringskassan som betalar ut utvecklingsersättning. Det finns två nivåer som utgår vid 

utvecklingsersättning - ett belopp för deltagare under 20 år som saknar slutbetyg från 

gymnasieskolan eller motsvarande och ett belopp för övriga under 25 år. Ungdomar under 18 

år får försörjas av föräldrarna. Arbetsförmedlingen erbjuder de som får rätt till 

utvecklingsersättning en summa av 65% av ens tidigare dagsförtjänst, men max 680 kronor 

per dag. Har man däremot inte rätt till arbetslöshetsersättningen får man ett lägsta stöd som 

motsvarar 223 kronor per dag. Man får ta del av denna form av ersättning tills man påbörjar 

en anställning med eller utan statligt stöd eller tills man börjar en utbildning som inte 

berättigar till ersättningen. Anställningen ska pågå i mer än 30 dagar innan man får lämna 
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programmet. Man skrivs även ut då man tar ut föräldrapenning eller är sjukskriven i mer än 

30 dagar. Aktivitetsstöd får man då man tar del av jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns olika 

nivåer gäller för deltagaren i jobbgaranti för ungdomar. Man kan som högst få 80 procent och lägst 65 

procent av vad som är den fastställda dagsförtjänsten. 4 

1.6. Definitioner  

Arbetsförmedlare - En myndighetsperson som följer arbetsförmedligens tilldelade regelverket 

och förmedlare jobben mellan arbetssökande och arbetsgivare.  

Arbetslös ungdom - En ”arbetslös ungdom” är på arbetsförmedlingen en person som är mellan 

18-25 och som är inskriven på arbetsförmedlingen.  

1.7 Avgränsningar 

För att begränsa vår studie ytterligare så har vi inte inkluderat personer med 

funktionsnedsättning eller personer med nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna på 

arbetsförmedlingen, i vår studie. Vi ansåg tyvärr att det inte fanns ett sådant utrymme inom 

vår tidsram, då vi inte fann någon intervjuperson inom denna grupp och vi tror också att det 

hade varit svårt i vår enkätutdelning. Vi vill dock påpeka att vi tycker att man ska ta hänsyn 

till alla individer och vi tycker att det är synd att vi inte kunde ta med även denna bit.  

1.8 Litteratur och litteraturbeskrivning  

 

 C Wright, M. (1997) Eslöv: Tryck Symposion –  

En sociologisk teoretisk bok. Ur denne har vi tagit begrepp till vår teoridel som vi sedan har 

använt att analysera vårt material med.  

 Wahlgren, L och studentlitteratur (2007) SPSS steg för steg.  Denmark: Scangraphic. -  

SPSS är ett välkänt statistikprogram som grundades 1968 och som nu används över hela 

världen. Med hjälp av denne bok har vi steg för steg blivit handledda genom programmet vi 

haft framför oss på data, kunnat omvandla vårt resultat av enkätfrågor till diagram och läsbar 

statistik.  

 Denscombe, M. och Studentlitteratur (2000) SPSS steg för steg. Poland: Pozkal– 

Med hjälp av denne bok har vi fått läsa på om det mest centrala man bör ha i tankarna genom 

forskningsprocessen och på vilket sätt.  

 Eliasson, R och studentlitteratur(1995)Forskningsperspektiv och perspektivval 

Malmö: Holmbergs i Malmö AB, Sweden  – 

                                                            
4 Hitta referens till jobbgarantin, internet via abf.se  
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  Denna bok har liksom forskningshandboken varit vägledande för oss i vår 

forskningsprocess.  

  Weber, M (1983) Ekonomi och samhälle 1, förståelsesociologins grunder, sociologiska 

begrepp.- I boken beskriver han sociologiska begrepp och definitioner inom ekonomi, 

samhällsordning och grupper.  

 Tidigare forskning. Författarna till c-uppsatsen är Venera Kadrijaj och Ulrika 

Kirkebaek. Den är skriven VT 2006. titeln på uppsatsen är kärlek, stöd och gränser. 

Det är en studie om de arbetssökandes möte med arbetsförmedlingen som institution 

sett utifrån bådas perspektiv.  

 Ejlertsson G. (2005) Enkäten i Praktiken handbok i enkätmetodik(2005) 

 I boken beskrivs det hur man planerar och lägger upp och konstruerar en 

enkätundersökning, samt hur man hanterar resultaten statistikt.  

 Psykologins vetenskapsteori. Christensen, G. (2004) Psykologins vetenskapsteori. 

Malmö: Student litteratur i Malmö AB. I bokens beskrivs förhållningssätt till teori, 

metod och resultat. 

 Ungdomsarbetslöshet, ungdom i riskzon. –  

Denne bok är en kunskapssamling som socialstyrelsen har sammansatt efter en 

utredning kring ungdomsarbetslösheten som problematik – Detta för att underlätta för 

dem som arbetar mot problematiken.. Boken är en del i en serie – ”Ungdom i riskzon”  

  

1.9 Tidigare forskning 

Vi har valt att använda en c-uppsats som stöd för vår forskning. Mycket studier finns inom 

vårt forskningsområde sedan innan, dock ur andra perspektiv och inget precis inom vårt 

perspektiv val. Nedan redogör vi dock för en del utav en c-uppsats, som vi ansåg hade utretts 

på ett bra sätt och kommit fram till relevant information för oss och har haft med oss under 

studiens gång.  

År: VT 2006 

Författare: Venera Kadrijaj och Ulrika kirkebaek  
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Titel: ”Kärlek, Stöd och Gränser” 

– En studie om de arbetssökandes möte med arbetsförmedlingen som institution sett utifrån de 

arbetssökandes och arbetsförmedlarnas perspektiv. 

Nedan beskrivs var för sig, vad författarna till uppsatsen kom fram till i deras studie gällande 

de två parterna – Det centrala i deras allmänna situation som arbetsförmedlare, 

myndighetsperson och som unga arbetssökande och hur det bli då de kommer i möte 

tillsammans.  

 

1.9.1 Arbetssökandes perspektiv 

Arbetssökande upplever den första kontakten olika med arbetsförmedlare. Vissa upplever det 

positivt och andra negativt. De upplever att det är brist på tiden med arbetsförmedlare och har 

förhoppningar på mer hjälp varje gång. Enligt de arbetssökandes perspektiv har bemötandet 

varit opersonligt vilket får det att kännas som att man inte har fått ut något från mötet.  

Möten har upplevts både stressiga och arbetsförmedlaren känns ointresserade av 

arbetssökande. De arbetssökandes krav beror ofta på de tidigare erfarenheter och deras 

nuvarande situationer. De vill ha rätt information och att arbetsförmedlaren ska känna till 

deras bakgrund som till exempelvis vem deras tidigare handledare var och vad som bestämdes 

med den personen.  

De arbetssökande ville känna att de blir coachade och pushade från arbetsförmedlarna. De 

arbetssökande upplevde att de inte kände sin handläggare eftersom de byts hela tiden vilket 

har gjort att de inte har kunnat skapa ett förtroende till sin denne. Olika handläggare leder till 

att man måste berätta om hela sin situation varje gång, vilket blir frustrerande. De 

arbetssökande förstår att det grundar sig på mycket på de själva också när de ska hitta ett jobb. 

Internet har varit till stor hjälp. De arbetssökande tar större ansvar om att hitta jobben själv 

och anser att pressen ökar när det gäller att hitta ett arbete efter ett misslyckande. De upplever 

även att kommunikationerna inte alltid bestått av en tvåvägskommunikation utan det har varit 

svårt att hålla kontakten. 
5
 

 

                                                            
5 Länk till arbetet 
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1.9.2 Arbetsförmedlares perspektiv 

Första mötet upplevs olika beroende på fallen och arbetssökande. Arbetsförmedlaren känner 

att mötet kan variera med de arbetssökande. Arbetsförmedlaren tycker att det är viktigt att 

bemöta de arbetssökande på ett bra sätt, därför ville man inte börja direkt med att ta ett 

personnummer eller andra databasuppgifter. De ville prata om det vardagliga till i början. 

Arbetsförmedlarna känner att möten upplevs stressiga på grund av tidsbrist. Det är viktigt att 

fastställa den situationen där arbetssökanden befinner sig i och komma till lösningar 

tillsammans. Arbetsförmedlarna anser att de arbetssökande som är motiverade själva ställer 

höga krav på arbetsförmedlare medans de som inte är så motiverade känner att de kan ta 

vilket jobb som helst. Arbetsförmedlaren känner att det finns brist på personal, vilket gör att 

de inte kan skicka anvisningar till de arbetssökande på lämpliga arbeten. De känner att de har 

en hög arbetsbelastning med många krav från regelverket vilket de inte kan bortse ifrån. Men 

de berättar att de ibland går utanför regelverket för att lösa och förbättra situationen för den 

arbetssökande. För att kunna ge den bästa hjälpen måste den arbetssökande berätta ärligt om 

sin situation till arbetsförmedlingen och vice versa – för att skapa förtroende dem emellan. 

Ibland upplever arbetsförmedlingen att de arbetssökande tror att de bestämmer över 

regelverket, och att de inte har förståelse för att man måste följa direktiv som även 

arbetsförmedlingen också måste följa. Arbetsförmedlare upplever att när det har gått längre 

tid tar arbetssökande mindre ansvar för sitt sökande. Arbetsförmedlare anser att det är viktiga 

att klargöra vad arbetsförmedlare får och inte får hjälpa till med. Detta kan förbättra 

kommunikationen och minska missförstånd.  
6
 

1.9.3 ”Referensramar” kring ungdomsarbetslöshetens problematik 

Under temat ”Ungdom i riskzon” har socialstyrelsen tagit fram kunskapsunderlag för Sveriges 

kommuner, för att underlätta i olika arbeten med ungdomar – detta genom olika teman. Ett 

utav teman var just ”ungdomsarbetslösheten” och är hopsatt i en bok med just den titeln. 

Denna bok fann vi relevant i vår studie och har valt att plocka ut de bitar vi haft användning 

utav i vårt resonemang genom forskningsstadiet, samt i utmynnig av analys och resultat 

senare. Nedan presenterar vi dessa delar.  

                                                            
6 Länk till arbetet 
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I boken beskrivs två referensramar som man bör ta hänsyn till i problematiken kring 

ungdomsarbetslösheten – de ”allmänna” respektive de ”specifika” referensramarna.  Dessa 

referensramar formas fram genom politik och ner på organisationsnivå. Alla organisation er 

får därefter olika referensramar och riktlinjer att ta hänsyn till vilket blir en problematik, då de 

ibland kolliderar med varandra i det gemensamma målet – att arbeta emot 

ungdomsarbetslösheten. Nedan beskrivs de två referensramarna kort, men lite mer preciserat.  

1.9.3.1 ”allmänna” referensramar – Inom denne kategorin finner vi referensramar, som 

utgör politisk-ideologiska förhållningssätt, teknisk-administrativ organisering och sedan 

praktisk-pedagogiska faktorer.  

1.9.3.2 ”Specifika” referensramar – Inom denne kategorin finner vi arbetsförmedlingens 

(Som vi fokuserar på) riktlinjer genom lagar och regler, skolans arbete samt arbetsplatsernas 

och social-fritidsförvaltningars referensramar.  

De olika institutionerna som nämns under de två kategorierna för olika sorts referensramar är 

alltså enligt socialstyrelsens kunskapsunderlag viktiga i frågan om ungdomsarbetslösheten – 

Problematik enligt denne kan uppstå då de olika förhållningssätten, organiseringarna och så 

vidare, arbetar på olika sätt och därigenom kanske kolliderar och försvårar på vägen för de 

unga individerna. En alltför utpräglad funktionssyn kan leda till att olika former av 

nödvändigt samarbete kan försvåras och det egentliga problemet kan ej kan angripas. Det är 

viktigt att göra en klar ansvarsfördelning mellan myndigheterna. Konflikter mellan 

politiker/tjänstemän samt teoretiker/praktiker kan uppstå men också konflikter mellan 

tjänstemän på samma arbetsplats – såsom exempelvis arbetsförmedlare i vårt fall. 
7
 

 

 

 

 

                                                            
7
 Carle, J och Carsten S. (1982) Ungdomsarbetslöshet problem, åtgärder, konsekvenser. 

Ungdom i riskzon. Utbildningsproduktion.  
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I denna del ges en beskrivning av de sociologiska begrepp som vi kommer att använda oss av 

i en senare analys av vårt empiriska material - begreppen står i förhållande till varandra och 

kommer senare att användas sammanhängande. Vi hoppas att teorin senare kan bidrag till ett 

djup och en tydligare förklaring till vårt empiriska resultat. De teoretiker vi valt att använda 

oss utav är Charles Wright Milles och Max Weber.

 

2. Teori  

Max Weber, 1864-1920 

2.1 Byråkratisering 

I vårt moderna samhälle värderas i dag att människor ska behandlas rätt och lika. Weber 

pratar om begreppet byråkratisering som har skapats för just detta. I dagens institutioner är 

just byråkratisering som fenomen det mest igenkända. Byråkratisering, avser alltså en 

organisation som har sin grund baserad på vissa regler och principer - som har sin mening i att 

alla ska behandlas likartat, och delvis i att organisationens arbete ska kunna behärskas lätt. 

Med de förutbestämda reglerna kan organisationen vara övertygad om att det inte sker någon 

orättvisa bland annat genom att all dokumentation har en stor betydelse. Det ska inte finnas 

något utrymme för särbehandling, men Weber ser också en baksida av detta. Han menar att 

denna byråkratisering leder till att organisationerna blir mer opersonliga, då det inte längre 

finns utrymme för att ta hänsyn till enskilda individer i systemet. Den ”byråkratiska 

virtuosen” innebär att man i första hand tar hänsyn till organisationens regler istället för 

klienters personliga åsikter och tycke. Att sätta de bestämda reglerna och systemet i andra 

hand leder till tjänstefel och går mot organisationen. Som klient vill vi dock känna oss 

speciella och få individanpassad hjälp, men enligt Weber finns det inte alltid kvar något 

utrymme för detta. Enligt Weber har denna byråkratisering lett till en hel del problem i vårt 

samhälle. Han menar att traditionerna och de höga idealen har fått mindre betydelse idag och 

sätts i andra hand – värderationalitet prioriteras bort av en målrationalitet (begrepp förklaras 
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nedan) Vårt sätt att agera i ett byråkratiskt system har gjort att människor handlar mer oetiskt, 

opersonligt och omoraliskt. 
8
 

2.2 Järnburen 

Är man fast i ett byråkratiskt system och tvingas arbeta målrationellt, inom vissa ramar blir 

våra sociala liv formade utav detta genom att vi får trycka undan våra egna personliga 

känslor, moraler och så vidare – vi fastnar inom ramarna för systemet, eller som Weber kallar 

det, så fastnar vi i en järnbur.  Han menar att byråkrati kan leda fram till att människor sätts i 

en situation som krymper det personliga handlingsutrymmet och tvingar till ett helt och hållet 

systematiskt arbete. 
9
 

2.3 Handlingstyper  

2.3.1 Målrationalitet - I det moderna samhället kan det se ut som att man är mycket friare 

som individ än förr, vilket enligt Weber inte stämmer, utan vi är mer bundna och har förlorat 

mänskligheten. De moderna institutionerna strävar alltid efter att nå sina mål då de har vissa 

mål de ska nå under en viss tid då kompromissar de med sina klienter för att uppnå målet. 

Detta kallar Weber målrationalitet som ingår i en av hans idealtyper. Han menar att när t.ex. 

en byråkrat inte följer sina moraler eller ideal utan strävar efter bara mål är målrationella. 

2.3.2 Värderationalitet- De som följer efter moraler eller ideal är värderationella, d.v.s. 

kyrkan och de gamla institutionerna. De följer i första hand sina värderingar, de kanske inte 

tar hänsyn till resultatet eller målet i första hand. 
10

 

                                                            
8 Weber Max, (1983)Ekonomi och samhället 1. Förståendesociologins grunder sociologiska 

begrepp. 

 

9 Weber, M (1983) Ekonomi och samhället 1. Förståendesociologins grunder sociologiska 

begrepp. 

 

10 Weber, M (1983) Ekonomi och samhället 1. Förståendesociologins grunder sociologiska 

begrepp. 
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Charles Wright Milles, 1916-1962.  

2.4 Personliga bekymmer  

Personliga bekymmer existerar i individens närmsta omgivning – Inom individens jag och i 

förhållande till individens närmsta sociala relationer, som han är direkt och personligt 

medveten om. Inom detta område menar Mills som individens biografiska väsen, som han 

kallar det finns. När värden som individen fäster stor vikt vid här upplevs av individen själv 

som hotande, blir det för honom vad Mills kallar ett personligt bekymmer.  

Formuleringar kring bekymmer och åtgärder mot dessa bör formuleras anpassat till den 

sociala miljön som ligger till grund för de personliga upplevelserna och i viss utsträckning till 

individens egen viljestyrka. 
11

 

2.5 Samhälliga problem 

Bottnar i samhällsstrukturen – går utöver individens lokala miljöer och ramen för den närmsta 

omgivningen. Många olika miljöer och institutioner går in i varandra i ett modernt samhälle 

och bildar en större gemensam struktur kring det sociala livet för människorna i detta. Ett 

sådant här problem är alltså en angelägenhet för allmänheten i ett samhälle. Ett problem är en 

allmän angelägenhet – ett värde som allmänheten lägger stor vikt vid och som upplevs som 

hotad.  Detta begrepp beskriver Mills som individens historiska påverkan. 

Det ligger i ett problems natur att det ofta inte kan definieras i vanliga termer ifrån 

människors omedelbara vardagsmiljö, utan det ter sig lite större. Det innebär ofta en kris för 

en hel institution, en del i den samhälliga strukturen som binder samman vårt stora 

sammanhang, vilket hotar människornas välbefinnande. 
12

 

2.6 Den sociologiska visionen 

Detta begrepp kommer av att de två ovanstående begreppen vävs ihop. Mills menar att det är 

av stor vikt att föra samman de biografiska bekymren och de historiska problemen, för att 

                                                            
11 C. Wright, M (1997) Den sociologiska visionen. Eslöv: Tryck Symposition. 

 

12 C. Wright, M (1997) Den sociologiska visionen. Eslöv: Tryck Symposition. 
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förstå sammanhanget som vi lever i och hur det påverkar oss – förstå den sociologiska 

visionen. Man kan inte lösa problemet som ett personligt bekymmer, eftersom det inte har sitt 

ursprung i individens närhet, utan det kommer utifrån – det bottnad i det samhälliga systemet.  

S.29 Insikt om vår inre verklighets relationer till den större sociala verkligheten.  

”Så länge ekonomin är konstruerad så att depressioner uppträder blir det omöjligt att komma med 

personliga lösningar på arbetslöshetsproblemet”
13

 

 

I detta avsnitt följer en beskrivning av hur vi gått till väga då vi samlat in vårt material. En 

redogörelse för motivering och reflektion över våra metodval finns också med. 

 

3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod är ett samlingsnamn för flera olika metoder. Det finns dock en grund i de 

som binder ihop metoderna under denna gemensamma kategori. I de olika metodformerna 

finns alltid ett intresse för att förstå betydelser och upplevelser hos olika människor. 

Metoderna vill fånga symbolerna och mönster som sociala medlemmar är delaktig i på olika 

sätt och se vad som ligger till grund bakom dessa – Förklara olika beteendemönster. Kärnan 

då man utövar en kvalitativ metod ligger inte i ämnet man undersöker eller i karaktären på det 

data man får fram. Det ligger i processen mellan insamling av material och analysen utav det 

– Det har ett unikt tillvägagångssätt.  

3.2 Hermanutik 

Begreppet hermeneutik betyder ”tolkning av budskap” på grekiska. Vi behöver tolkningar av 

texter då de inte är verklighetskopior som de beskrivs, utan bara är en hänvisningskälla till 

verkligheten genom språket. Varje text har en viktig information, och texter som inte direkt 

kan utläsas eller översättas behöver tolkningar. Målet för hermeneutik är de tolkningar som 

kan ge ett sammanhang och en meningsförståelse för att kunna göra de tolkningar så att de 

blir trovärdiga. Det hermeneutiska synsättet resonerar mycket kring förståelse och tolkning. 

                                                            
13 C. Wright, M (1997) Den sociologiska visionen. Eslöv: Tryck Symposition. 
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Människor tolkar allt på olika sätt och våra erfarenheter, förförståelse och fördomar spelar en 

stor roll i forskningsprocessen därför utesluter de inget. Med förförståelse menar 

hermeneutiken att allt vi hör, ser, tänker och tycker bygger på det vi har varit med om tidigare 

i livet. Vi har socialiserats in i samhället med olika värderingar och attityder. Denna 

förförståelse är ofta omedveten socialiserad in redan från barndomen. Det är därifrån vår 

uppfattning av världen kommer ifrån. Det finns två olika typer av förförståelse, förkunskap 

som är positiv förkunskap och fördomar som är felaktig förkunskap. Vi måste ha förförståelse 

för att kunna förstå oss på människor, situationer eller ting. Bättre erfarenheter och 

förförståelse leder till mer kunskap som i sin tur blir till ett sorts växelspel mellan teori och 

praktik. Dessa fördomar och förutfattade meningar som man kan ha haft omvandlas istället till 

förståelse. Denna process kallas för hermeneutisk spiral. 

3.3   Kvantitativ metod  

Med kvantitativ metod kan man mäta en stor mängd data och presentera denna på ett tydligt 

och enkelt sätt. Detta ger ett bra underlag och en grund som man kan stå på - Att utgå från 

belägg baserade på frekvenser och antal är en värdefull tillgång då de är organiserade. . De 

blir fakta som talar för sig själv och kan inte frånses. På så sätt har man en solid grund från 

vilken argument kan utvecklas ifrån på ett relevant vis. S.225. forskningshandboken.  

3.4. Förförståelse  

Då vi diskuterade vår förförståelse till vårt ämnesval innan vi började fördjupa oss i det så 

kände vi att vi att vi hade en relativt likartad bild av det. Genom vår utbildning där sociologi 

är vårt huvudämne är arbetsmarknaden ett område som är lätt att komma in på, då samhället 

och människors beteenden är centralt för oss. På den vägen tror vi att vi har blivit mer direkt 

medvetna om dess betydelse för oss människor i dag, därav ett väckt intresse. Som vi tidigare 

nämnt såg vi vår chans att fördjupa oss på något sätt i arbetsmarknadsfrågor då det var dags 

för vår C-uppsats. Vi känner nämligen att fast ämnet finns omkring oss, i skolan, i 

samhällsdebatten och bland människor i vår närhet som drabbats av arbetslösheten, så är vår 

faktiska vetskap om hur de inblandade i detta upplever situationen inte så god. Det vi vet 

känns ganska ytligt och diffust – vi hör talas om kritik och det diskuteras hett, speciellt som vi 

upplever det kring just ungdomsarbetslösheten. Men vad det egentligen handlar om kunde vi 

bara spekulera i, vilket vi också gjorde i sociologiska termer. Vår hypotes, då vi valt 

inriktning och formulerat vår frågeställning var antingen att arbetsförmedlingen som 

myndighet hade blivit så byråkratiserad att ungdomarna inte kände att de som individer blev 
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bemötta och fick den hjälp de behövde. Kanske var kritiken då befogad mot just 

arbetsförmedlingens system, eller så tänkte vi att ungdomarna inte riktigt har koll på vad dem 

kan förvänta sig av arbetsförmedlingen och ställer orimliga krav som är omöjliga för 

arbetsförmedlarna att svara upp till – och att kritiken därför inte är riktigt befogad, utan att det 

handlar om ett missförstånd som media gärna stormar upp och skriver om. Dessutom är det 

inte så lång tid kvar tills vi själva ska lämna skolbänken och bege oss ut i arbetslivet. 

Förmodligen blir arbetsförmedlingen första hållplats och om vi hade fått som vi ville kanske 

även den plats där vi får jobb. Därför kände vi också att vi nu ville lägga ner tid på att lära 

känna en arbetsförmedlares yrkesroll, den situation hade vi hamnat i om vi hade arbetat där 

och hur de unga arbetssökande hade påverkats av denne roll.  

3.5 Respondenter 

Vårt forskningsområde kom efterhand när vi arbetade med bakgrunden och 

problemformuleringen att bli mer tydlig då vi gjorde begränsningar i etapper, vilket tillsist 

utgjorde alltmer tydliga ramar för potentiella respondenter. Vi har redogjort för en 

begränsning till Halmstads kommun och den lokala arbetsförmedlingen där. Inom ramarna för 

denna vill vi genom vår problemformulering studera något som rör vad vi kan kalla två parter 

– ungdomsarbetsförmedlare samt arbetslösa ungdomar. Vi behöver alltså göra två urval, ett 

för varje part. Nedan görs närmare presentationer av dessa.  

3.5.1 Arbetsförmedlare –  

I Halmstads kommun finns det endast nio arbetsförmedlare som arbetar inriktat mor unga 

arbetssökande. Eftersom de var så få ville vi få så många djupintervjuer som möjligt. På grund 

av deras höga arbetsbelastning och tidsbrist fick vi endast tillfälle att intervjua två stycken. En 

av dem fungerade som en nyckelmansintervju för oss - Niklas som är en av sektionscheferna 

på arbetsförmedlingen och som tidigare arbetat länge som arbetsförmedlare själv, men som 

dessutom har en bred kunskap på flera områden inom organisationen ställde upp på vår första 

intervju. Den blev både mer allmän och faktabaserad intervju gällande myndigheten som vi 

behövde för att få upp dörren till ämnet, men vi fick också en mer ingående information om 

en arbetsförmedlares roll och mötet med de unga. Här efter fick vi lämna enkäter till samtliga 

nio arbetsförmedlare. Vi passade på att ställa ganska många frågor, både med svarsalternativ 

och utan, då vi ville fånga ett djup även i dessa – eftersom dem blev ett komplement till 

intervjuerna som vi egentligen hade velat ha. Dock fick vi en till intervju efter att vi samlat in 

våra ifyllda enkäter. Denne valde vi att ha efter just för att vi skulle kunna ställa frågor till 
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denne arbetsförmedlare som hade väckts i enkätsvaren. På detta sätt tyckte vi ändå att vi 

lyckades hitta ett djup hos arbetsförmedlarna. Dem är bara nio stycken och ungdomarna är 

många fler, detta tyckte vi kändes fel från början, men så ser ju faktiskt verkligheten också, de 

är ju självklart inte lika många. Dessutom fyllde åtta av nio möjliga respondenter i våra 

enkätfrågor vilket motsvarar åttionio procent av denne grupp, det är vi nöjda med.  

3.5.2 Arbetssökande ungdomar –  

När vi försökte få kontakt med ungdomarna så försökte vi få en mångfald av individer. Vi kan 

inte låta några få ungdomar utgöra hela vårt material eftersom det inte speglar verkligheten – 

ungdomarna är många. För att vi ska kunna ge en bild som speglar de flestas verklighet i 

denna grupp behövde vi i förhållande till hur många dem är, också få in svar av många. Då vi 

delade ut enkäterna hoppades vi också få en mångfald bland våra respondenter. Att få en bra 

fördelning av kön, etnicitet, ålder (inom gruppen 18-25) klass spelar en roll. Detta tycker vi 

att vi lyckades relativt bra med, med tanke på att det var ganska svårt att finna respondenter i 

denna grupp som ville ta sig tid att besvara våra enkätfrågor. Sammanlagd besvarade fyrtio 

unga arbetssökande våra enkätfrågor. Som komplement gjorde vi även intervjuer inom denna 

respondentgrupp. Utefter vad som såg ut som eventuella samband i våra enkätsvar, väckte 

frågor och verkade intressant utformade vi intervjufrågor som två respondenter sedan 

besvarade genom vardera en djupintervju med oss. 
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3.6 Beskrivning intervju   

Våra intervjuer med både arbetsförmedlare och de arbetssökande ungdomarna har varit 

semistrukturerade. Detta innebär att vi har haft färdiga teman med en speciell ämnesföljd som 

vi bearbetat genom att ställa frågor till respondenterna. Inom dessa teman har vi däremot gett 

utrymme för att den intervjuade ska kunna tala fritt, vi har ställt så kallade fria frågor så att 

personen har getts möjligheten att utveckla olika resonemang och synpunkter. Denna typ av 

intervju har vi valt med tanke på vad vi söker – vi söker just människors egna personliga 

åsikter och värderingar. Dessa hade vi inte kunnat nå på något annat vis. 
1415

  

3.7 Beskrivning enkät  

I våra enkäter använde vi oss utav både bestämda svarsalternativ och öppna svar, se 3.7.1 

samt 3.7.2. Detta för att vi ansåg att vi då troligast skulle få svar på våra mindre frågor , som 

skulle leda oss till vår huvudfråga i uppsatsen. 

3.7.1 Bestämda svarsalternativ  

För att vi skulle kunna mäta olika svar, då vi sedan gjorde diagram och lade ihop alla 

respondenters svar som var i samma grupp så formade vi strukturerade svar med 

förutbestämda svarsalternativ. På detta sätt kunde vi sedan se exempelvis hur mycket, hur 

stort och hur många något var. På detta sätt kunde vi också påtvinga respondenterna att 

exempelvis välja en viss sida.  
16

 

3.8.2 Öppna frågor  

För att fånga den eventuella komplexiteten i respondentens svar och få ett djup i de frågor vi 

ansåg krävde detta, hade vi en del öppna svarsfrågor där vi bad respondenten skriva fritt, 

utveckla och ge exempel. Belysa en åsikt, få konkreta exempel. 
17

 

                                                            
14 Denscombe, M (2000) Forskningshandboken. Poland: Pozkal. 

 

15 Se intervjuguide, bilaga   

 

17 Denscombe, M (2000) Forskningshandboken. Poland: Pozkal  
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3.9 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är något som vi har försökt reflektera över genom hela vår studie för att 

ingen individ som hjälper oss genom att antingen bli intervjuad eller besvara en enkät på 

något sätt ska känna sig kränkt eller på något sätt få en negativ erfarenhet av detta.  

3.9.1 Intervjuerna – Vi hade bandspelare på och spelade in allt som vi och respondenten 

sa. Vi är medvetna om att detta påverkar utslaget då situationen känns lite mer konstlad för 

respondenten, nervositet, en större försiktighet med ord och så vidare uppkommer. Utslaget 

från intervjuerna i förhållande till den verkliga handlingen kanske inte heller stämmer 

överens. Vad människor säger att dem gör, hur dem gör det och vad dem egentligen tänker 

återspeglar kanske inte alltid sanningen. Det intervjupersonen säger påverkas senare också av 

våra identitetsbilder – det är vi tolkar det utifrån vår verklighet. Våra frågor skulle balansera 

mellan att inte bli en kränkning, för personliga för informanten men samtidigt ville vi ändå 

ställa djupa frågor, eftersom det är av vikt för vår studie. (Forskningshandboken) Eftersom 

intervjuer baseras på en metod där informanternas prioriteringar, åsikter och idéer ofta 

efterfrågas så ville vi för att respektera deras intrigitet om dem ville vara anonyma.  I våra 

intervjuer så erbjöds alla respondenter anonymitet, vilket nästan alla valde. Detta tror vi 

spelade en viss roll för utslaget, vissa kanske vågade uttala sig mer om känsliga 

områden/ämne, vilket det säkert kan uppfattas som i vårt fall.  

3.9.2 Enkäter –  

Genom tabeller och diagram kan man på ett effektivt sätt förmedla information men alla 

kanske inte har förstått frågorna på samma sätt, vilket kan ge ett visst missvisande. Falska 

förespeglare – vi formar svaren till viss del genom att vi formar frågor och svarsalternativ, en 

viss manipulation. Vill hålla oss objektiva men faller in på det subjektiva genom oss själva – 

vårt jag. Vi hade öppna frågor också i våra enkäter för att vi ville att de verkligen skulle få 

uttrycka de kände – så vi inte ledde dem på ett visst spår.  

Val av respondenter – slumpmässigt, ville återspegla verkligheten och mångfallheten vilken 

vi anser att vi faktiskt lyckades med ganska bra – genus, etnicitet, en viss ålderskillnad inom 

ramen för de åldrarna som är objekt för vår studie 
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I denna del kommer vi att presentera vårt material som blivit insamlat under studiens gång. 

Till att börja med finns en sammanfattning för resultaten utav enkätinsamlingarna som vi har 

genomfört. Sedan finns även våra intervjuer presenterade i en berättande form. 

 

4. Empiriskt material 

4.1 sammanfattning av enkäter, arbetsförmedlare 

  

De flesta arbetsförmedlare tror att ungdomarna har en stark och stor tilltro till de vid 

inskrivningen och upplever att lagar och regler ofta hindrar dem från att göra vad de känner 

vore bäst för arbetssökande här och nu. Denna begränsning av lagar och regler upplevdes av 

62 procent på arbetsförmedlingen, då denna begränsning kan leda till konflikter mellan de 

arbetssökande och arbetsförmedlare. Men de flesta påpekade att de tar sällan åt sig kritiken 

personlig i exempelvis från media. Enligt 89 procent kan denna kritiken i vissa fall påverka 

ungdomars attityder mot arbetsförmedlare negativt. Arbetsförmedlarna upplever dock att de 

sällan får kritik utav samhället på något sätt.  

Att kunna erbjuda hjälp till de arbetssökande efter deras individuella behov och tidsmässigt 

det vill säga så mycket hjälp som behövs ansågs funkar bra av 80 procent på 

arbetsförmedlingen medan av 20 procent hände detta då lagar och regler kunde komma 

emellan. Att kunna utforma arbetet inom organisationen hade lite inflytande enligt 4 

arbetsförmedlare, då 3 tyckte att de hade väldigt litet och bara en tyckte att den kunde påverka 

stort.  

Stressnivå upplevdes ganska hög av 50 procent på arbetsförmedlingen och 25 upplevde 

stressen väldigt hög och endast 25 procent upplevde den som ganska låg.  

Arbetsförmedlare tycker att de arbetssökande ungdomar har ofta eller alltid orealistiska krav 

på dem när de söker hjälp hos de, detta upplevdes av 7 av 8 stycken, dock menar 6 av de 8 att 

dem ändå uppfyller de kraven som ställs på dem. Att ungdomarna ställer de orealistiska krav 

på arbetsförmedlarna kan enligt 75 procent bero på att ungdomar generellt inte har en korrekt 

bild av vad arbetsförmedlarnas yrkesroll är eller innebär.  
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Arbetsförmedlarna var alla överens om att de sällan tror att ungdomar som kommer med 

en positiv attityd ändrar den till det negativa. 62 procent tycker att ungdomar som kommer 

med en negativ attityd, dock ändrar denne till de positiva.  

På en skala mellan 1-5 känner 50 procent av arbetsförmedlarna att de igger på en tvåa om 

ett betyder att de är helt styrda i deras yrkesroll och 5 att de är helt fria i den. 3 stycken 

hamnar på en trea o en på en fyra. när arbetsförmedlarna fick frågan om vad som kan 

hindra dem att erbjuda den hjälpen de vill till ungdomarna så 5 stycken att tidsbrist kunde 

hindra, 4 stycken lagar och regler och en sa också att ekonomisk faktor kunde stå i vägen. 

18
 

4.2 Sammanfattning av enkäter, arbetssökande ungdomar  

I våra enkätfrågor som riktade sig till de arbetslösa ungdomarna ville vi få fram deras 

upplevelse av mötena som de har med ungdomsarbetsförmedlarna. Nedan framkommer vad vi 

fick för svarsresultat och kunskap genom våra enkäter. Resultaten framgår i denna del mycket 

med siffror. Vi hoppas kunna ge ett bättre sammanhang på dessa i vår analys, men ville här 

presentera resultatet kort och i sin klarhet.  

15 utav de unga bor själva, 8 stycken är samboende och 17 stycken har ännu inte flyttat 

hemifrån. 23 stycken av ungdomarna hade en liten tilltro till arbetsförmedlingen då de skrev 

in sig. 3 hade en väldigt liten, 8 stor och 6 väldigt stor. När Ungdomarna varit inskrivna ett tag 

ser deras tilltro till arbetsförmedlarna ut på så sätt att 23 stycken har en liten tilltro, 3 väldigt 

liten, 12 stor och 2 väldigt stor tilltro. Hur ungdomarna kände att dem kunde få hjälp efter 

deras individuella behov fick dem bedöma efter en skala på 1-5 då 1= inte alls och 5= helt och 

hållet. 21 ungdomar placerade sig på en tvåa, 7 stycken på en etta och 7 på en trea. 4 stycken 

satte sig på en trea och 2 stycken på femman. 22 av de unga ansåg att dem fick träffa 

arbetsförmedlare så mycket dem ville, och övriga 18 kände att dem inte fick detta. 27 stycken 

fick inte träffa samma handläggare alla gånger, medan de övriga 13 fick det. På frågan om hur 

arbetsförmedlaren lärde känna deras individuella behov svarade 7 stycken att de tyckte väldigt 

dåligt , 18 tyckte dåligt och 13 ungdomar kände att arbetsförmedlarna lärde känna deras 

individuella behov bra medan 2 upplevde det som väldigt bra 2. 26 stk tyckte inte att dem fick 
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den hjälp dem behövde och 11 tyckte att dem fick det. 18 tror att andras bild av dem påverkas 

negativt av att dem är arbetslösa. 16 tror inte det. Hur mkt dem anstränger sig fick dem också 

sätta på en skala. 1= i låg grad 5=i hög grad. Majoriteten satte sig på 2 och 4. 
19

 

4.3 Sammanfattning av intervjuer  

4.3.1 Intervju med ungdom 1.  

Den första ungdomen som vi intervjuade är en kille på snart tjugoett år. Han valde att vara 

anonym i intervjun – Här i vår sammanfattning har vi valt att kalla honom för Jonas. För två 

år sedan tog Jonas studenten från Samhällsprogrammet och har sedan dess endast haft en 

kortare anställning under sommaren 2009 samt kortare timanställningar under perioder då 

företag har behövt extra personal. Jonas är svensk och har föräldrar med gymnasieutbildning 

som båda arbetar. Han har ännu inte kunnat flytta hemifrån på grund av just arbetslösheten, 

som drabbat hans ekonomiska situation. Jonas bor nu i en lägenhet tillsammans med hans 

mamma och lillebrodern, som han delar sovrum med. Om cirka en månad skrivs Jonas ut från 

arbetsförmedlingens jobbgaranti för ungdomar, eftersom han då varit med i denna i hela två 

år. Vi vill veta vad han har varit med om under hans tid på arbetsförmedlingen, hur han har 

upplevt kontakten med de arbetsförmedlare han har mött och hur han nu försöker nå sitt mål, 

att få ett arbete.  

Främst har Jonas haft kontakt med två arbetsförmedlare. Han berättar att båda har varit helt 

okey, men att den ena var bättre än den andra. Den ena var mer engagerad, hörde av sig mer 

och Jonas upplevde det som om han verkligen ville hjälpa honom. Det är skillnad på hur 

arbetsförmedlare är. Vissa bara gör sitt jobb säger han, de har ju ett jobb och får sin lön och 

sen verkar det inte som om dem bryr sig mer än vad dem måste, medan vissa verkligen 

engagerar sig i sitt arbete – Man ska ha lite tur för att få tag i rätt arbetsförmedlare menar 

Jonas. Han berättar nämligen att de olika arbetsförmedlarna har olika mycket kontakter ute på 

arbetsmarknaden, vilket påverkar de arbetssökande som just de hjälper när dem exempelvis 

tilldelar de arbetssökande praktikplatser. Jonas fick en praktikplats en gång, som säljare. Det 

var inte alls det han hade önskat eller ville, men gav det ändå en chans. Det han menar är att 

han tror att där eventuellt hade funnits ett större eller ett mer annorlunda urval av 

praktikplatser om han hade fått hjälp av någon annan arbetsförmedlare i stället – Därför 
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handlar det alltså om tur. Allt hänger absolut inte på arbetsförmedlarna dock säger Jonas 

vidare. Man måste ju själv vara aktiv och söka, men arbetsförmedlaren spelar roll och är inte 

oviktiga. Vi bad Jonas beskriva vad han trodde att arbetsförmedlarens yrkesroll faktiskt 

innebar. Det Jonas förväntade sig av denne, var råd och tipps om hur och ibland vart man kan 

söka arbete. Han tycker att de borde ge konkreta råd eftersom det är till dem arbetsgivarna hör 

av sig, även här tror Jonas att vissa arbetsförmedlare har fått fler kontakter och får fler 

förfrågningar av arbetsgivare. Återigen menar han att det därför beror en del på vilken 

arbetsförmedlare man möter, hur mycket hjälp man kan få. Förutom att Jonas genom 

jobbgarantin fick en praktikplats har han också blivit erbjuden är att få träffa en coach, vilket 

han avböjde då han faktiskt tyckte att han redan fått den hjälpen han skulle få av en coach av 

sin ena arbetsförmedlare – Han hade exempelvis fått hjälp med sitt CV och information om 

diverse utbildningsalternativ som finns. Praktikplatsen Jonas var på, gav tyvärr inget arbete. 

Efter hans tid på praktiken kändes det som ett nederlag och det var då han verkligen började 

känna sig trött på systemet. Vi frågade honom om det påverkade hans relation med 

arbetsförmedlaren. Det tyckte han absolut. Han tycker att det är dåligt att arbetsförmedlare 

skickar ut ungdomar på praktiker som inte ger garanterat jobb, om man sköter sig där. Enligt 

Jonas borde godkännanden av praktikplatserna behöva en grundligare utredning, för han tror 

att många blir utnyttjade på sina praktiker. Vi frågar Jonas hur hans liv skulle vara om han 

hade haft ett jobb och en fast inkomst. Som svar fick vi att han då skulle haft en egen 

lägenhet, det hade han verkligen tyckt varit skönt. Det är jobbigt att dela rum i den här åldern 

tyckte han, fast familjen är ganska förstående och inte tjatar alltför mycket säger Jonas och 

skrattar till lite ” Jag har sluppit att betala hyra hemma de månader jag inte kunnat”. Vidare 

får vi höra mer om Jonas drömmar – han skulle gärna vilja resa lite, ta körkort och kanske 

köpa en egen bil lite senare. Han hade tyckt det var skönt att i alla fall kunna köpa vad han 

verkligen behövde nu och slippa låna pengar, som han sedan betalar tillbaka utav de 2800 

kronorna han får för att han är inskriven på arbetsförmedlingen. När det gäller press och 

attityder utifrån verkar Jonas inte tycka att det är alltför jobbigt. Det fanns tydligen vissa som 

ibland verkade tro att han inte ville göra något men dem flesta visste att han verkligen sökte 

jobb och ville komma igång med hans liv, som vi förstår har fått stanna upp ett tag. Några av 

Jonas vänner är också arbetslösa, dem träffar han ibland om dagarna. Han har inte riktigt koll 

på hur mycket dem söker arbete sa han, men det kanske påverkar honom tyckte han. Han 

söker ju jobb menar han, och han har inte gett upp hoppet helt ännu får vi höra, men kanske 

skulle han fått ännu mer energi till att söka om han inte hade haft sina vänner som är i samma 
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situation att umgås med. Eller så hade han kanske mått sämre utan kompisarna i samma sits, 

berättar han vidare efter en kort tyst stund - För det är psykiskt jobbigt att vara arbetslös. Det 

är stressande, ibland kan han inte somna på kvällarna eftersom tankarna snurrar så mycket och 

dagarna blir tråkiga. Andra nackdelar som Jonas nämner är att han inte kan planera något 

inför framtiden, han vet inte när han kommer kunna göra något igen och när han kan börja 

sträva efter sina mål och få det liv han önskar. Nyligen har Jonas dock fått en ny 

timanställning samt sommarjobb och är jätteglad för det – Han hoppas att det kanske kan leda 

vidare till något mer, kanske en fast anställning, så att han slipper återgå till att vara 

arbetssökande, i alla fall på ett bra tag.  

4.3.2 Intervju med ungdom 2  

Vår andra intervjuperson är en tjej på 24 år. Henne har vi valt att kalla för Isabella här i vår 

sammanfattning, då även hon ville vara anonym. Isabella kommer från Kosovo men har varit i 

Sverige ganska länge, snart elva år. Dock gjorde hennes flytt till Sverige att hon fick gå i 

förberedelse klass ett tag, så hon tog inte studenten förrän hon var 21 år - Då blev hon 

färdigutbildad undersköterska. Sedan dess har hon arbetat på äldreboende och i hemtjänsten. 

Det trivs hon ganska bra med men har kommit på att hon vill läsa vidare och går nu i tankarna 

kring vad hon eventuellt kommer att söka till för utbildning.  

Under hennes tid på arbetsmarknaden har hon haft olika timanställningar samt några få korta 

vikariat och det har faktiskt hunnit bli på hela tre olika arbetsplatser. Mellan vikariaten har 

hon kommit till arbetsförmedlingen vid ett tillfälle, men hann få ett nytt vikariat precis innan 

hon skulle kommit in i jobbgarantin. Hon såg annars fram emot att komma in i jobbgarantin 

då hon såg sin chans att få en praktikplats på något ställe hon hellre hade velat jobba på. I en 

butik kanske säger hon. Det är i den branschen hon planerar att studera inom och genom en 

praktikplats hade hon kanske fått in en fot någonstans, och fått chansen att lära sig lite om 

handel menar hon. Isabella tycker att det är synd att man måste vänta i tre månader innan man 

kan få en praktikplats, men samtidigt förstår hon att man måste drag gränsen någonstans och 

att praktikplatserna säkert inte hade räckt till alla annars. Som Isabellas liv ser ut nu så bor 

hon hemma hos hennes föräldrar, som hon gjorde då hon var helt arbetslös och inskriven på 

arbetsförmedlingen också. Men även om hon hade haft fast inkomst så hade hon nog inte haft 

en egen lägenhet eftersom det är vanligt i hennes kultur att bo kvar hos sina föräldrar länge – 

Så på så sätt ställer det inte till sig för henne. Det som hon berättar är jobbigt är just planering 

och framförhållning. Ofta vet hon inte om och hur mycket lön hon kommer få några månader 
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fram. Då hon är timanställd blir det inte alls lika mycket som om hon för tillfället går på 

någon annans schema. Ibland jobbar hon nästan ihjäl sig säger hon och ibland har hon nästan 

inget att göra på veckor. Isabella vågar inte vara ledig och avstå från jobb hon blir erbjuden 

eftersom hon inte vet om hon får något jobb resten av månaden sen – ovisheten är påfrestande 

och oroande säger hon. Hon kan knappt boka in något för endast morgondagen, eftersom hon 

ganska ofta blir inringd på just morgnarna då någon på arbetsplatsen exempelvis blivit sjuk. 

Isabella hade önskat en mer säker vardag, fasta arbetstimmar och fasta lediga dagar – så att 

hon hade kunnat njuta när hon väl är ledig i stället för att tänka på om hon kommer få mer 

jobb denna månad, om dem kommer ringa i dag så att hon inte kan fullfölja det hon hade velat 

göra – Man är aldrig riktigt ledig. En av de utbildningar Isabella tänkt på kostar pengar, hon 

hade velat få ihop ett sparkapital så att hon kanske kan lägga det på en sådan investering. Hon 

hade också velat resa lite innan hon bildar familj och blir mer bunden. Att umgås med 

kompisar, hitta på saker och bara känna att man har råd att leva och göra simpla saker som att 

fika utan att känna en inre oro är något hon längtar och strävar efter och hoppas uppnå genom 

att förhoppningsvis få ett fast jobb i framtiden. När Isabella var på arbetsförmedlingen minns 

hon det som att hon främst träffade en arbetsförmedlare. Hon beskriver arbetsförmedlaren 

som trevlig, empatisk och glad. Dock kände hon av att denne arbetsförmedlaren träffade 

många berättar hon. Det kändes som hon fick upprepa saker för henne, för att hon skulle 

minnas vem hon var och i vilken situation hon befann sig. Hon kände sig välkommen när dem 

träffades, men hon hade önskat fler planerade möten med mer kvalitets tid, så att det inte 

kändes så flummigt och ostrukturerat – Det hade nog gett mer. En känsla av att 

arbetsförmedlaren är insatt i just min situation och har tänkt ut mer råd och tipps i förväg 

innan vi träffas. Isabella har inte upplevt många negativa attityder till hennes situation. Hon 

tror att det beror på att hon inte har varit helt arbetslös hela tiden. Visst undrar folk ibland hur 

det kan komma sig att jag inte fått en fast anställning på så länge och varför jag inte hittar 

något annat – men det är inte så lätt. Isabella tror att hon hade fått fler negativa reaktioner om 

hon hade varit helt arbetslös. Många tänker kanske att ”Är man arbetslös är man inte 

tillräckligt bra för något jobb” Isabella hoppas nu att hon hittar en utbildning som passar 

henne. Det kommer att kännas bra att satsa på en bättre framtid. Hon tror också att det är en 

bra tid att studera nu, då arbetsmarknaden inte är toppen. Hon hoppas att det vänder tills hon 

är tillbaka i arbetssökandet igen – dock då med en ny utbildning och förhoppningsvis andra 

förutsättningar.  
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4.3.3 Sammanfattning intervju arbetsförmedlare 1 

Vi har intervjuat Niklas Gustavsson, som är sektions chef på arbetsförmedlingen(ams). Han är 

ansvarig för ungefär 30-35 stycken. Han berättar att det finns 3 olika indelade sektioner. En 

sektion jobbar med brand inriktning, en jobbar mycket mot teknik, poserande yrken, it, 

transport och även lager osv. Det finns en som jobbar mycket mot offentliga sektorn – vård 

och omsorg, utbildning men även med restaurangdelen. Den sista jobbar med administration, 

försäljning, detaljhandel, juridik. På ams finns det specialister som jobbar som psykolog, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, de jobbar med människor med behov av extra hjälp så som 

funktionshindrade och personer som inte har arbetsförmåga till 100 %. Han förklarar en 

definition på arbetsförmedlare: en arbetsförmedlare har två ben att stå på, den ena benet är 

service benet då man ska serva, rådgiva, stötta den arbetssökande eller den kunden som 

kommer till de, det kan ju var arbetsgivaren också, och det andra benet är den 

myndighetsbenet att de har en myndighetsroll som de måste följa. De har rätt att sanktionera 

vissa saker det vill säga om en arbetssökande inte gör det, den ska göra exempelvis få sin a-

kassa så har vi ju skylighet att underrätta, informera detta till a-kassa att ”lisa” att hon söker 

inte jobb, hon tar inte de jobben som erbjuds , sen får a-kassan då tar ställning till beslut , ge 

de en sanktion kanske då, att ha a-kassa kvar eller få mindre a-kassa , det är myndighetsrollen.  

De får ett uppdrag från regeringen, ”det här ska ni göra”, de måste följa det uppdraget och 

måste vara flexibla för att kunna göra uppdraget som de har fått från regeringen. På så sätt är 

en arbetsförmedlare både myndighetsperson som följer regelverket, inom ramarna och sen 

framför allt vara stöttande, coachande, rådgivande, vägledande, de kan om alla yrken som 

finns i alla fall i halmstad, de kan arbetsmarknad och vad människor behöver, de lär känna 

människor som gör att de får en god människokännedom. Han berättar att som 

arbetsförmedlare måste man vara duktig på att dokumentera, det är en skyldighet då man ska 

dokumentera allt. Det fattas beslut om människor och ekonomi, alla beslut anses viktiga och 

ska dokumenteras.  

En ungdom anses som är mellan 18-25, men man kan redan som 16 år skriva in sig på ams. 

De första tre månader ska ungdom prövas mot arbetsmarknad, ska gå på kurser hur man ska 

söka jobb, alltså hur man ska göra sig redo inför intervjuer osv. Det erbjuds tips och råd som 

behövs. De hjälper även ungdomar med som är intresserad av att jobba utomlands.  

Deras största mål är att hålla ungdomarna motiverade till att söka jobb. Efter de tre månader 

går man in i ”jobbgarantin” en insats som garanterar jobbet. Då erbjuds praktikplatser och 
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kompetenshöjande utbildningar. Målet är att ungdomar ska blir anställningsbara. De erbjuder 

även utbildningar i just det område ungdom behöver lära sig om behöver mer vetskap om. Det 

samma gäller även ungdomar med funktionshinder, arbetsskada, eller ungdomar med nedsatt 

arbetsförmåga. ungdomsarbetslösheten har stigit, vilket stiger lite fortfarande, den har lite 

grann stagnerat men det har mer med säsongen att göra än med arbetslösheten i sig. Då ingår 

det ungdomar, äldre och funktionshindrade. De som blir mest drabbade är de unga, äldre plus 

55år och sen med nedsatt arbetsförmåga även nyanländare har tendens risk att öka i 

lågkonjunktur. Ams ekonomin är också lite baserad på konjunkturen, oavsett om den ligger 

lågt eller på topp så finns det mycket att göra. Det finns budjet baserad lite gran på 

konjunkturen nu sist fick de budget baserad på generations växling även hos de, de har ju 

många personaler, som är 40talister som jobbar, men nu på senaste så har du gått lite yngre 

personal, vilket har gjort att de har fått bättre balans sen kan det ju var också att vi får pengar 

beroende på våra uppdrag. Ams har ingen stabil budget så utan beror på uppdraget och hur 

stor insatsen är.  Det finns 200 hundra personer som är ute på praktik just nu och det finns gott 

om praktik platser hos de, alltså det finns ju gott utrymme för att bevilja praktik platser så 

ungdomar som vill ha praktik kan få det.  Det är hälften som får jobb efter sina praktiker. Man 

blir mer attraktiv i arbetsmarknad efter sin praktik och har möjlighet till att få jobb. Praktik 

anses som kompetens utbildning, merit förstärkande insats den är mycket värdefullt. Det finns 

många ungdomar som får jobb innan de är med i ”jobbgarantin”. I jobbgaranti har du alltid en 

plats, det vill säga en garanterad insats. Jobbgaranti fungerar som en motivationstrappa, när 

ungdomar känner att de har kämpat i tre månader och inte har fått något jobb eller praktik så 

går vi in med denna insats. Men de måste visa innan att de själva har försökt. Man har rätt till 

att önska sina praktikplatser eller jobb och försöker veta deras intresse, vad de söker efter och 

vill ha. Ams är styrd av lagar och regler precis som alla andra verksamheter. Det är inget 

konstigt, men de försöker hitta lösningar på det bästa sättet som är rimliga inom ramarna. 

Detta säkrar oss och alla andra att inget händer orättvis utan alla har lika rätt. Sen vi alla är 

människor, i ams finns elva tusen anställda, klart kan det hända att man gör fel. Det är 

mänskligt, vilket kan hända i alla yrken och överallt. Samtidigt ska man ta åt sig kritiken för 

att förbättra något. Vi försöker vårt bästa att uppnå målet.
20

 

                                                            
20 Bilaga 1 
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4.3.4 Sammanfattning arbetsförmedlare 2 

Vi har intervjuat en ungdoms arbetsförmedlare som vill vara anonym. Vi har valt att kalla 

henne framöver Maria. Hon har jobbat på olika sektioner i arbetsförmedlingen men de senaste 

åren har hon jobbat med ungdomar upptill 25 år. Hon berättar lite kort om den allmänna 

processen när man kommer till ams. Till och början med kan man inskriva sig till ams via 

nätet, då man fyller applikationen eller så kan man komma direkt till ams. När man har gjort 

det så får man träffa en arbetsförmedlare som lägger in alla fyllda uppgifter i databas system 

som heter arbetsförmedlingens informations system. Det är bara myndigheten som får ta del 

av det, annars gäller sekretesslagen på alla de uppgifter om den enskilde. Man får gå på en 

introduktions möte då man får veta och får information om ams. Vilka skyldigheter och 

rättigheter har den arbetssökande. Vilka regler som gäller, och vilka krav har bägge parter har. 

Man får träffa en handläggare och får göra en handlingsplan om hur på ett effektivt sätt kan de 

nå målet. Den arbetssökande får berätta om sina intressen, erfarenheter, och sin 

utbildningsbakgrund. Alla har rätt till handläggare och får tid med sin handläggare beroende 

på hur situationen ser ut för den enskilde. Man behöver inte ha ett personligt besök utan 

kontakten kan hållas via nätet eller telefonen. Vi har uppföljning varje månad, då vi ser hur 

det går för personen hur långt den har kommit, detta kan göras via nätet. Vi kan även ge 

förslag på olika jobb som tycks att personen kan ha intresse för eller finns möjlighet till. Vi 

erbjuder så gott hjälp vi kan, vissa är medvetna om att vi bara rekryterar jobben, vi ger inte 

jobb medans andra tror att det räcker med att skriva in sig på ams så får man jobbet. Det finns 

som sagt informationsmöte om vår roll, då vi försöker vara så tydliga som möjligt. Vi 

försöker jobba inom ramar. Vi går aldrig rent mot lagen men sedan kan det finnas enskilde 

fall då behöver vi kanske bortse från något. Men då gäller det att motivera den. En motivering 

krävs. En ensamstående mamma kanske inte kan söka exakt lika många jobb som andra 

exempelvis, men vi har fortfarande begränsningar. Vi jobbar på att blir bättre med bemötande 

då alla ska få samma handläggare hela tiden. Men en förbättring ar skett. Bemötande är 

väldigt viktigt i vårt jobb, en positiv attityd. Vi har föreläsningar, och möten inom 

organisation hur vi ska bli bättre på bemötande, och hur vi ska göra för att de flesta ska känna 

sig nöjda med oss. 

I detta avsnitt presenterar vi vår analys av vårt insamlade material, empirin genom vår 

teoretiska ram. Vi har gjort in uppdelning på tre delar. I första delen presenterar vi 

arbetsförmedlarens situation och var denne i sin yrkesroll står i förhållande till mötet med 
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ungdomen. Den andra delen består av hur vi kan se att ungdomen står i förhållande till då, till 

arbetsförmedlarens yrkesroll. För att sedan föra samman båda delarna i en förklaring på hur 

mötet då mellan dem kan ser ut – då de båda perspektiven möts. 

 

5. Analys  

Nedan visar bilden vår tankegång som vi håller central i vår analys. Vi hoppas att bilden kan 

underlätta förståelsen av analysen och hur vi sammankopplar våra delar som vi till sist 

kopplar till mötet mellan ungdomsarbetsförmedlare och arbetslösa ungdomar, vår 

frågeställning.  Återkom gärna till bilden för att underlätta läsningen och resonemangen vi för 

genom texten för att inte tappa helheten – mötet.  

 

Samhället 

Byråkrati – Myndighet 

Samhälliga organisatoriska förhållanden. 

 

 

        Ungdomsarbetsförmedlares                   Möte                         Arbetslösa ungdomars 

             verklighet                                                                                    verklighet 

        

     Individ  

    Subjektiva upplevelser, känslor, förväntningar, behov, kapaciteter, 

     Kunskaper, förhållningssätt, värderingar 

 

5. 1 Analys med arbetsförmedlare – Intervjuer och enkäter  

Intervjun med Niklas Gustavsson i Halmstad som är en av sektions cheferna i Halmstad har 

varit väldigt givande för vår forskning. Vi ska vidare tillsammans med våra teorier analysera 

mötet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlare genom intervjuer och enkäter som vi har 
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fått ihop. I första delen ska vi förklara hur en arbetsförmedlare som myndighetsperson, arbetar 

målrationellt. I den andra delen tar vi upp deras andra yrkesroll som handlar om de krav som 

ställs av ungdomar samt samhället.  

5.1.2 Arbetsförmedlarens myndighetsroll  

Niklas beskriver i sin intervju arbetsförmedlarens yrkesroll som två olika funktioner. Han 

förklarar att de har två ben att stå på, det ena benet står på myndighetsrollen vilket innebär att 

de följer regelverket, arbetar utifrån de bestämda lagar och de regler myndigheten har fått 

tillskrivna. Dessa regler och lagar ställer krav på både arbetsförmedlaren och det 

arbetssökande ungdomarna. Enligt oss grundar sig organisationen på de strikta regler som 

arbetsförmedlaren är tvungna att följa. Nedan berättar Niklas att inte följa regelverket anses 

det som ett tjänstefel då det går emot organisationens regler. 

”Vi är ju statstjänstemän, vi måste följa regler och hålla oss inom de ramarna som finns, 

annars begår vi tjänstefel”. 

  Enligt oss beskriver han arbetsförmedlingen som en byråkratisk organisation, då den grundar 

sig på vissa principer och regler. Weber har analyserat och fördjupat sig i diskussionen om 

den byråkratiska organisationen genom begreppet ”Byråkratisering”.  Byråkratisering har sin 

grund till att underlätta organisationens arbetssätt och det rättvisa mot klienter. Men Weber 

har fördjupat sig i ett annat perspektiv till denna byråkratisering. Enligt hans analys leder det 

byråkratiska systemet till vad han menar är det mest opersonliga som finns. Weber menar 

genom sina teorier att arbetsförmedlaren som byråkrat ska behandla alla lika och rättvist, 

vilket resulterar i att regler sätts före den arbetssökandes personliga tycke och åsikter. Nedan 

ska vi försöka tydlig göra hur den byråkratiska delen eliminerar en enskildes personliga 

värderingar.  Enligt oss ställs det för höga krav på de arbetsförmedlare då de ska agera 

målrationellt för att leva upp till myndighetsrollen.  De arbetar målrationellt för att nå den ena 

idealtypen som är myndighetsrollen. Enligt vår tidigare forskning känner arbetsförmedlare att 

de har många krav från regelverket som de måste följa. Detta säger att arbetsförmedlarens 

arbete bygger på de regler som organisationen har tillsatt. Niklas berättar att 

arbetsförmedlingen får ett uppdrag från regeringen som de måste utföra inom en viss tid. Med 

tanke på denna uppgivna tid och ekonomi måste de uppfylla målet inom vissa begränsningar. 

Weber använder begreppet målrationalitet, då en organisation har vissa mål att uppnå inom en 

viss tid. Vi tycker att arbetsförmedlaren måste förhandla och kompromissar med de 
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arbetssökande för att nå sina uppdrag som de har fått från regeringen. Så här beskriver Niklas 

sin roll som Statstjänsteman ”Sen har vi ju ett uppdrag från regeringen, det här ska ni göra, det 

är vårt uppdrag, det här ska ni ha uppnått, inom viss tid. Det är ju också myndighetsrollen, sen 

satsar vi själva då att hjälpa stötta och ha en service inriktade rollen så det är två ben” 

Då vi läste på om tidigare forskningar som gjorts kring ämnet stötte vi i boken ”Ungdom i riskzon” på 

hur socialstyrelsen beskrev organisationer som på olika sätt kan beröra ungdomsarbetslösheten ofta 

står inom två olika så kallade referensramar, som kan försvåra arbetet. Detta blev något som kom att 

gå hand i hand med våra tankar då vi samlade in vårt eget material. Det kändes som vår teori om i alla 

fall arbetsförmedlarnas situation kom att utmynna i något liknande, men att vi beskriver det på ett olikt 

sätt – kanske för att vi tänker problematiken i sociologiska begrepp.  Den första referensramen, den 

allmänna beskriver hur ideologier inom politisk påverkar, sätter ramar och begränsningar för arbetet. 

Vilket vi genom våra intervjuer/enkäter med arbetsförmedlarna kom fram till att de faktiskt kände. 

Som Niklas sa, de är tjänstemän och ska hålla sig inom de ramar som finns. De ska följa lagar, regler 

vilket kan göra att de ibland känner att de inte får utrymme för att hjälpa enskilda ungdomar. Detta 

ingår i deras målrationella arbete som mynnats ut genom byråkratin – för att leva upp till deras 

myndighetsroll. Så här blir det eftersom de allmänna referensramarna, det vill säga det politiskt 

ideologiska arbetet formas ner och på organisationens nivå i form av olika riktlinjer. De allmänna 

referensramarna har då formats ner och blivit specifika referensramar. I ”Ungdom i riskzon” beskrivs 

att ett sådant här utpräglat funktionssätt kan påverka samarbetet och göra att det egentliga problemet 

inte kan angripas – då underliggande konflikter kanske ligger i organisationen. De känner kanske 

ibland att de hade velat hjälpa de unga på ett lite annorlunda sätt men hålls fast inom deras 

referensramar som socialstyrelsen kallar de, järnburen som vi kallar det. I nästa del nedan beskrivs 

arbetsförmedlarens servanderoll. Då denne också kommer in i bilden kan vi hålla med om det som står 

i socialstyrelsens kunskapsunderlag i ”ungdom i riskzon” Här bidrar det de kallar för referensramar 

och vi med Webers teori kallar för byråkrati och ett målrationellt arbete till att en konflikt slutligen 

uppstår.  

Vår andra tidigare forskning som vi använt oss utav är som tidigare nämnts, en c uppsats från vt 

2006 som heter ”Kärlek, Stöd och Gränser” som inleder en studie om de arbetssökandes möte med 

arbetsförmedlingen som institution sett utifrån de arbetssökandes och arbetsförmedlarnas 

perspektiv. I deras forskning stod det  att de arbetssökande upplevdes byråkratisering 

opersonligt då arbetsförmedlare inte har tillräckligt med tid med möten. Tidsbristen från 

arbetsförmedlarens sida leder till att arbetssökande känner att deras krav och behov inte blir 

tillgodosedda, då organisationen jobbar mycket målrationellt. Vi anser att jobba inom 

organisationen ramar inte bara påverkar de arbetssökande utan denna begränsning leder till en 



~ 39 ~ 

 

hög stressnivå för arbetsförmedlarna också. De måste hitta en balans mellan organisationens 

strukturella arbete, att stå fast vid myndighetsrollen men även samtidigt försöka erbjuda den 

individuella hjälpen som arbetssökande behöver. Vi anser att det är just i denna situation de 

känner sig klämda och fast i som Weber kallar det ”järnburen”. Vi tycker att 

arbetsförmedlingen jobbar mycket utifrån ett systematisk sätt och lägger stor vikt på för att 

hålla organisationens struktur.  När arbetssökande får träffa olika handläggare vid olika 

tillfällen, det blir svårt får dem att känna den tryggheten då man inte vill berätta för alla sin 

bakgrund. Det blir svårt att hitta balansen mellan att fullfölja den byråkratiska systemet för 

arbetsförmedlare och samtidigt möta enskilda arbetssökande efter deras individuellt behov.  

 

5.1.3 Arbetsförmedlarens servanderoll  

Niklas vidare i intervjun fortsätter berätta om det andra benet som ställer krav på sådant som 

enligt vår teori inte kommer främst i en byråkratisk del. Förutom den rollen som 

myndighetspersonen berättar Niklas att en arbetsförmedlares uppgift även är att rådgiva, 

stötta, coacha, och vägleda den arbetssökande. Detta kommer vi i vår analys kalla för den 

empatiska delen. Med detta i våra tankar undrar vi vad den empatiska delen har för betydelse i 

arbetsförmedlingens byråkratisering? För att kunna redogöra detta gick vi tillbaka till vår 

fråga som vi ställde till arbetsförmedlaren och till våra arbetssökande i våra enkäter. Frågan 

gick ut på om de genom sin yrkesroll som arbetsförmedlare kände att de kunde erbjuda hjälp 

anpassade till enskilda individer? Statistiken visade att dock kände 6 av 8 att de klarade av att 

ge erbjuda hjälp anpassade till enskilda individen.  

För en jämförelse ställde vi samma fråga till ungdomar, om de kände att de kunde få hjälp 

efter deras individuella behov? Dem fick svara på en skala mellan 1 och 5. 1 motsvarade att 

de inte alls kände att de fick hjälp efter deras individuella behov och 5 motsvarar att de helt 

och hållet fick individuell hjälp enligt deras upplevelse. Majoriteten satte en två på skalan, 

vilket då bör betyda att de inte upplever att de får individuell hjälp i speciellt stor 

utsträckning. Vi tycker att enligt arbetssökandes svar visar detta på att mötet mellan 

arbetssökande och arbetsförmedlare blir opersonligt. Enligt våra tankar verkar byråkratisering 

krånglig då den försvårar hjälpa en arbetssökande på ett individuellt plan. Vi stärker denna 

tanke med hjälp av den tidigare forskningen som vi använt som stöd i vårt arbete. 

Arbetsförmedlare beskriver där också att de ibland går utanför regelverket för att lösa den 
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enskildes situation eller förbättra det. Vi tycker att de arbetssökande vill känna sig unik och 

vill få hjälp enligt ens individuella behov. Frågan som kommer upp i våra tankar är då om 

detta verkligen ryms i den byråkratiska organisationen och i så fall till vilken utsträckning? 

Vi anser att arbetsförmedlare har krav från myndigheten då de ska följa regler, jobba utifrån 

målrationalitet och även krav från ungdomar och samhället.  Vi tycker att kraven motsätter 

varandra och det måste brista någonstans då det uppstår ett problem mellan den arbetssökande 

och arbetsförmedlare, de båda parter emellan. Vi verkar inte vara de enda som upplever 

byråkrati krångligt utan finns även en till som känner så. Även enligt Niklas kan byråkrati 

kännas krånglig ibland, då han berättar om att han känner att det kan se annorlunda ut. Enligt 

oss påvisa det än en gång att byråkrati kan vara opersonligt, främst kanske av de som söker 

hjälp men även från arbetsförmedlarens sida . Genom våra enkäter och intervjuer ska vi vidare 

gräva djupare hur arbetsförmedlare i Halmstad försöker hålla balansen mellan den 

byråkratiska delen och arbetssökandets personliga känslor? För att kunna ta reda på detta så 

valde vi att titta på en fråga som vi ställde arbetsförmedlarna i Halmstad? Frågan var:” hur 

arbetsförmedlaren känner att lagar/regler hindrar de från att erbjuda den hjälp att de anser att 

den arbetssökande behöver här och nu?” Vår enkät undersökning som svar på denna fråga 

visar att det var 62 procent som tyckte att detta hände ofta. Dock kände 75 procent att de ofta 

kunde erbjuda hjälp till arbetssökande på ett individuellt plan. Detta förklarar vi genom att 

titta på den processen från att den arbetssökande blir inskriven till att den får jobbgaranti. För 

att förstå detta djupare ska vi använda oss av Webers handlingstyper vidare i vår analys. Vi 

tycker att processen innan man kommer till jobbgaranti är att arbeta med ”det andra benet” det 

vill säga den empatiska delen. Här stöttar inte arbetsförmedlaren på problem relaterade till 

lagar/regler. Här kan man fokusera på individen i lite större utsträckning och här befinner sig 

faktiskt det flesta arbetssökande längst i deras process. Att jobba utifrån denna process känns 

att arbetsförmedlingen kan ta hänsyn till arbetssökandes tycke och åsikter, vilket kan enligt 

Weber förklaras att arbetsförmedlingen jobbar värderationationellt. Vi upplever att hittills har 

arbetsförmedlingen kunnat jobba utifrån värderationalitet då de hjälper individen på en 

individuell nivå, genom att ha en handlingsplan, de möten osv., men detta kan hämmas när 

målrationalitet dvs. deras regler och lagar måste följas. Vi förklarar detta med ett exempel 

nedan.  

I början lägger handläggaren en handlingsplan till individen då den försöker hitta ett jobb eller 

praktik utifrån deras önskemål och intresse. Personen är inte befogad att ta praktik eller andra 
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insatser inom jobbgarantin förens det har gått 90 dagar på dennes arbetslöshet även fast det 

finns en eventuell praktik, detta enligt reglerna. Då måste arbetsförmedlaren enligt lagar och 

regler låta denna praktik gå. Det är då enligt oss byråkratisering begränsar mänskligheten då 

det upplevs opersonlig. Alltså vilket leder till att målrationalitet sätts på en högre nivå än 

värderationalitet. Som Niklas förklarade ovan om att de måste utföra ett uppdrag/mål som de 

har fått av regeringen inom viss tid. Han nämnde även att de själva måste ta hänsyn till det 

service benet själv. Då känner vi att de måste förhandla och kompromissa den tiden mellan 

det målet de ska uppnå och den tiden personliga tiden med arbetssökande. Detta kan även 

förklaras när svaren på våra enkäter beskriver att att förutom lagar/regler som kunde hindra de 

nämndes också tidbrist och i ett fall ekonomiska faktorn. Här ser man att den målrationella 

biten som Weber pratar om automatisk får en större betydelse då de måste visa resultatet till 

regeringen och för företagets status. I vår tidigare forskning visades också att den de 

personliga mötena mellan arbetssökande och arbetsförmedlaren känns korta därför ska vi 

vidare titta på om de kan göra något för att förändrar sin situation angående tidsbristen? Alltså 

om de kan utforma sitt arbete för att underlätta denna klyfta. Genom våra svar fick vi reda på 

att även arbetsförmedlaren har sina åsikter och tankar kan de inte påverka utformningen av 

organisationen. Resultatet i enkäterna blev att 4 personer tyckte att de kunde påverka 

organisationens utformning lite och tre tyckte väldigt lite. Detta kan vi återkoppla till att den 

värderationella handlingen inte har så stor utrymmer i den byråkratiska organisationen som 

Weber påstår. Vi anser att byråkratisering inte bara begränsar vilka regler och lagar 

arbetsförmedlingen ska följa utan även hur deras arbete ska utformas alltså dvs. vad de ska 

lägga störst vikt på. Det är här enligt oss arbetsförmedlare sitter fast i en klämma, vilket är 

grunden till den rationella ”järnburen” som Weber förklara i sin teori och vi ska fördjupa oss i 

vidare. Vi tycker att arbetsförmedlarens beteende mot arbetssökande grundas på den klämda 

systemet de sitter fast i . De har inte stort utrymme att röra sig i, inte bara i målrationalitet 

men även värderationalitet. När arbetssökande inte har förståelse för de bakomliggande 

faktorerna till arbetsförmedlarens beteende. Det är här vi tror att det uppstår ett problem att 

det blir ett missförstånd mellan arbetssökande och arbetsförmedlare då arbetssökande inte 

förstår vad exakt arbetsförmedlarens yrkesroll är och om det systemet som arbetsförmedlarens 

måste jobba utifrån. Det systemet som arbetsförmedlaren jobbar utifrån skulle Weber kalla för 

en ”rationell järnbur”, då de sitter fast mellan systemet de tvingas jobba utifrån och inte bara 

sina egna men även de arbetssökandets moraler, värderingar och känslor som sätts i andra 

hand. Vi kände genom vår enkät undersökning att på frågan på hur många hade en korrekt 
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bild av arbetsförmedlarens yrkesroll. 6 av 8 kände i enkät undersökningen att ungdomar oftast 

inte har en korrekt bild av vad deras yrkesroll innebär. 5 av 8 tyckte att dessutom att 

arbetssökande hade orealistiska förväntningar på arbetsförmedlaren och 2 av 8 tyckte att det 

var alltid så. Trots att de anser att kraven är orealistiska så tycker de att de uppfyller deras 

förväntningar. 6 av 8 tyckte att de ofta uppfyllde ungdomars förväntningar medans 2 svarade 

att de sällan gjorde det. Enligt våra tankar efter hela denna analys så kan de orealistiska 

kraven från ungdomar och motsättningar i kraven från organisationen innebära att de 

ytterliggare sätts i den ”rationella järnburen”. Vi tror att detta förklarar den höga stress nivå 

som arbetsförmedlaren upplever enligt vår statisk. 50 procent tyckte att stressnivå i deras 

arbete var hög, och 25 procent upplevde det väldigt högt. Även enligt vår tidigare forskning så 

upplevs arbetsmiljön som stressig , och arbetsförmedlaren känner att det är brist på personal, 

vilket gör att de inte kan skicka anvisningar till de arbetssökande på lämpliga arbeten.  De 

känner att de har en hög arbetsbelastning. Vi tycker att målrationanlitet i vårtfall kan bidra till 

denna stress och kan tidbristen för den enskilde då organisationen måste uppnå vissa mål 

inom en viss tids ram, arbetssökande – värderationaliteten sätts än en gång i andra hand efter 

målrationaliteten. Då kan vi ställa oss frågan om vi här nått till den punkt som är grunden till 

diskussioner i samhällsdebatten? Kommer den uppstådda kritiken genom att det är brist på 

värderationalitet i den byråkratiska världen tär på arbetsförmedlingen, och en för liten 

förståelse till varför det är så?  

 

 

5.2 Analys ungdomar  

För att få en bra bild av ungdomarnas upplevelser och syn på deras möte med 

ungdomsarbetsförmedlare kommer vi i nästkommande avsnitt analysera vårt material utav 

både våra intervjuer och enkätsvar som vi fått av ungdomsrespondenterna. Detta förklarar vi 

genom våra sociologiska teorier.  

5.2.1 Arbetssökande ungdomar i kontakt med myndigheten  

När de arbetssökande ungdomarna i halmstad kommer till den lokala arbetsförmedlingen har 

vi genom enkätfrågor och intervjuer sett att dem flesta är väldigt målrationella. De har 

utstakade mål och personifierade ideal av sig själva i sikte som dem arbetar emot. På en skala 
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mellan 1-5, då 5 betyder att dem anstränger sig så mycket dem kan för att få ett jobb, 

uppskattade de flesta sig ligga på en trea eller en fyra. Innan ungdomarna skrev in sig på 

arbetsförmedlingen kunde vi genom vår statistik se att tjugotre stycken hade en liten tilltro till 

arbetsförmedlare, tre hade en väldigt liten tilltro till dem och sammanlagt 14 hade en stor eller 

mycket stor tilltro till arbetsförmedlare. Vad hände sedan?  

I enkäten gav vi de unga arbetssökande en generell öppen fråga då vi ville att de fritt skulle 

beskriva och skildra deras möte de har haft med arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen i 

Halmstad. De svar som var återkommande var tidsbristen. Många kände att mötena var korta, 

onyttiga och det verkar gå lite på rutin, då vi både i enkäter och i våra intervjuer fick reda på 

att dem ofta går dit och redovisar de arbeten de sökt och sen är det inte mer. Dock var de inte 

många i enkäten som skrev att de upplevde någon arbetsförmedlare otrevlig, tvärtom fann vi 

beröm till dem flera gånger för att de är trevliga och hjälpsamma. Det verkar som att de är 

nöjda med personerna de möter på så sätt att det är trevliga människor men att det är hjälpen, 

som de faktiskt kommer dit för som är lite si sådär.  Tjugosex stycken tyckte inte att dem fått 

den hjälp dem behöver än så länge, medan elva ansåg sig ha fått det. Lite mer än hälften av de 

arbetssökande som fyllde i våra enkäter hade dessutom inte blivit tilldelade en och samma 

handläggare som dem sedan kontinuerligt fått möta under deras besök. Deras förväntningar på 

vilka egenskaper arbetsförmedlarna som dem möter i deras yrkesroll ska ha beskrev dem de 

ungefär så här – De ska stötta, peppa, tipps på de lättaste vägarna att få jobb, få en att hitta sin 

personliga väg och inse vad man vill göra.  

Båda våra intervjupersoner gav oss en bild av hans upplevelse, som vi också ser som 

intressant.  

”Det beror på vilken handläggare man får. Vissa har fler kontakter på arbetsmarknaden än 

vad de andra har, så man ska ha lite tur” 

Det vi tror oss fått reda på, med lite andra ord är hur klienten, den arbetssökande i detta fall 

upplever sin situation i kontakt med personal som styrs av ett byråkratiskt förhållningssätt. 

Den bild vi har fått är att ungdomarna generellt upplever arbetsförmedlarna på Halmstads 

arbetsförmedling som trevliga och hjälpsamma människor. Trots det så verkar deras tilltro till 

dem inte öka, majoriteten upplever inte att de får den hjälpen och tiden tillsammans med en 

arbetsförmedlare som de behöver. Insatserna verkar inte heller alltid kännas tillräckligt 

individanpassad för ungdomarna. De träffar arbetsförmedlare som ibland inte har mycket tid 
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för att hålla ett möte längre än 5-10 minuter. Arbetsförmedlarna har enligt vår statistik gett 

utryck för en hög arbetsbelastning och stressnivå, vilket detta säkert hänger ihop med. 

Ungdomarna beskriver mötena som onödiga och de verkar inte ge så mycket. Det 

målrationella beteendet som arbetsförmedlarna tvingas att sätta i första rummet – då de har ett 

visst uppdrag de ska utföra på en viss tid, med en specifik ekonomisk resurs, kväver enligt oss 

en stor del av arbetsförmedlarnas värderationella handlingsutrymme – vilket vi har sett att 

ungdomarna ger utryck för. De beskriver människorna, arbetsförmedlarna som trevliga men 

deras yrkesroll, som arbetsförmedlare får inte särskilt mycket beröm i våra enkäter och 

intervjuer – Vi känner det som att arbetsförmedlarna i sin yrkesroll generellt inte kan nå ut till 

de unga, enligt de ungas berättelser. De unga arbetssökande känner att ett hinder finns 

emellan, exempelvis genom tidsbrist för och i möte, att arbetsförmedlaren inte kan lära känna 

och anpassa sig efter deras individuella behov. De vi också reagerat på är att ungdomarna 

verkar ha en felaktig bild av vad arbetsförmedlarens roll är. De verkar inte alltid ha koll på 

exakt vad man kan och inte kan förvänta sig av arbetsförmedlaren. En av våra 

intervjupersoner trodde att det handlade om tur, då man blev tilldelad en 

arbetsförmedlare/handläggare eftersom alla har olika resurser, detta stämmer ej – då hade 

byråkratins syfte dessutom gått förlorad på grund av särbehandling. Det stämmer inte heller 

att olika arbetsförmedlare har olika många praktikplatser att ”dela ut”, som denne ungdom 

trodde. Vi tror att om ungdomarna har för lite koll på arbetsförmedlarens yrkesroll så blir dem 

ännu mer frustrerade, eftersom dem känner att det är en person, arbetsförmedlaren som 

stoppar och hindrar dem, då dem exempelvis inte ännu är kvalificerade för en praktikplats 

enligt jobbgarantins regler. Det kan dessutom uppstå en irritation i mötet om den unga tror att 

det är direkt kopplat till den arbetsförmedlaren de möter, om det kommer leda till praktikplats/ 

jobb, eller inte. Vi tror att det skulle vara av stor vikt att förklara systemet, få ungdomarna att 

se att det är ett system som bemöter dem, inte arbetsförmedlaren som just de möter. Kanske 

hade det påverkat deras attityder positivt och lett till ett bättre samarbete mellan parterna. 

Större tolerans från ungdomarnas sida kanske hade gett dem mer tid innan dem ger upp och 

mår sämre? Som Weber säger är byråkrati bra och nödvändig på många sätt, för att undvika 

särbehandling och diskriminering av enskilda individer. Dock kan vi se en baksida av 

systemet, som vi diskuterat ovan. Enligt oss är det säkert lättare i ett byråkratiskt system att få 

färre att komma i kläm riktigt ordentligt men som det ser ut nu så sker detta dock på 

bekostnad av att det generella personliga bemötandet blir ytligare.  
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5.2.2 Arbetssökande ungdomar som individer 

Oavsett vad de olika individerna söker har de ju åtminstone en sak gemensamt – För att de ska 

nå den idealbild dem strävar efter behöver dem ett jobb och en inkomst. Deras drömmar och 

visioner kan endast byggas i förutsättning av detta. De dem hoppas på är allt ifrån att få flytta 

hemifrån, få en större lägenhet med finare möbler, resor, bilar till att bara ha lite pengar över 

då räkningarna är inbetalda så att dem kan känna ett lugn, en frihet och en större livsglädje. 

De vill att den sociala biten ska förändras till det bättre och de vill börja planera inför 

framtiden och sluta leva i den ovisshet som kommer med deras arbetslöshet. Precis som 

Weber förklarar det, tror vi att vi genom ovanstående kan identifiera att ungdomarna generellt 

har en klar idealbild. Denne, skapad till följd av att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Många 

av deras drömmar byggs genom konsumtionen och då de för tillfället inte kan börja bygga på 

dessa, ser vi att det är av vikt för dem att komma till den punkt då det är möjligt – genom ett 

målrationellt beteende. Mer än hälften av de unga som besvarade våra enkäter tror också att 

andra människors bild utav dem påverkas negativt för att dem inte har ett arbete. ”Vissa 

uppfattar en som lat och det är inte kul” sa en av våra intervjupersoner. Det ungdomarna 

enligt oss uttrycker, är en längtan att genom ett jobb kunna åstadkomma olika ting. Främst 

drömmar uppbyggda mer eller mindre till följd av konsumtion, så att dem själva kan se sig i 

deras idealbild som de vill men också sedan få denne bekräftad av andra. Under våra 

intervjuer och genom våra enkäter kände vi av en frustration hos de unga. Efter att ha hört hur 

deras liv står på paus och hur dem upplever detta, tyckte vi att det är viktigt att få fram i 

vilken situation dem befinner sig då dem söker sig till arbetsförmedlingen eftersom vi tror att 

detta påverkar mötet parterna emellan. 

”Jag kan inte göra någonting. Det är tråkigt att bara vara hemma, man missar såå mycket!” 

”Jag vill till exempel bo själv och ha mina egna saker” 

”Ingen vill väll ha en kille som är arbetslös?” 

”Man mår dåligt psykiskt, kan inte sova, blir passiv och får ångest” 

 

Här blir Mills teori relevant för oss. Det vi har kommit fram till om de unga är att de flesta 

kämpar för att nå en idealtyp. De känner ett behov av att vara på ett visst sätt. På ett sätt så att 

de uppfyller kraven på egenskaper de ser på med värde. När detta inte är möjligt brer en oro 
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och en sorgsenhet ut sig bland dem. Inom deras egna jag - Dem kan inte bo som dem vill, 

deras sociala liv blir drabbat, de mår sämre både psykiskt och fysiskt – dock lever det inte 

bara i en upplevelse av att de har personliga problem, många lever också i upplevelsen av att 

människor i deras omgivning ser på dem som individer med personliga problem – vilket vi 

tror förvärrar det hela ytterligare. 

 

5.3  Det komplexa mötet.  

Det är förståligt att systemet uppkommit och det är säkerligen stärkt vårt samhälle i en positiv 

inriktning. Det vi vill poängtera är dock att studier utav det nog behövs och är av stor vikt för 

att förbättra det byråkratiska systemet stegvis – tillsist kanske man kan nå ett ännu bättre 

byråkratiskt system, som inte bara hindrar många grövre fall av särbehandling utan som 

kanske på något sätt också kan hitta en väg som tillåter ett större utrymme av personlig 

kontakt och mer individanpassade insatser.  Kanske kan en bättre information till 

arbetssökande ungdomar och arbetsförmedlare emellan bidrag till denna utveckling. De är det 

som befinner sig ”nere” i systemet och bör lyssnas på – de upplever de som ett personligt 

problem men egentligen ligger regelverken mycket högre och är en del av ett samhälligt 

problem, som Mills beskriver det. Det är viktigt att ungdomarna respektive arbetsförmedlarna 

förstår sin situation som en del av ett stort sammanhang. De unga har absolut bekymmer om 

de inte kan betala hyran och så vidare – men dem är inte drabbade för att dem personligen inte 

är benägna att få ett jobb. Så många är drabbade för att vi lever i ett modernt industrisamhälle, 

som hög och lågkonjunkturer är en naturlig del utav. De är inte heller drabbade av människor 

som inte vill hjälpa dem på absolut bästa på arbetsförmedlingen – de råkar bara vara så att de 

är styrda av ett byråkratiskt system, skapat för att göra gott i vårt samhälle men som tyvärr har 

sina baksidor. Problemen bottnar alltså i samhällsstrukturen och går egentligen utöver 

individens personliga ramar som han eller hon själv kan påverka. Det handlar om att de är 

arbetslösa här och nu – i den rådande samhällsstrukturen, i de många olika institutioner som 

är med och formar denna. Deras problem delar de med många. Genom att skapa en bättre 

förståelse parterna emellan, som vi tidigare nämnt så tror vi att det kan kännas bättre och att 

man kanske kan arbeta annorlunda mot problemet, om man kan se det ur perspektivet som 

Mills kallar – den sociologiska visionen.   
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6. Sammanfattade reflektioner 

I detta kapitel tänkte vi efter att vi avslutat vår studie se tillbaka på den med en kritisk 

granskning. Genom våra enkäter och intervjuer fick vi en hel del information som vi byggde 

vårt arbete på men vi känner att det finns bitar som kunde ha varit aningen bättre.  

Innan vi började med vår bakgrunds efterforskningar så visste vi inte att det bara fanns nio 

stycken arbetsförmedlare som är inriktade på ungdomar, vilket ledde till det ändrade vår fokus 

på som vi endast hade till arbetsförmedlarens perspektiv från början och på så sätt blev 

materialet bredare dock känner vi fortfarande att vi hade velat komma djupare in på 

arbetsförmedlarens sida. Vi försökte få flera intervjuer men på grund av deras tidsbrist fick vi 

nöja oss med enkäter, så det materialet hade vi egentligen velat ha har mer kvalitativ data på. 

Vi räknande att vi skulle få våra enkäter tillbaka från arbetsförmedlaren mycket tidigare som 

vi hade kommit överens om, men så blev de inte utan vi fick tillbaka våra enkäter mycket 

senare med mycket ansträngning. Detta ledde även till at vi inte kunde börja med vår analys 

så tidigt vi hade velat. Vi hade även då kunnat sätta igång med vår enkät arbete tidigare om vi 

hade vetat detta i förväg. Intervjuer har gått väldigt bra då vi snabbt bokade in de och kunde 

genoföra de enligt vår planering. I efter hand kände vi att vi kunde ha tagit mer hänsyn till 

könsfrågor gällande ungdomar och deras enkäter. Vi ångrar att vi inte engagerat oss mer i 

denna aspekt speciellt i efterhand vi ansåg att vi hade materialet till det. Detta anser vi hade 

hjälp oss att analysera i vilka aspekter könsrollen eventuellt hade haft för betydelse i vår 

studie. Kanske hade detta kunnat ge oss ett ytterligare djup i vår analys del? 

Vi tycker att det finns en mur mellan arbetsförmedlaren och arbetssökande ungdomar som är 

byggd genom det byråkratiska systemet.  Detta enligt oss hade kunnat förbättras genom att ge 

arbetsförmedlare en tydligare och mer realistisk idealbild att jobba efter. De har i dagsläget 

två idealbilder som de var för sig ska leva upp till, till fullo. Vi anser att detta är omöjligt och 

att det därför ställer till med problem som tidsbrist osv.. Dem kan inte vara både det ena och 

det andra – i stället hade man nog behövt utreda vila krav som är realistiska vilket skulle bli 

en blandning mellan de olika idealtyperna – en ny idealtyp.  

När arbetsförmedlaren måste uppfylla sina mål som de har fått från regeringen, leder till att de 

kompromissar i bemötandet med de unga. Vilket resulterar att de arbetslösa också blir fast i 

deras situation. Och känner det som personliga problem.  När ungdomar inte förstår riktigt 

arbetsförmedlarens yrkesroll leder detta till ett missförstånd mellan parterna, vilket vi tror att 
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förvärrar situationen ytterligare då många upplever att arbetsförmedlarna som personer 

stoppar dem – i deras målrationella handlingar i strävan mot att de ska uppnå deras idealtyp, 

medans det egentligen är byråkratin som sätter stopp för dem. Ungdomarnas mål upplevs 

hotande av arbetsförmedlare och upplevs som personliga problem. Detta är dessutom 

uppkomsten till samhällsdebatten om ämnet, som sprider en dålig kritik mot 

arbetsförmedlingen. Bättre information till ungdomarna om vilken yrkesroll 

arbetsförmedlarna egentligen har, exempel att dem inte ger, utan endast förmedlar jobb – hade 

kanske också lett till en förändring?  
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