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Vi vill ta detta tillfälle till att tacka alla informanter som gjort det möjligt för oss att 

genomföra denna studie, samt arbetsförmedlingen som öppnade upp sina dörrar för oss.  

Vi skulle även vilja ge ett stort tack till vår handledare Henrik Stenberg som funnit där för oss 

när vi behövt stöd och rådgivning vid såväl stora frågor som små.  

Slutligen tackar vi varandra för ett givande samarbete som lärt oss skilja på vad som är viktigt 

i livet och vad som är värt att kämpa för. 

”Lita på processen”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod för att få fram empiri för en analys. Vi har 

undersökt arbetsförmedlares och arbetssökandes upplevelser av enskilda handläggningsmöten 

på arbetsförmedlingen i Halmstad. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuform då vi 

samlade in empiri från fyra arbetsförmedlare, fyra arbetssökande samt en kompletterande 

aktör i form av jobbcoach. Vi har utgått från en hermeneutisk ansats då vi tolkat 

informanternas subjektiva upplevelser. Vi har valt att analysera vårt resultat med hjälp av 

Asplund, von Wright, Mead, Scheff, Barth och Malténs teorier.  

Det resultat vi fått fram har visat att våra informanter beskrev tid som bristande. Det framkom 

att de arbetssökande hade en sånär gemensam upplevelse av både handläggningsmötena och 

arbetsförmedlarnas roll, medan arbetsförmedlarna själva hade delade meningar om hur deras 

roll skulle tillämpas. Alla informanter hade tämligen individuella behov av vad de ville ge och 

få ut av handläggnings-mötena.  

Nyckelord: Tid, kommunikation, anpassningsbarhet, ansvar, individuella behov, responsivitet, 

strukturellt stöd, personligt stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

Using a qualitative research method to get the empiricism for analysis, we have analyzed 

advisors and job seekers experience of management meetings at the job center in Halmstad. 

We used a semi-structured interview form when we collected the empiricism from four 

advisors, four job seekers and one complementary actor in the form of a job coach, with a 

hermeneutic approach to interpreting the informants’ subjective experience. We also chose to 

analyze our results using theories by Asplund, Von Wright, Mead, Scheff, Barth and Malténs 

The results presented have shown that time is what they all described as lacking. It was found 

that the job seekers had a reasonable degree of common experience in both the management 

meetings and the working role of the advisors, while the advisors themselves were divided on 

how their role would be applied. All informants had quite individual needs for what they 

wanted to give and receive out of the management meetings. 

Keywords: Time, communication, adaptability, responsibility, individual needs, responsivity, 

structural support, personal support. 
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En arbetssökandes tips för att få ett arbete: 

 ”… skicka in ett riktigt brev med lite godis i…” 
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1. Inledning  

I inledningen kommer vi att redovisa hur vi kom in på ämnesområdet vi valt att studera. 

Vi började diskutera i början av höstterminen 2010 vad vi hade varit intresserade av att 

studera för ämnesområde och arbetsplats. Vi kom relativt snabbt in på att vi skulle vilja 

studera någon slags relation och samarbete men även beteende, men efter att ha haft vårt 

första handledningsmöte, insåg vi att vi skulle behöva avgränsa oss. Detta ledde till att vi ville 

hitta kärnan i det vi var mest intresserade av vilket vi kom fram till var hur människor blir 

påverkade av varandras närvaro. Vi skulle kunna ha tittat på ett sådant scenario på vilket 

företag som helst, men vi valde att kontakta just arbetsförmedlingen för att där finns ett tydligt 

ramverk som vi tyckte skulle vara intressant att ha med som ett verktyg i dynamiken genom 

undersökningen.  

Vi kommer i detta kapitel gå igenom syfte där vi berättar varför vi har valt att genomföra 

denna studie. Efter det kommer vi att redovisa vår frågeställning.  Efter frågeställningen 

kommer vi att skriva om bakgrund och därefter om vilken metod vi valt att använda oss av. 

Senare kommer vi att skriva om vilken vetenskapliga ansats vi använt oss av. I avsnittet efter 

det kommer vi att beskriva vår förförståelse vi har med oss in i vår studie.  Sedan beskriver vi 

vårt tillvägagångssätt och därefter om våra intervjuer vi har gjort.  

1.1 Syfte 
I detta kapitel kommer vi att förklara vårt syfte med studien. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta slumpmässigt utvalda informanter på 

arbetsförmedlingen i Halmstad upplevde individuella handläggningsmöten. Vi har ingen 

vetskap om våra informanter har någon koppling till varandra och studerar därmed inte 

interaktionen mellan våra informanter utan våra informanters upplevelser av de möten som de 

deltagit i. 

Vi vill se om, och i så fall hur, den subjektiva olikheten parterna emellan kan påverka 

möjligheten att nå målet att få arbete och hur relationen genom processen berörs. Vi vill även 

studera om matchningen mellan arbetsförmedlare och arbetssökande kan påverkas beroende 

på om de båda passar ihop på ett personligt plan.  

Vi kommer även att vilja få fram information till vår analys där vi kan se på vilket sätt 

arbetsförmedlare och arbetssökande synkroniserar enligt de informanter vi intervjuar för att 

sedan se om de skulle kunna gå att matcha mötesparterna bättre utifrån deras behov.  
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Syftet med att intervjua en jobbcoach är se hur det skiljer dig från arbetsförmedlarens roll och 

på vilket sätt denne kompletterar arbetsförmedlingen. 

1.2 Frågeställning/problemformulering 
Hur upplever arbetsförmedlare respektive arbetssökande den sociala interaktionen under 

handläggningsmöten på arbetsförmedlingen i Halmstad?  

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi att berätta om arbetsförmedlingen som myndighet och statistik som 

är intressanta för vår studie. Vi har även valt att ta med två vetenskapliga artiklar som är 

relevanta för vår analys. 

Arbetsförmedlingens verksamhet 

År 2009 besökte över 1.5 miljoner svenskar arbetsförmedlingens hemsida (www.ams.se), 

varje månad. En effekt av att arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten 

med 320 arbetsförmedlingar runt om i landet med olika inriktningar. På arbetsförmedlingen, 

som är en myndighet, finns det en styrelse som utses av regeringen och deras uppgift är att 

fatta diverse beslut angående organisationen som de sedan rapporterar vidare till regeringen. 

Uppdragen får de både av regeringen men också av riksdagen. Den främsta uppgiften som 

arbetsförmedlingen har är att försöka matcha arbetssökande till arbeten.  År 2009 anmäldes 

416 406 lediga arbeten till arbetsförmedlingen och under det året fick 491 000 arbetssökande 

arbeten via organisationen.  

Myndigheten strävar efter att avgiftsfritt få ut arbetssökande på arbetsmarknaden samt hjälpa 

företag som söker arbetskraft att hitta sökande som passar in på deras krav. Enligt 

arbetsförmedlingen är nio av tio arbetsgivare nöjda med arbetsförmedlingens tjänster. 

Arbetsförmedlare besöker arbetsplatser för att se vilka behov och vilken kompetens som finns 

och på detta vis expanderar företaget och utvecklas. Arbetssökande är i lika mycket behov av 

arbete som företag är av arbetssökande (http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-

verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html). 

 

Arbetsförmedlarens roll under samtalet är att stödja individerna som kommer in och söker 

arbete och på så vis hjälpa den att effektivt komma in på arbetsmarknaden. Alla individer har 

olika bakgrunder och särskilda behov som måste passa in i det specifika företaget som de vill 

börja arbeta på. Deras fokus ligger särskilt på att stödja individer med en svag ställning på 

arbetsmarknaden som till exempel ungdomar, funktionshindrade och långtidssjukskrivna. 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html
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Därför är mötet skräddarsytt för att se om den arbetssökande har potential att passa in i 

företaget och att de har de personlighetsegenskaperna som krävs.  

 

Detta diskuteras under individuella möten och gruppmöten mellan arbetssökande och 

arbetsförmedlare. På arbetsförmedlingens hemsida finns det redovisat, om än lite otydligt, 

olika kategorier av arbetslösa: ”Nyarbetslösa” är de som nyligen blivit arbetslösa, 

”ungdomar” innefattar de som är under 25 år, men har de varit arbetslösa i över 100 dagar 

räknas de som långtidsarbetslösa, långtidsarbetslösa är annars de arbetslösa som är över 25 år 

och varit inskrivna på arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Då ska de inte deltagit på någon 

form av aktivitet eller utbildning och inte fått aktivitetsstöd. ”Utländsk bakgrund” och 

”nedsatt arbetsförmåga” handlar om de individer som har ett hinder som påverkar 

arbetssökandet.  

Ett individuellt möte börjar med att arbetsförmedlaren låter den arbetssökande presentera sig 

för att sedan gå in på inom vilken typ av arbete just deras kompetens skulle passa. 

Arbetssökande kan få tips om hur ett bra personligt brev och CV ska skrivas och hur ett första 

möte kan se ut på en arbetsplats m.m. 

Det handlar om vilka förutsättningar den arbetssökande har och vilka behov samt vilken 

situation denne befinner sig i. Dock sker inte detta alltid ”face to face” utan arbetsförmedlare 

kan även ha kontakt med sina arbetssökande via mejl och telefonkontakt. Då de menar att de 

kan upprätthålla den personliga kontakten utan att nödvändigtvis alltid träffa de 

arbetssökande 

(http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.749929de128499e606080007360/vara_rekr

yteringstjanster.pdf).  

På arbetsförmedlingens hemsida kan de arbetssökande bli medlemmar på ”min sida”. Där 

skriver de i sitt CV, personligt brev och alla andra meriter som kan vara attraktiva för en 

arbetsgivare. På denna sida finns massor av information som en arbetssökande kan ha stor 

nytta av, bland annat hur man kan söka arbete, vad som kan stå med i det personliga brevet 

och vad man bör tänka på vid en intervju (http://www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetssokande/Min-sida/Om-Min-sida.html).  

2.1 Jobbcoach 

Arbetsförmedlingen samarbetar även med kompletterade aktörer då det år 2010 har beslutats 

om att det behövs mer stöd och ökade insatser. Av denna anledning kommer det att anställas 

fler arbetsförmedlare, nya samarbeten som till exempel med specialutbildare jobbcoacher med 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.749929de128499e606080007360/vara_rekryteringstjanster.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.749929de128499e606080007360/vara_rekryteringstjanster.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Min-sida/Om-Min-sida.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Min-sida/Om-Min-sida.html
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mera. Samarbetet mellan arbetsförmedlare och kompletterande aktörer är att de ska ta hand 

om områden som arbetsförmedlare inte fokuserar på lika mycket. De ska precis som namnet 

säger komplettera organisationen. Arbetsförmedlingen samarbetar i sådana fall med 

kommuner, organisationer, myndigheter och företag för att expandera organisationen. Det 

skiljer sig i vilka områden som de fokuserar sig på men huvudsyftet är att hjälpa 

arbetsförmedlingens verksamhet att fungera så optimalt som möjligt.  

 

Enligt arbetsförmedlingens paragrafer för hur en kompletterande aktör ska förhålla sig till 

verksamheten, står det i § 7 att jobbcoacher har tystnadsplikt  

(http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.49c24f161270b1db836800083/informationspaket

_jobbcoacher.pdf). Detta kan vara en viktig faktor för huruvida en arbetssökande förhåller sig 

till jobbcoachen och vilket förtroende som finns med från början i relationen från den 

arbetssökandes sida.  

Ligger någon i riskzonen för att bli arbetslös eller redan är arbetslös och är inskriven på 

arbetsförmedlingen kan vederbörande bli erbjuden en jobbcoach, antingen 

arbetsförmedlingens jobbcoacher eller andra jobbcoacher som arbetar i samverkan med 

organisationen. Jobbcoachens sätt att arbeta är likt arbetsförmedlarens arbete men en 

jobbcoach kan vara mer drivande än arbetsförmedlaren då denne har större utrymme för att 

motivera och coacha den arbetssökande vilket i sin tur gör att det objektiva och byråkratiska 

inte får lika stor plats. En jobbcoach har skyldigheter tillsammans med de arbetssökande att 

fullfölja de mål som de satt upp. Men det är fortfarande arbetsförmedlaren som har ansvar 

över individen under den tiden denne träffar en jobbcoach. Både resultatet och det de båda har 

kommit fram till under mötet ska lämnas till arbetsförmedlingen  

(http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.100fcc1a122d1357f4d80004133/jobbcoach.

pdf). 

 

En jobbcoach fungerar som ett stöd för de arbetssökande utifrån dennes behov och ska 

motivera denne till att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål för sig själv, men även att 

hjälpa denne skriva personligt brev, förbereda dem inför anställningsintervju med mera. Det 

erbjuds dels individbaserade möten men även gruppbaserade möten om tre till fem personer 

för att engagera individen utifrån arbetsmarknadens efterfråga. En metod är tillexempel att 

komma till insikt och skaffa mer kunskap om sina styrkor och svaghet för att matchningen 

mellan den arbetssökande och de lediga arbetena ska bli så bra som möjlig De får ansvara för 

20 arbetssökande men det finns undantag då de kan få fler  

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.49c24f161270b1db836800083/informationspaket_jobbcoacher.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.49c24f161270b1db836800083/informationspaket_jobbcoacher.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.100fcc1a122d1357f4d80004133/jobbcoach.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.100fcc1a122d1357f4d80004133/jobbcoach.pdf
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(http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.49c24f161270b1db836800083/informations

paket_jobbcoacher.pdf). 

En metod som de använder sig av motsvarar Barths (2006) Motiverande Samtal. Med hjälp av 

samtal motivera i detta fall coachen arbetssökande och på så sätt hjälpa denne att få till 

exempel ökad självinsikt. Metoden går ut på att motivera individer eller grupper att hjälpa sig 

själva. Med andra ord är det en hjälp till självhjälp. Denna metod gynnar den enskilde, då 

denne lär sig en ”formel” på hur den kan lösa ett problem, som kan användas inte bara vid 

den specifika situationen utan även i framtiden när coachen inte är närvarande. Detta är ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv lönsamt då självmedvetna individer är bättre för 

arbetsmarknaden, då de är mer benägna att vilja utvecklas än inskränkta individer.  

2.2 Tidigare forskning 

Saco står för Sveriges akademikers central organisation och består av 23 självständiga 

fackförbund. De är inriktade på intresse- och yrkesfrågor och skiljer sig beroende på vilket 

område det är. Det kan exempelvis vara anställningsvillkor, jämställdhetsfrågor med mera. Vi 

hittade två artiklar som utredaren Saco-ekonomen Ossian Wennström har skrivit på Sacos 

hemsida (Saco 2004, nr 9). Den handlar om att arbetsförmedlarna är arbetsförmedlingens 

största resurs samt att det brister i arbetsförmedlarens förmåga att matcha ihop arbetssökande 

med arbetsgivare. Den första artikeln handlar om att arbetslösheten har ökat markant för de 

med eftergymnasial utbildning. I mars år 2004 fanns det 65 763 öppna arbetslösa vilket är 28 

procent av alla arbetslösa i Sverige. Han menar att anledningen till detta är hur 

arbetsmarknaden ser ut samt vilken relation arbetsförmedlare och de arbetssökande har. 

Han skriver vidare om att arbetsförmedlarens främsta arbetsuppgift är att förmedla arbeten 

genom att få en så bra matchning som möjligt mellan den arbetssökande och arbetsförmedlare 

(Saco 2004, nr 9). 

 

Det första mötet är viktigt för hur deras fortsatta relation kommer att se ut då det handlar om 

att den arbetssökande vill ha ett professionellt och respektabelt bemötande där varje 

arbetsförmedlare är engagerad. Ossian Wennström (Saco 2004, nr 9) menar att hemsidans 

självservice inte kan ersätta det personliga mötet utan att det krävs fysiska individuella möten. 

Det är dock upp till individen att ta eget ansvar och aktivt söka på egen hand utöver de 

individuella handläggningsmötena. För att få ut det optimala av ett möte är det viktigt att 

skriva en handlingsplan som stämmer överrens med verkligheten det vill säga den 

arbetssökandes kvalifikationer och behov.  Men det är svårt för en arbetsförmedlare att 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.49c24f161270b1db836800083/informationspaket_jobbcoacher.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.49c24f161270b1db836800083/informationspaket_jobbcoacher.pdf


 6  

uppfylla alla förväntningar som en arbetssökande har då förväntningarna skiljer sig åt eller att 

de förväntningar som en arbetssökande har inte stämmer överrens med vad arbetsförmedlaren 

arbetar med. Det är viktigt att som arbetsförmedlare skilja mellan yrkesroll och personligt 

engagemang (Saco 2004, nr 9).  

Det är viktigt att arbetsförmedlingen ständigt utvecklar nya metoder och tillvägagångssätt för 

att relationen och kommunikationen ska fungera på bästa sätt. Det handlar trots allt om de 

arbetssökande och det är arbetsförmedlarnas roll att utveckla nya idéer som driver 

verksamheten framåt då det är deras mål (Saco 2004, nr 9). 

 

Den andra artikeln förklarar att det brister i arbetsförmedlarnas förmåga att matcha de 

arbetssökande med arbetsgivare. Eftersom behoven ständigt förändras bör även 

arbetsförmedlingen utveckla nya sätt gällande strukturen av det individuella 

handläggningsmötet.  

En studie genomfördes med 60 arbetssökande som var akademiker som delades in i tolv 

grupper. De skulle diskutera arbetsförmedlingen ur en arbetssökandes perspektiv och några av 

de arbetssökande betonade vikten av att arbetsförmedlaren ska ha kunskap inom olika yrken 

och potentiella arbetsgivare. Detta kommer att underlätta processen till att få ett arbete.  

En arbetssökande som deltog i Ossians undersökning, observerade en bristande kompetens i 

att ge motivation som coach under ett handläggningsmöte. Denne menade att går den 

arbetssökande igenom en kris ska arbetsförmedlaren kunna hantera detta (Saco 2005, nr 4).  

 

Dessa artiklar ser på arbetsförmedlaren utifrån akademikers perspektiv. I vår studie har vi inte 

fokuserat på någon särskild grupp utan har som vi tidigare redovisat slumpmässigt valt 

arbetssökande, arbetsförmedlare samt en jobbcoach. Men eftersom de arbetssökande 

kategoriseras in i olika fack är det viktigt att se hur de olika grupperna ser på 

arbetsförmedlingen och rapporten visar att arbetsförmedlare bör uppdatera och utveckla deras 

sätt att arbeta på genom att exempelvis specialisera sig inom ytterligare andra kategorier. Det 

finns redan olika specialiseringar på arbetsförmedlingen där deras kompetens skiljer sig och 

bidrar med sin kunskap inom de områden som passar just dem. Men en deltagare menade att 

det inte var tillräckligt (Saco 2005, nr 4). 
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3. Metod 

Under rubriken metod ska vi klargöra för hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie.  

Val av metod: 
Vi i arbetsgruppen har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi vill komma 

in på djupet av vårt ämnesområde för att få en inblick i informanternas upplevelser av de 

individuella handläggningsmötena. Vi vill studera vad som sker i en interaktionsprocess och 

kommer åt detta genom att analysera våra informanters ”sanning” om vad som sker i 

samspelet mellan arbetsförmedlaren och den arbetssökande.   

Valet av metod handlar om vad som ska studeras och hur forskaren kan få svar på sin 

frågeställning. En kvalitativ forskningsmetod kan liknas vid en interaktion som sker mellan 

två individer där forskaren ställer frågor och där svaren alstrar nya frågor och ny information 

(förnya responsiviteten). Enligt Carlsson (1991:25) handlar den kvantitativa 

forskningsmetoden om siffror och objektivitet då forskaren belyser ämnet genom att se på det 

utifrån istället för inifrån. Eftersom vi vill belysa informanternas verklighet om deras möten, 

ansåg vi att den kvantitativa metoden inte skulle gynna vårt resultat. I en kvantitativ metod 

samlar forskaren in fakta som sedan sammanställs och presenteras med hjälp av statistiska 

metoder som till exempel enkäter. Denna metod gör att forskaren inte kan ställa följdfrågor 

vid behov som kan vara av stor vikt för förståelse. Av denna anledning anser vi att den 

kvantitativa metoden inte var lämplig för vår studie. 

 

Det krävs noggrann planering för att få ut den mest relevanta och innehållsrika informationen 

av informanterna. Forskaren har en viktig roll i denna process då det är viktigt att förstå hur 

stor påverkan denne har i en kvalitativ metod. Givetvis har den intervjuade även en viktig roll 

i om forskaren får den informationen som krävs för att syftet ska bli besvarat, men det är en 

skicklighet att förstå tillvägagångssätten för ett optimalt resultat (Carlsson 1991:34).  

 Eftersom vi anser att endast intervjuer inte är tillräckligt för att få stöd vid analysen ska vi 

även observera en arbetsförmedling. Men vi har inte lagt ner mycket vikt på observationerna.  

3.1 Hermeneutik 

Den vetenskapliga ansatsen som vi använt oss av är hermeneutiken då vi tolkar 

informanternas upplevelser. Vi kommer nedan förklara närmre. 

Hermeneutiken är en metodlära, eller ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, inom 

humanvetenskap där fokus ligget på språket och texter. Under livets gång tolkar vi ständigt 

sociala interaktioner samt skapar mening med allt som sker i vårt liv och det är precis detta 
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hermeneutiken grundar sig på. Målet med meningsskapandet är att det oklara blir klart så att 

det underliggande kan komma upp till ytan. Tankenöten som vi försöker knäcka är den 

mening människor lägger i sina handlingar och förståelse för både det vi och andra gör. Vi 

kan sedan genom vår empatiska förmåga sätta oss in i informanters känslor, åsikter 

upplevelser och så vidare. Fenomenet kan dock inte alltid bli meningsfullt då informationen 

kan vara ansträngande att förstå, mångtydig eller svårtydlig. Detta kan även kollidera med 

andra individers tankar då vi är unika med olika erfarenheter och syn på livet. Tankesättet kan 

vara medvetet eller omedvetet och kan styra våra handlingar och agerande (Christensen 

2008:130f). 

Efter att vi har intervjuat informanterna kommer vi att ha en text framför oss som vi eller med 

andra ord den tredje personen (vi som forskare) kommer att tolka om och anpassa till vår 

förståelse vilket delvis sker utifrån våra erfarenheter. Vi är medvetna om att subjektiviteten 

kan ta över det vill säga att forskaren projicerar sina antaganden på informanternas resultat. 

Forskare som använder sig av den hermeneutiska ansatsen börjar med att försöka förstå sig på 

detaljer till exempel en intervju eller observation för att kunna ta till sig subjektets berättelse. 

Då subjektets berättelse har synliggjorts sätter forskaren den i ett större sammanhang för att se 

helheten (Christensen 2008:132). När detta sker faller alla bitar på plats då en förståelse börjar 

skapas. Förståelse är en viktig punkt i hermeneutiken då en förståelseprocess konstant är 

igång. Vi strävar efter att förstå människor och hur de tänker då slutsatsen sedan dras efter 

tankevärlden och uppfattningar. 

Thurén (2007:60f) beskriver en hermeneutisk cirkel och menar att den innefattar olika 

komponenter som kan beskrivas som ett växelspel. Vid en hermeneutisk utgångspunkt sker 

det ett samspel mellan del och helhet, teori och praktik samt förståelse och erfarenhet. Thurén 

anser dock att en hermeneutisk spiral är ett mer passande ord för modellen. Han menar att det 

inte går runt som i en cirkel utan att allt hör ihop på olika plan. En forskare väljer sitt 

ämnesområde utifrån sin förförståelse och erfarenhet även om det alltid inte är medvetna om 

det. Vi är subjekt och kan aldrig gå ut ur den rollen helt. Erfarenheter, förståelse och hur vi 

tolkar ting utvecklas ständigt ju mer vi forskar i diverse ämnen. Hur vi upplever vår värld 

beror på detta. Vi förstår delar i vår omgivning till en början och med tiden kan vi sätta dessa 

delar i ett större sammanhang där vi kan dra slutsatser utifrån bland annat våra hypoteser. 



 9  

 

3.2 Förförståelse 

Här ska vi beskriva vilka förförståelse vi har haft när vi har gått in i vår studie och hur det kan 

ha påverkat oss. 

Vi läser vårt sista år på det Socialpsykologiska programmet på högskolan i Halmstad. Den 

förförståelsen som vi har är blandad då Sara har varit arbetssökande tidigare, medan Aryam 

aldrig har varit inskriven på arbetsförmedlingen. Detta kommer vi givetvis ha i åtanken när vi 

skriver vår undersökning så att vi är medvetna om att vår förförståelse kan påverka oss. 

Kurslitteratur som vi läst under utbildningens gång som handlar om samarbete och 

kommunikation är en annan förförståelse som vi har med oss under skrivandet av 

undersökningen.  

Aryams förförståelse är att arbetsförmedlingen erbjuder mer konkret hjälp i form av att man 

tillsammans med en arbetsförmedlare sitter och letar arbeten på till exempel platsbanken. Hon 

hade en negativ bild av att arbetsförmedlingen inte kan hjälpa de arbetssökande så mycket, 

vilket hon trodde kunde bero på att arbetsförmedlarna inte är så engagerade i de 

arbetssökande och att det i sin tur bero på tidsbrist.  

Saras förförståelse av handläggningsmöten är att det krävs av den arbetssökande att vara 

driftig för att mötena ska ge resultat. De gånger Sara har varit på handläggningsmöten har hon 

varit angelägen av att uppnå ett resultat i form av att tillsammans med arbetsförmedlaren hitta 

ett arbete, men har aldrig fått arbete genom arbetsförmedlingen, utan genom andra kontakter, 

bemanningsföretag och genom att själv söka arbeten som varit av intresse. Saras förförståelse 

är även att om man som arbetssökande har aktiverat sig på ”min sida” på arbetsförmedlingens 

hemsida, finns där massor av information som kan vara bra att ha som arbetssökande.  

3.3 Tillvägagångssätt 
Vi ska redovisa för hur vår arbetsprocess har sett ut genom undersökningens gång. 
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Vi började med att diskutera vad vi var intresserade av att studera, vilka områden och ämnen 

vi ville ta upp. Vi kom ganska snart in på att arbetsförmedlingen hade varit intressant att 

studera och hörde av oss till en chef på arbetsförmedlingen. Han gav oss tillträde och tyckte 

att det skulle bli intressant att läsa vårt färdiga material.  

Vi gjorde därefter tre intervjuguider som vi skickade till vår handledare för godkännande. En 

var till de arbetssökande, en till arbetsförmedlare och den tredje till jobbcoachen.   

Vi gick sedan till arbetsförmedlingen för att se om någon arbetsförmedlare var intresserad av 

att ställa upp på en intervju och även här fick vi tillträde på en gång. Alla vi pratade med var 

mycket tillmötesgående och visade engagemang, uppmuntran och intresse av att ställa upp på 

vår intervju.  

När det gäller de arbetssökande ställde vi oss utanför arbetsförmedlingen och slumpmässigt 

talade med personer som kom ut från arbetsförmedlingen. Även här var de flesta vi pratade 

med intresserade av att ställa upp på vår intervju. Vi utförde intervjuerna på stadsbiblioteket 

då vi inte ville vara respektlösa mot arbetsförmedlingen och deras gästvänlighet. Vi ville inte 

heller vara påträngande på de arbetssökande som var inne på arbetsförmedlingen. På så sätt 

gav vi de vi pratade med en chans att gå därifrån om de ville och behövde därmed inte känna 

sig trängda, påtvingade eller på annat sätt obekväma med vår studie.  

När någon var intresserad bokade vi in ett möte och vid något tillfälle utförde vi intervjun på 

en gång. Vi valde att sätta oss på ett lugnt ställe på nedre plan på stadsbiblioteket där ingen 

störde och informanterna kunde prata fritt utan att känna att obehöriga personer kunde höra 

vad vi pratade om.  

Efter intervjuerna observerade vi vid två tillfällen arbetsförmedlingens kundmottagning för att 

se om vi kunde observera någonting som kunde styrka eller motsäga det vi fått veta genom 

intervjuerna. Dessa observationer gjorde vi under samma period som vi utförde intervjuerna. 

Vi gjorde ingen uppdelning på intervjuerna som vi gjorde på de arbetssökande och 

arbetsförmedlare utan gjorde dem med den informant som kunde oavsett etnicitet, kön med 

mera. Under intervjuperiodens gång letade vi efter teorier som vi ansåg passade in på vårt 

ämnesområde. Vi hade funderat kring vilka teorier som vi var intresserade av och började 

skriva dem under teoridelen på uppsatsen. Efter att resultatet var sammanställt utvecklade vi 

och bytte ut teorier som vi ansåg passa in bättre.   

Under samma period som vi gjorde intervjuerna och observationerna, byggde vi på med de 

olika delarna i vår uppsats som förförståelse, etik och resultat för att tillslut börja på vår 

analys och diskussion. 
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3.4 Intervju 
Under denna rubrik kommer vi att förklara vad vi har använt oss av för intervjuform och 

varför.   

En semistrukturerad intervjuform är bäst lämpad till vår studie då vi till vår hjälp följer en 

intervjuguide men inte är rädda att gå utanför den. Vi har olika ämnesteman som vi håller oss 

inom då informanterna kan ha en annan användbar information att dela med sig som kan vara 

till vår fördel. I en semistrukturerad intervjuform följer forskarna inte strikt sin frågemall.  

Som Sjöberg och Westerfors (2008)  talar om ska vi anteckna så mycket som möjligt under 

intervjuerna och observationerna då vi i efterhand kan se information som är betydelsefull för 

vår studie men som vi inte observerar i det ögonblicket. Vi kan inte veta vilken information 

som är viktig eftersom vi får så mycket information på så kort tid. Bandspelare kommer även 

att finnas då all information inte kan skrivas ner på grund av tidsbristen. Efter intervjun kan vi 

lyssna igenom informanternas intervjuer och sammanställa ett resultat. 

Enligt Kvale (2009:150) bör intervjufrågor vara korta samt enkla att förstå. De inledande 

frågorna ska bestå av en generell och övergripande information. Av denna anledning valde vi 

att ställa frågor angående bakgrund och utbildning för att sedan gå in på en djupare nivå 

genom att exempelvis använda oss av uppföljningsfrågor. Uppföljningsfrågor är ett 

uppföljande av det informanten precis sade. Vi valde under intervjuns gång att emellanåt ha 

en kort paus/tystnad för att se om informanten ville utveckla sitt svar och få ut mer 

information som inte våra frågor täckte. Informanten får då tid till att tänka och associera fritt 

(Kvale 2009:150). 

3.5 Urval 
Vi har valt fyra arbetsförmedlare, fyra arbetssökande samt en jobbcoach som är verksam 

utanför arbetsförmedlingen. 

Först tänkte vi intervjua personer i olika ålderskategorier, men vi insåg att vi måste begränsa 

oss vilket gjorde att vi bestämde oss för att inte ha några krav på våra informanter och det 

gjorde att det inte var intressant för vår studie att välja informanter utifrån särskilda variabler. 

Det enda som avgjorde om en individ skulle bli intervjuad eller inte var om individ själv var 

villig att ställa upp som intervjuperson. Vi hittade våra informanter vid olika tidpunkter och 

dagar utanför arbetsförmedlingens kundservice. De flesta vi frågade var positiv inställda till 

att bli intervjuade, men vissa hade inte tid att ställa upp. 
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3.6 Etiska aspekter 
I detta kapitel kommer vi beskriva de etiska aspekter som en forskare bör ta hänsyn till. 

Objektivitet är viktigt i vår studie då den kan formas i en riktning som har med vår 

förförståelse att göra både omedvetet eller medvetet. Med objektivitet menas att forskaren ska 

ha en opartisk och objektiv roll i studien utan tolkningar eller förvrängningar det vill säga att 

förhållningssättet inte ska vara subjektivt. Kvale (2009:90) talar om forskarens roll då det har 

en stor påverkan på den kvalitativa studiens kvalité. Forskaren ska vara medveten om de 

etiska aspekterna för att inte överträda dessa. Vår roll har då utvecklats till att vara medvetna 

om vilken förförståelse vi har och vara så objektiva som det går, då det inte är möjligt att vara 

helt objektiv.  

Att informera den intervjuade om det generella syftet är ytterst viktigt i en forskning enligt 

Kvale (2009:87), så vi började med att presentera oss genom att berätta vilka vi är, vart vi 

kom ifrån och vad vi studerade för att sedan gå in på ämnesområdet samt syftet med vår 

studie. Vid intervjun av handläggarna och arbetssökande förklarade vi innan inspelningen vad 

vi skulle ställa för frågor och vilka teman som skulle beröras. Detta ska en forskare göra för 

att informanterna ska få en inblick i forskningen och känna sig säkra och bekväma när 

frågorna ställs för att de sedan inte ska bli ställda eller överraskade. Vi talade även om de 

etiska aspekterna kring studien det vill säga vilka som skulle få tillgång till intervjuerna och 

uppsatsen; anonymitet samt konfidentialitet.  Konfidentialitet i en kvalitativ forskning innebär 

att den informationen som informanterna förser oss med inte kommer att användas i andra 

sammanhang, men vill vi använda informationen igen ska den godkännas av informanterna 

(Kvale 2009:87f). Kvale (2009) menar att detta är viktigt då det skyddar informanternas 

privata integritet. I en kvalitativ vetenskaplig studie är det grundläggande principer som bör 

följas. Vi kommer att benämna informanterna med fiktiva namn så att det inte går att spåra 

namnet till identiteten. Saknar förklaring till etiska krav.  

3.7 Objektivitet  
Att vara objektiv vid kvalitativa studier är inte möjligt då forskaren tolkar information som 

samlats in. Alltså kan informanternas svar kunna ha påverka riktningen på intervjun. 

Medvetenheten om våra egna värderingar och förförståelse samt miljön, kommer att göra så 

att vi under arbetsprocessen försöker att vara så opartiska som möjligt. Det är viktigt att 

beakta detta i forskningen och gå vidare (Ejvegård 2003:131f).  
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4.  Reflektioner kring fältstudien   
Under denna rubrik har vi reflekterat kring för- och nackdelarna med att använda de metoder 

som vi anser varit mest lämpliga för vår studie. 

Enligt Kvale (2009) är det viktigt att reflektera kring fördelarna och nackdelar med studien 

samt det som kunde utföras bättre och utvecklas. Forskare ska vara medvetna kring hur både 

de och informanterna kan påverka och styra studien.  

Fördelarna med att vara två på intervjutillfällena var att vi kunde ha en som fokuserade på att 

ställa frågor och en som observerade den icke verbala kommunikationen.  Vi valde att den 

som observerade inte lade sig i intervjun, då vi ansåg att det kunde vara distraherande för 

informanten att ha två att koncentrera sig på. Nackdelen med vårt sätt att förhålla oss i 

intervjun är att om den personen som observerar kommer på en följdfråga, kan denne inte 

fråga den då vi har kommit överrens om att bara intervjuaren ska ställa frågor.  

Våra informanter kanske inte är objektiva nog att ge oss en realistisk bild av deras yrkesroll, 

utan det kan vara så att vi har fått en idealbild av dem, då man sällan lyfter fram sina egna 

brister vid den typ av möte vi haft.  

Fördelarna med att använda oss av en semistrukturerad intervju var att vi kunde ställa 

följdfrågor vid behov och därmed få ut mer information än vid en strukturerad intervju. Vi 

kunde ha ett mer följsamt samtal då vi inte var främmande för att göra avstickare i frågorna. 

För vår metod och vårt ämne anser vi att semistrukturerad intervju var mest lämplig.  

Vi valde att göra en semistrukturerad intervjuform men i efterhand upplever vi att vi skulle 

kunna ha fått ut ännu mer information genom att kombinera en kvalitativ med en kvantitativ 

studie. Vi skulle kunna ha haft öppna frågor vilket skulle innebära att vi fått fler svar på färre 

frågor. Vi skulle även fått en större resultatdel vilket hade hjälpt oss att kunna se mer samband 

och skillnader mellan informanterna. Vi ville ha en djupare studie som tillät oss följdfrågor 

och det var anledningen till att vi inte valde att utföra en kvantitativ undersökning.  

I efterhand inser vi att resultatet av vår observation inte har någon större betydelse för 

analysen och av denna anledning valde vi att inte fokusera på observationen i varken analysen 

eller diskussionen. För att besvara vårt syfte har vi valt att fokusera på informanternas 

personliga upplevelser och åsikter istället för det ickeverbala som de uttrycker
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4.1 Observation 
Vi har valt att komplettera intervjuerna med observationer och här nedan har vi förklarat 

syftet med den dolda observationen. 

Vi har kombinerat intervjuerna med observation då vi anser att endast intervjuer inte är 

tillräckligt. Vi har vid två tillfällen utfört dolda observationer för att se hur arbetsförmedlare 

bemöter arbetssökande och vice versa. Då vi har valt en dold observation får vi inrikta oss på 

det vi kan se och det lilla vi kan höra för att se om exempelvis arbetsförmedlare är öppen för 

att hjälpa och om individen som söker arbetet är öppen för hjälp, hur de mottar varandra, samt 

presentationen. Med detta kan vi få en inblick i hur den icke-verbala kommunikationen 

fungerar.  

Syftet med dold observation är att forskaren ska se aktörernas ”naturliga” verklighet, på 

samma sätt som de själva ser den. Forskarens uppgift är även att observera till exempel hur de 

beter sig i vissa situationer. 

Det är viktigt att forskaren använder sig av alla sina fem sinnen för att observera det som 

verkligen händer. Om inte en forskare går in med ett öppet sinne går mycket information 

förlorad. Gruppen som observeras vet inte om forskarens närvaro det vill säga att denne ska 

delta och vad för syfte forskaren har med den dolda observationen. Forskaren får inte påverka 

aktörerna fysiskt eller psykiskt under observationen vilket kan vara svårt då det även kan ske 

omedvetet. Just därför ska forskare vid vissa tillfällen ha en reflekterande position och vara 

tydlig med sin roll (Ejvegård 2003:131f). 

4.2 Varför vi utförde en dold observation 

Först tänkte vi utföra en deltagande observation vilket skulle innebära att vi sitter på ett 

individuellt möte och observerar, men på grund av de etiska reglerna var detta varken möjligt 

eller lämpligt. En deltagande observation kan påverka mötets ”sanna” karaktär då en 

arbetsförmedlare har regler för hur denne ska bete sig som kan ändras på grund av vår 

närvaro. En dold observation på ett individuellt möte är inte heller etiskt att utföra då det som 

sägs inne på ett handläggarmöte är konfidentiellt. Vi har även tänk på nackdelarna med vår 

observationsform, att observera på längre avstånd. Risken att värdefull information går 

förlorad då vi inte kan höra tillexempel tonfall, fraseringar eller dylikt (Svensson & Bengt 

1996:33f), är stor.  
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Vi valde att göra en dold observation för att vi ville se det mer vanliga beteendet hos både 

arbetssökande och arbetsförmedlare då man gärna vill upprätthålla ett ”korrekt” beteende vid 

ett ickedolt möte eftersom man vill att ens spegeljag ska stämma överrens med ens idealjag. 

Idealjaget är den personen man strävar efter att vara och spegeljaget är andras uppfattning om 

en. Cooley (1998) beskriver spegeljaget med att det innefattar olika sätt att se på oss själva. 

Han menar att vi börjar med att föreställa oss den bilden andra har på oss och sedan skapa 

någon slags värdering av vårt uppträdande. Detta skapande leder till att vi upplever olika 

känslor som till exempel skam eller stolthet. 

Av dessa känslor bildar vi en självkänsla som ser olika ut. När vi ser oss själva i spegeln, 

ansiktet, kroppen, kläderna och så vidare ser vi detta från någon annans perspektiv.  

De föreställningar, mål, värderingar som vi i livet påverkas av, är det vi ser i spegeln. Vi 

utvecklar hur vi ser på oss själva genom de åsikter vi tror att andra har om oss.  

5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att skriva om de fem teorier vi har valt att ta hjälp av för att 

analysera vår empiri. Vi kommer även att presentera en modell som vi valt att analysera en 

arbetssökande med hjälp utav. Vi kommer att ha en egen rubrik till denna men inte belysa den 

i samma utsträckning som teorierna.  

5.1  Alexander Styhre- Byråkrati 

Begreppet byråkrati har genom tiderna haft en negativ betoning med koppling till krångligt 

pappersarbete och icke empatiska individer i större organisationer samt institutioner. Det är 

bland annat dessa föreställningar som har lett till den negativa associationen bland 

befolkningen. Definitionen av byråkrati är en struktur som präglas av regler, lagar samt andra 

mekanismer som ska följas av en byråkrat. De fattar beslut som grundar sig på regelverket. 

Det moderna samhället grundar sig på att alla individer oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning 

och så vidare ska behandlas och bemötas lika. Eftersom byråkrater ska följa dessa lagar kan 

organisationer försäkra sig om att det inte sker några orättvisor. Sedan är det upp till var och 

en om de följer reglerna. Sker dock ett regelbrytande följer konsekvenser (Styhre 2009:45). 

 

Den tyske filosofen och teoretikern Max Weber utformade en organisationsmodell som han 

namngav ideal byråkrati. Dessa sammansättningar kom Weber ut med i början av 1900-talet. 

Han “uppfann” dock inte begreppet utan det har diskuterats och utvecklas i princip sedan 

antiken. Weber utarbetade teorin för att klargöra sina tankar kring ideal byråkrati som 



 16  

innefattar hierarkisk ordning, erfarenheter, kunskap och specialiseringar inom diverse 

områden. Med specialisering menar Weber att individers kompetensförmåga ser olika ut och 

att de med grund av kunskapen placeras i kunskapsfack som passar dem. De tränas inom 

områden till exempel universitet och blir sedan arbetsförmedlare eller tjänstemän. Med hjälp 

av sina kvalifikationer är deras uppgift är att sammanställa en handlingsplan, bokföra samt 

föra anteckningar kring mötet (Styhre 2009:44). 

 

När byråkraterna följer dessa regler hamnar personligheten i skymundan och detta kallar 

Weber för byråkratiska virtuosen. Weber (2009:50ff) ser det som en nackdel eftersom 

individerna som möter byråkrater kan uppfatta de som opersonliga med brist på empati då de 

har en emotionell distans. Således kan relationen eller tilliten i många fall inte vara idyllisk. 

Både individen som möter byråkraten och byråkraten själv blir avhumaniserade. Teorin ligger 

mellan en garanti att behandlas rättvist och ett mardrömslikt scenario där människan 

förvandlas till en robot. För byråkraterna är detta dock ett effektivt vis att arbeta på då de har 

riktlinjer att följa för att inte bli påverka av sitt subjektiva jag. I vårt demokratiska land är 

byråkratin en lösning som gynnar befolkningen till utveckling på både ekonomiska och 

politiska plan men tankesättet har inte alltid haft denna riktning utan föreställningen om ett 

mer teknokratisk samhälle har existerats. Ett teknokratiskt samhälle bygger sig på att de som 

vet bäst det vill säga “experterna” ska styra samhället och ha en politisk makt och Weber var 

orolig för detta.  

5.2 Arne Maltén- Kommunikation 
Kommunikation är ett begrepp som kommer från det latinska ordet “Communicare”.  “Dela 

med sig något” eller “att ha något gemensamt” betyder ordet och för att detta ska kunna 

tillämpas krävs det att två eller flera individer befinner sig på samma plats fysiskt eller 

psykiskt (2008:11f). Han hävdar att en av människans grundläggande behov är förmågan att 

känna gemenskap och bli tillfredsställda genom mänsklig kontakt. Utan den mänskliga 

kontakten som innefattar både verbal- och icke-verbal kommunikation skulle individen inte få 

utlopp för sina emotioner, inte utvecklas samt endast förstå att någonting sker men inte 

varför. Det sistnämnda betyder att vi exempelvis ser att en individ handlar på ett visst sätt 

men inte förstår innebörden med handlingen. 

 

Scheff (1994:6f) skriver om två system som är nödvändiga för ett samtal där det ena är 

kommunikationssystemet. Detta system beskriver parternas möjlighet till att visa varandra vad 
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de tänker och menar. Det andra systemet presenterar vi under nästa rubrik.  

 

Envägskommunikation hävdar Maltén (2008:12ff) består av sändare och mottagare. Sändaren 

skickar iväg ett meddelande som mottas av en mottagare. Mottagaren kodar sedan i sin tur 

sändarens meddelande. Förutsättningen för att ett kommunikativt samspel finns ska alltså en 

mottagare och sändare existera. Det finns dock problematik i detta samspel enligt Maltén 

(1998), och detta kan ske när individen kodar den informationen som erhållits. Det finns inget 

rätt eller fel sätt att koda då vi använder våra värderingar, tidigare erfarenheter, attityder, 

åsikter och så vidare vid kodningen. Det handlar inte endast om hur mottagaren tar emot 

informationen utan även hur sändaren skickar iväg den. Efter avkodningen kan motparten 

välja att sända tillbaka ett budskap till sändaren, som i sin tur leder till att rollerna blir 

omfördelade.  

Vid ombytta roller av sändare och mottagare hävdar Maltén (2008:15f) att det sker en 

tvåvägskommunikation. Den kommunikationsformen innefattar feedback och återkoppling. 

Det sker då en bekräftelse från aktörerna om att de mottagit, kodat, tolkat samt förstått eller 

inte förstått buskapet. Om ingen feedback blivit utbytt kan en icke förståelse av buskapet 

uppstå som kan leda till konflikter. Det finns olika typer av konflikter där värderingskonflikter 

är den vanligaste formen. Då aktörernas värderingar skiljer sig så pass mycket att det leder till 

att de inte förstår varandra. Intressekonflikter är ytterligare en konfliktform som handlar om 

att målen och behoven individerna har inte är densamma. De drar åt olika håll som kan leda 

till att antingen båda eller den ena parten inte förstår den andra. 

5.3 Thomas Scheff- Deference-emotional system 
Scheff (1990:6f) har blivit inspirerad av Goffman när han beskriver deference-emotional 

system och menar att det finns två olika system vi använder oss av under ett samtal. Den 

första delen, som vi beskrev under föregående rubrik, som är kommunikationssystemet handlar 

som sagt om den verbala delen att förstå vad den ena eller andra vill ha sagt eller vad någon 

har för åsikt inom något. Det andra systemet kallas deference-emotional system och är de 

ickeverbala gester vi gör när vi är i interaktion med andra. Vi kan förklara den utveckling som 

sker mellan två integrerande människor med deference-emotional system eller att vi kan läsa 

av varandras ”status” med hjälp av systemet.  

 

Goffman (Scheff, 1990:4f) menar att för att ett socialt band ska vara sunt behöver alla 

inblandade parter få en ömsesidig bekräftelse och känna att de medverkar i samtalet eller i 
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gruppen. Det räcker inte med att bekräftelsen bara upplevs, utan den måste även uttryckas. 

Har ett socialt band blivit skadat krävs det att det repareras för att relationen ska bli hel och 

bra igen. Scheff och Goffman (Scheff, 1990) är inte helt överrens om när det sociala bandet 

skapas, då Goffman säger att man måste vara ”face to face” och Scheff (1990) andre menar att 

det går att få denna interaktion via exempelvis telefon eller mejl.   

”Attunement” är ett begrepp som Scheff (1990:7) använder sig av och betyder att det finns en 

förståelse mellan parterna i interaktionen, som inte bara är mental eller själslig, utan även 

emotionell. Han menar att detta är en typ av tankeläsning där man är ”i synk” med varandra 

och denna typ av tillstånd kan uppstå både i samarbete och i konflikter. Han menar att när vi 

är i en konflikt där parterna är ”i synk” blir resultatet mer konstruktivt än om de inte är ”i 

synk”. Han förklarar detta med att om det sociala bandet mellan parterna är helt trots att man 

är i en konflikt, ser man fortfarande på den andre personen med empati och kan därmed 

relatera till den, men om man inte är ”i synk” är man inte i samma utsträckning villig att 

kompromissa och ömsesidigt anpassa sig till varandra.  Det handlar alltså om det sociala 

bandet mellan parterna. Anledningen till att det sociala bandet är så viktigt, menar Scheff 

(1990:4f) är att vi är mycket angelägna av att se bra ut i andras ögon och är då det sociala 

bandet skadat, finns det mer som står på spel som till exempel prestige och stolthet.  Så om 

det sociala bandet är skadat eller hotat, kan man vilja klippa av det helt genom en konflikt. Då 

blir det ett krig mellan parterna där man tar till utomstående faktorer som vapen som till 

exempel sex, våld eller makt. 

5.4 Moira von Wright- Vad eller vem 
Boken “Vad eller vem?” skriver von Wright om det pedagogiska mötet.  Med titeln menar 

hon att det finns olika sätt att förstå sig på människan. Människans ”vad” förstår vi genom att 

individen definieras utifrån gemensamma omständigheter och ting (det sociala, psykologiska 

och biologiska) och genom detta kan det unika i individen inte framträda.  Men människans 

vem skiljer sig från vad på så sätt att det manifestar sig genom tal och handling 

(kommunikation) och det leder till att det unika i individen kan komma fram (von Wright, 

2000:14f). 

En individ är ofta både ett subjekt och har en yrkesroll och von Wright (2000) beskriver 

subjektet som ett vem och objektet eller yrkesrollen som ett vad.  De båda uttrycken existerar 

endast i relation till varandra. Eftersom subjektiviteten kan ta olika former, kan vi aldrig veta 

vem någon annan människa är, men en yrkesroll ska ha samma arbetsbeskrivning oavsett vem 

som har arbetet. 



 19  

 von Wright är inspirerad av Meads teorier och utgår från hans texter för att utveckla sitt eget 

tänkande. Med begreppet intersubjektivitet menar von Wright att individen är tillgänglig för 

andra subjekt för att kunna möta samt förstå dem. Hon menar att vi har en subjektiv 

uppfattning som består av andra handlande subjekt. Utifrån detta skapar sedan individer 

gemensamt en mening. Subjektet består av ett eget jag, eget självt och egen identitet. Genom 

intersubjektiviteten kommunicerar vi (både verbalt och icke verbalt) och har en ömsesidig 

relation genom social interaktion gentemot varandra. Vi delar en förståelse och en verklighet 

på en samhällelig nivå men varje individ som ingår i denna intersubjektivitet är unik, 

föränderlig och kan skiljas från den andre. Kommunikationen sker i olika former bland annat i 

form av språk, gester, roll, perspektivtagande.   

En individ som går igenom en kommunikationsprocess som består av olika faser, kan leda till 

att individen blir självmedveten och medveten om att det finns andra själv, där 

kommunikationen mellan människor i intersubjektiviteten är källan till meningsskapandet.  

När två individer exempelvis kommunicerar ser det punktuella synsättet inte det som ett 

samspel utan som om att individerna är primärt åtskiljda och polära. Men i det andra synsättet, 

relationella, ses subjektiviteten som en konstruktion i relation till andra individer. Det sker 

alltså ett ömsesidigt samspel i den sociala interaktionen. De handlingar som visar sig i 

mellanmänskliga sammanhang är det som karaktäriserar individers personlighet då det unika 

som en individ har framträder i den sociala interaktionen.  

Von Wright (2000) skriver att det är näst intill omöjligt att fånga en individs ”vem” som vi 

kan göra med andra ting, då vi inte kan föda oss kunskap eller definiera en människa som vi 

kan med en sak. Hon menar att bara en högre makt så som en gud skulle förmå tala om ett 

”vad” som om det vore ett ”vem”. Det är frågan om att kunna fånga människans väsen och det 

menar von Wright (2000) att vi kanske bör överlåta till det religiösa området.  

Lévinas (2000, enligt von Wright: 2000:99f) menar att för att se ”vemet” måste vi bortse från 

de fakta vi vet om en person och möta individen i en social relation. Ett pedagogiskt möte 

skulle kunna klassas som att se ”vemet” men det viktiga är att se skillnaden på när vi ser 

”vadet” och ”vemet”. När vi ser ”vemet” ska vi inte lägga märket till den andres ögonfärg och 

först då har vi mötts i en social relation. 
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5.5 Johan Asplund- Social responsivitet/asocial responslöshet:  
Johan Asplunds begrepp social responsivitet eller det sociala gensvaret innefattar rollbyten, 

nyfikenhet och utväxling av respons och gensvar. Aktören responderar på stimuli till 

exempel när jag vinkar till någon responderar den andra aktören genom att vinka tillbaka. 

Det kan även vara en känsla till exempel om jag kommer med en glad nyhet responderar 

aktören genom att visa glädje. Enligt teorin lever människan upp i andras närvaro och trivs i 

deras sällskap (Asplund 1987:12f). Vi responderar inte bara gentemot människor utan även 

ting. När vi är asocialt responslösa produceras ingenting i den abstrakta socialiteten och detta 

leder till att även känslorna blir abstrakta. Han skulle kalla detta för känslobortfall. 

(Asplund:144) Känslobortfallet leder till utbränning och detta resulterar till att personen 

slutar känna någonting. I dessa fall behandlar aktörerna varandra som om den andre inte 

fanns. 

”Utbränning drabbar abstrakta individer i ett abstrakt samhälle” 

– Asplund 1987 

I Asplunds bok (Livets elementära former, 2004) diskuterar han utbränning och är kritisk mot 

Maslaschs tre definitioner på utbränning, emotionell utmattning, depersonalisation och 

nedsatt prestationsförmåga. Asplund (2004) menar att för att inte bli utbränd behövs inte bara 

feedback och bekräftelse, utan även ett emotionellt gensvar. I denna konkreta verksamhet 

hotar inte utbränning eftersom den sociala responsiviteten förnyas genom att aktörerna 

responderar på varandras handlingar. En samhällsvarelse kan även vara både konkret och 

abstrakt. Med konkret socialitet menar Asplund (2004) att två aktörer responderar på 

varandras handlingar. Det är en konkret målinriktad aktivitet som fortsätter tills målet är 

uppnått. När aktiviteten upphör slutar även aktörernas svarsbenägenhet att svara på varandras 

stimuli. När aktiviteten återigen återupptas börjar responsen igen I en abstrakt socialitet pågår 

det ingen utväxling av stimuli. I en sådan socialitet blir individen asocial responslös som vi 

tidigare nämnde då har en individ inga konkreta mål i sitt liv eller är engagerad i 

omgivningen. Så länge den konkreta socialiteten tar över den abstrakta sker ingen utbränning. 

Men så fort den abstrakta socialiteten tar över är utbränning ett faktum. 

5.6 Stages of change 

För att förklara hur förändringar sker i motiverande samtal har de amerikanska psykologerna 

James Prochazka och Carlo Di Clemente tagit fram en modell som heter Stages of change 

modellen (Barth, 2006). Den visar hur förändringarna på personlighetsnivå, beteendenivå 

samt systemnivå kan förstås. I den första nivån före begrundan är klienten omedveten om 
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problemen som existerar eller medveten men inte tillräckligt, det kan bero på brist på 

kunskap. I andra nivån begrundan befinner sig klienten i en reflekterande position och kan 

konfrontera sig själv i viss mån. Här kan ambivalens uppstå som kan leda till att klienten låser 

sig i förändringsprocessen. Tredje nivån besluts- och förberedelsefasen gör klienten upp en 

plan om tillvägagångssätten för förändring. Där ligger fokuset på de lösningar som finns. Det 

krävs dock stöd från hjälparen för att tänka optimistiskt och bygga motivation. I den fjärde 

nivån handlingsfasen funderar klienten som hjälparen gemensamt på hur lösningarna och 

motivationen ska förvandlas till handlingar. Det handlar inte mycket om känslor och tankar 

utan mer om beteendet.  

 

Modellen ovan visar mellan vilka stadier man kan pendla mellan. Man kan alltså inte gå från före begrundan 

direkt till handlingsfasen, inte heller från begrundan och handlingsfasen och inte från före begrundan till 

besluts- och förberedelsefasen utan behöver gå via de övriga stadierna.  

6. Presentation av materialet/resultat 

Vi har valt att istället för att skriva till exempel informant 2 så använder vi oss av fiktiva 

namn. Vi har även valt att inte ta med ålder då detta kan äventyra anonymiteten. Detta för att 

det ska bli lättare för läsaren och vi tror även att läsaren får en mer personlig relation till 

informanterna om vi byter ut en siffra mot ett namn. Vi kommer inte ta hänsyn till kön i våra 

fiktiva namn. Vi har valt att presentera våra informanter i kategorier, där arbetsförmedlare 

presenteras först, efter det jobbcoachen och sist de arbetssökande. Nedan kommer en 

presentation av våra informanter: 

Arbetsförmedlare: 

Anna, Petra, Maja och Oliver 

Jobbcoach: 

Joakim 
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Arbetssökande: 

Johan, Martin, Kristian, Elin 

6.1 Arbetsförmedlare 

6.1.1 Arbetsförmedlarnas arbetsuppgift 

Anna har varit arbetsförmedlare i ett år och arbetet går ut på att kartlägga de arbetslösas 

situation för att sedan slussa ut de till rätt person som i sin tur ska hjälpa de sökande till 

sysselsättning. Hon arbetar i förmedlargruppen där de har hand om de som är nyblivna 

arbetslösa från dag 1- 300.  Det är arbetsförmedlarna som avgör om och vad den 

arbetssökande får för hjälp och kallar arbetsförmedlarna för ”navet” i arbetsförmedlingens 

verksamhet.  De arbetssökande kan få tips på hur de kan söka arbete, hjälp av en jobbcoach 

med vad de vill arbeta med eller prata om utbildning som skulle kunna leda till arbete men 

som ligger i den sökandes intresse. De kan även få hjälp med att starta eget företag. Anna har 

arbetat inom en annan myndighet i flera år innan sin anställning på arbetsförmedlingen och 

har där lärt sig att arbeta med ett strikt ramverk.  

Petra har varit anställd på arbetsförmedlingen i ett och ett halvt år och har tidigare arbetat med 

ett liknande arbete dock med inriktning på att motivera individer. Detta har gett henne en 

inblick i hur myndigheter fungerar. Vid frågan om vad hennes uppgift är på 

arbetsförmedlingen sade informanten: “Vi är ett verktyg till jobben”. Med detta menade Petra 

att de skulle bidra till deras självhjälp genom att exempelvis hjälpa de arbetssökande att skriva 

CV, förbereda de till anställningsintervjuer, hur de ska prata, klä sig osv. 

Maja har arbetat i ett och ett halvt år på arbetsförmedlingen i Halmstad. Hon arbetar på 

utvecklingsgarantiavdelningen som är avdelningen för långtidsarbetslösa vilket innebär att 

den sökande har förbrukat 300 dagar på sin A-kassa. Maja har i uppgift att få ut de sökande på 

arbetsmarknaden fort eftersom de har varit arbetslösa länge. Detta för att de sökande inte ska 

hamna utanför samhället. Hon berättar att hennes arbetsuppgift är att vara arbetsförmedlare 

men även att coacha och motivera de sökande. De har även ett rullande schema på att stå i 

kundmottagningen. För de som är helt nya i jobb och utvecklingsgarantigruppen kartlägger 

hon dem och gör upp en plan för dem.   

Oliver har arbetat på arbetsförmedlingen i fyra år och arbetar just nu med långtidsarbetslösa i 

jobb och utvecklingsgarantin för de som varit arbetslösa mer än 300 dagar. Oliver säger att 

förmedlarens uppgift är att prata om vad som händer hos den sökande och förmedlaren ska 
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hjälpa den sökande med det den behöver. De ska vara ett stöd så att folk kommer ut i 

arbetslivet, menar Oliver. I grund och botten handlar det om att en arbetsförmedlare behöver 

inge förtroende och Oliver menar att bemötandet är A och O gentemot de sökande och menar 

att mycket kan lösas med hjälp av bra värdegrunder och bemötande 

6.1.2 Regelverket 

Vid frågan vad Anna skulle göra om hon fick fria tyglar och inte behövde följa regler och 

ramar för att hjälpa en sökande, sade informanten att om man inte är i linje med 

arbetsförmedlingens regelverk och ramar så arbetar man på fel arbetsplats och att det är lättare 

att följa regler. Det tog ungefär tre år att komma in i och arbeta i linje med 

arbetsförmedlingens regelverk. 

Petra betonar även att det är viktigt att ha en balansgång mellan regelverket och att vara en 

unik individ vid möten då handläggarna inte kan vara för personliga och samtidigt inte för 

strikta. I början av karriären ansåg hon att det kunde vara svårt att förhålla sig till den 

objektiva sidan. Om det inte hade funnits ramar som de skulle följa hade Petra velat ”skaka 

om” det vill säga. vara lite hårdare mot arbetssökande som är likgiltiga eller sagt ”kom igen, 

du klarar detta!”.  Hon förstår dock att en arbetssökande kan ha mycket i bagaget som 

påverkar beteendet. Hon förstår om de är osäkra i början då de kanske inte är bekanta med 

denna typ av miljö. 

Oliver berättar att utan ramverket hade det varit mycket svårt att arbeta som arbetsförmedlare 

då han menar att de behöver avgränsningen och ser inte ramverket som ett hinder utan som en 

hjälp. Maja berättar att de är så pass styrda av regelverket att de ofta inte kan använda sig av 

sin subjektiva sida utan blir mer professionella i sin relation till den arbetssökande.  

6.1.3 En bra arbetsförmedlare 

En bra arbetsförmedlare enligt Anna måste lyssna och vara empatisk, men det är viktigt att ha 

emotionell distans till de sökande. Det allra viktigaste i relationen mellan den sökande och 

dess förmedlare är enligt henne att vara tydlig. Att inte göra den sökande en björntjänst 

genom att nöja sig med lite, utan att vara tydligt med konsekvenser och följder av beteende 

och val från den sökande. Rak, tydlig och ärlig ska en bra arbetsförmedlare vara gentemot sin 

arbetssökande. Anna menar att man kan vara trevlig och ändå följa regler. Anna avslutar 

intervjun med att säga att ”Det finns faktiskt de i samhället som inte vill jobba”, men att det 

då är arbetsförmedlarnas mål att motivera dessa individer att ändra sin inställning.  
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Petra berättar inte för oss hur hon tycker en bra arbetsförmedlare är utan svarar istället att alla 

individer bemöts på olika vis eftersom de behöver olika hjälpinsatser. Vissa individer kan ha 

språksvårigheter medan andra kan vara funktionshindrade; dessa olika kategorier som hon 

egentligen inte ville använda gör så att bemötandet skiljer sig. Hon betonar dock att hon måste 

följa regelverket. Maja är förstående mot de sökande och menar som Petra att vissa behöver 

mer stöd än andra. En bra arbetsförmedlare ska enligt Oliver vara förtroendeingivande, ha ett 

genuint intresse av att hjälpa och vara empatisk.  

6.1.4 Arbetssökandes ansvar och uppgift enligt arbetsförmedlarna  

De kraven som ställs på de arbetssökande enligt Anna är att de ska vara aktivt sökande, följa 

handlingsplanen, kommer på bokade möten, kunna ta arbeten i hela landet m.m. Dessa 

kriterier bör de arbetssökande följa för att få ut sin A-kassa. Väljer de däremot att inte följa 

handlingsplanen blir konsekvenserna som sådan att arbetsförmedlaren gör en underrättelse till 

A-kassan som kan utmynna i att arbetssökande inte får ut pengar. Enligt henne är det ytterst 

viktigt att närvara på handledningsmötena då de är ett steg mot ett arbete. Vissa individer 

förväntar sig mer av arbetsförmedlarna än andra. Petra håller med Anna och menar att de inte 

har arbeten i bakfickan. 

Anna berättar vidare att vissa sökande som är stamkunder kommer in på arbetsförmedlingen 

och söker arbete varje dag och menar att det är upp till den sökande hur mycket kontakt de 

vill ha av arbetsförmedlingen. Hon tillägger även att de sökande kan vända sig till vilken 

arbetsförmedlare som helst men att många inte vet detta och väntar istället på att ens egna 

arbetsförmedlare ska komma tillbaka från till exempel semestern eller ett möte.  

6.1.5 Mötet enligt arbetsförmedlarna 

Första intrycket vid handläggarmötet blir Anna påverkad av men har lärt sig att hålla sig 

professionell till. Hon berättar att under de första åren var det lättare att bli påverkad och hon 

var mer emotionellt engagerad i början men har lärt sig att luta sig på regler och ramar och ser 

det nu som en självklarhet för att klara arbetet. Anna har även lärt sig att hålla distans till 

aggression som är riktad mot henne som person, då hon nu vet att det inte handlar om henne 

som person utan att de sökande är arga på något annat.  

När det gäller öppen kommunikation menar Anna att det är en förutsättning att skapa en 

trevlig och öppen stämning för den sökande för att detta ska kunna ske. Hon menar även att 

om den sökande träffar en arbetsförmedlare som den trivs bra med eller vad hon själv kallar 

”rätt arbetsförmedlare” kan den sökande även öppna upp sig privat.  Även Petra sade att hon 
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blir påverkad av första intrycket men uttrycker även vikten av det, inte bara från 

arbetssökandets sida utan även hennes själv. Ett fast handslag, och ett leende när hon 

presenterar sig är något som informanten alltid börjar med.   

“Jag är inte bara handläggare utan jag är Petra. Jag representerar mig själv.” 

               – Petra  

Öppenhet är även viktigt vid träffarna, säger Petra. Hon uttryckte sig: “Kommunikationen är 

A och O”. Med detta anser hon att kommunikationen är viktigt då attityden avgör mycket i 

arbetssökandet. 

Ett lyckat möte är när de sökande har fått med sig något de kan använda i sitt sökande för 

sysselsättning eller en vilja att försöka mer eller att de har fått ny kunskap om något, menar 

Petra.   

Maja börjar med att tala om för oss att hon tycker det är viktigt med det första intrycket och 

att skaka hand, hur den sökande presenterar sig och så vidare. Hon säger vidare att det är 

viktigt att hon klär sig respektfullt på grund av att hon arbetar som en myndighet och det är 

viktigt att inte sända ut fel signaler. Även att den sökande kan behöva tänka på sin klädsel 

inför en anställningsintervju, då det kan vara direkt opassande med vissa kläder vid vissa 

arbeten som till exempel vid en anställning där barn är inblandade. Hon känner dock att hon 

påverkat många arbetssökande positivt och säger:  

” … jag har sett i många fall hos de arbetssökande som jag lämnar över, att de på något sett 

har fått ett intryck av mig… så att de brukar fortfarande ta kontakt med mig fastän de 

egentligen vet att de inte ska… de känner sig trygga i det och det känns jättebra…”. 

– Maja 

Maja talar om för oss att när en sökande är ny i jobb och utvecklingsgarantin så börjar de med 

att berätta om de skyldigheter, men även de rättigheter som den arbetssökande har. Hon 

poängterar att hon inte ska bli påverkad av första intrycket men avslöjar inte vad hon själv 

känner. Istället pratar hon om första intrycket mellan arbetssökanden och arbetsgivaren. Där 

menade hon att det är viktigt hur den sökande är klädd och hur denne för sig. Maja säger dock 

själv att hon blir påverkad i stor grad om den arbetssökande kommer i tid till ett möte. 

Det första intrycket är enligt Oliver mycket viktigt. Han berättar att för de sökande bör 

arbetsförmedlarna ge ett bra första intryck då de behöver få tillit snabbt till 
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arbetsförmedlingen och arbetsförmedlaren den sökande kan komma i kontakt med. Men när 

det gäller de sökandes kläder menar Oliver att detta inte spelar någon roll. Han menar att det 

är oprofessionellt att låta så ytliga faktorer påverka en.  

Det finns enligt Oliver två anledningar till att information bli missuppfattad. Den första är att 

det grundar sig på okunskap och den andra är att det är kulturella perspektiv som bidrar till 

missförstånd. Kanske är det så att i en sökandes hemland fungerar arbetsförmedlingen på ett 

annat sätt och då kan det vara svårt att förstå den svenska byråkratin, menar Oliver.  

I den mån Oliver hinner träffa varje individ så har de först ett slags kartläggningssamtal där 

den sökande tillsammans med förmedlaren summerar vad den sökande har gjort tidigare och 

varför för att sedan kolla matchningar mellan den sökande och de arbeten som finns lediga 

just nu. Han menar att kartläggningen är superviktig för det fortsatta arbetet. Oliver trycker på 

hur väsentligt det är med enskilda möten och berättar att de har börjat med något som heter 

matchningsgrupper. Detta är en grupp om cirka tolv sökande som tillsammans får 

handledning en timme varannan vecka. Detta är ett bra sätt för de sökande att få stöd från 

andra sökande, bli motiverade när det går bra för andra och att få vara med i en grupprocess. 

6.1.6 Arbetsförmedlarnas feedback till de arbetssökande och 

arbetsförmedlingen 

Anna anser att genom mer tid med de sökande kan man förbättra situationen mellan de båda, 

vilket var en genomgående åsikt hos alla arbetsförmedlare. Hon tror att detta kan lösas genom 

fler anställda. Idealiskt hade varit om varje arbetsförmedlare hade hundra sökande var, vilket 

är en tredjedel av vad de har idag.  

Anna har fått klagomål från sökande på grund av att den sökande inte varit nöjd med 

utgången på hennes utredning. Då får den sökande göra en skriftlig klagan som hennes chef 

får ta del av och i samråd med Anna besluta om den sökande beviljas en ny arbetsförmedlare 

eller inte. Anna tycker att det är viktigt att reda ut med den sökande för vad som hänt och gå 

vidare tillsammans.  

Den positiva feedbacken verkar vara när de sökande blir taggade och peppade av Annas insats 

och även de sökande som är tacksamma för hjälpen trots att de inte fått igenom sin ansökan 

eller vilja.  
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Petra menar att det skulle kunna göras en marknadsundersökning för att gå till botten med vad 

de sökande egentligen vet om arbetsförmedlingen för att sedan se vad som behöver förbättras 

vilket kan göra relationen bättre mellan arbetsförmedlare och arbetssökande.  

Petra förklarar att bemötandet av de flesta arbetssökande är att de är arga och besvikna och 

detta har Petra full förståelse för. Skulden för arbetslösheten kan läggas på arbetsförmedlaren 

eller om de inte får A-kassa längre på grund av att de till exempel inte följt handlingsplanen. 

Men de finns även de som är glada och öppna för som sagt så handlar det om vilken bakgrund 

de kommer ifrån och vilken historia de har, menar Petra. Ett lyckat möte enligt henne är att 

hon lyckats motivera individen till att få en bättre attityd och till att bli en aktiv sökare. Insikt 

är viktigt då de måste hjälpa sig själva. De blir då medvetna om situationen och kan förändra 

den.  

Positiv feedback är att när de arbetar i kundmottagningen kan de ibland stöta på sökande som 

är besvikna eller upprörda. Oliver berättar om en gång han tog emot en negativt inställd 

sökande och vände dennes upplevelse av arbetsförmedlingen till att bli positiv. Han menar att 

positiv feedback är det även när en sökande ger mer än vad den förväntat av sig själv och att 

den sökande vill komma tillbaka och fortsätta söka arbete.  

Oliver berättar även önskningar han har för att förbättra arbetsförmedlarnas arbete. Han tycker 

att en brist hos arbetsförmedlingen är att det finns för mycket att göra för förmedlarna för att 

de ska hinna med att lära känna de sökande på individnivå. De har för mycket olika 

arbetsuppgifter. Hade önskat av politikerna att de hade kunnat ha mer tid till de sökande på 

individnivå för att lära känna de bättre. Vid frågan vad som skulle kunna förbättras svarade 

Oliver att det finns två saker han skulle önska förbättrades. Den första är att de är dränkta i 

administration, eftersom de är en myndighet, men att detta tyvärr saktar ner arbetet mot 

arbetsförmedlingens mål; det vill säga att få ut sina kunder så fort som möjligt till arbetslivet. 

Den andra saken är att han önskar att de hade haft aningens färre sökande per 

arbetsförmedlare för att kunna ge de sökande mer tid. Men han förstår att detta är 

politikerstyrt, men berättar att arbetsförmedlingen är en av de dyraste myndigheterna i 

Sverige.  

6.1.7 Jobbcoach 

Organisationen som Joakim arbetar på är en kompletterande aktör som har ett samarbete med 

arbetsförmedlingen. Det finns även fler bemanningsföretag där alla får olika platser av 

arbetsförmedlingen. 
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Joakim är en jobbcoach som berättar för oss vad för slags av arbetsuppgifter han har. Deras 

uppgift är att hjälpa arbetssökande som är inskrivna på arbetsförmedlingen att skriva CV samt 

personligt brev, motivera dem och se vad de kan bidra med i samhället, gå igenom 

presentationsteknik då det gynnar dem då de ska gå på olika anställningsintervjuer med mera. 

Förutom individuella möten mellan arbetssökande och jobbcoach finns det olika 

gruppövningar som de arbetssökande utför. Detta för att de ska kunna inta olika roller för att 

se objektivt på sig själva och varandra. Rollspel var en av favoriterna bland de arbetssökande 

då det hjälper dem att presentera och representera sig själva. Målet är att de arbetssökande 

kommer till en insikt och blir aktivt sökande men det finns en tydlig tidsperiod som inte finns 

på samma sätt hos arbetsförmedlingen. 

 

”Vår skyldighet sträcker sig bara över 3 månader…” 

– Joakim  

Efter de tre månaderna ska de enligt Joakim kunna åtminstone klara sitt arbetssökande bättre 

än tidigare.  

För att få gå hos en jobbcoach måste arbetsförmedlingen godkänna det. De kraven som de 

ibland ställs inför är att de ska vara arbetslösa, arbeta extra eller studera på 50 procent. Han 

menade att arbetsförmedlingen blivit mer öppna mot externa aktörer då de inte har några 

jobbcoacher på arbetsförmedlingen längre. 

Vid frågan om hur en träff ser ut förklarade Joakim att ett första typiskt möte se ut så att 

jobbcoacherna börjar med en introduktion som täcker den grundläggande informationen det 

vill säga vad företaget arbetar med och vilken hjälp de kan få. Därefter blir de hemskickade 

med en uppgift beroende på nivån de ligger på. 

Ett lyckat möte enligt Joakim är när jobbcoachen och den arbetssökande har skapat en nära 

relation och ett misslyckat är när de inte vill komma tillbaka. 

Joakim avslutade intervjun genom att berätta att coachning var gynnsam i finanskrisen, men 

att det inte borde finnas lika mycket idag. Han menar att de istället borde fokusera på de 

svaga i arbetsförmedlingen tillexempel nyexaminerade eller äldre. 

6.2 De arbetssökande 

6.2.1 Arbetssökandes förväntningar 

Johan har varit inskriven på arbetsförmedlingen under 6 månaders tid och vid frågan om vad 

en arbetsförmedlare gör sade Johan att han inte visste. Det korta svaret var: “hjälpa mig att få 

jobb”. Han visste dock inte på vilka sätt eller vilka andra roller en arbetsförmedlare har. Mer 
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detaljrikt om hur själva arbetsprocessen går till skulle han dock vilja veta mer om. Ett lyckat 

möte enligt Johan är att arbetsförmedlarna är mer vänliga och berättar mer konkret om 

arbetssökandet, men även kan gå utanför sitt uppdrag och tala om andra saker. Han förstår att 

det handlar om personligheten då vissa är mer extroverta än andra men det hade ändå varit bra 

att lämna mötet med förhoppningar. Han är ändå positiv till den kommunikation som 

arbetsförmedlingen och han själv har: 

”Kommunikationen är förvånansvärt bra. Jag bli alltid kontaktad om det skulle ske något som 

skulle ändra på det förutsatta. Utöver det får jag ett brev då och då.” 

 – Johan 

Martin hade ett kort svar när vi frågade om han visste vad arbetsförmedlingen är: Byråkrati. 

Precis som Johan har han förhoppningar om framtiden. Han sade till och med skämtsamt att 

han kanske kunde lägga med godis tillsammans med ansökningarna för att se om det hjälpte 

eftersom han menade att det inte verkar hjälpa att ha högskoleutbildning eller ens vara bäst 

lämpad för arbetet. Då vi frågade om vad en arbetsförmedlares uppgift är svarande Martin: 

 

”De ska bara förmedla arbeten. De är ju ingen arbetsgivare. De kan inte hjälpa så mycket 

mer, för det är mitt jobb att söka jobb”.  

– Martin 

Han berättar sedan vidare att dagens arbetsmarknad kan ha en påverkan då arbetsgivare inte 

kan eller vågar anställa nya individer som gör så att det blir svårt för honom att få ett arbete. 

Den känslan som han känner är då likgiltighet. Det optimala mötet enligt Martin är att ha 

konkreta möten där de talar om mer än bara konsekvenserna av vad som händer om de inte 

söker arbeten. Men Martins känslor inför arbetsförmedlingen är varken positiva eller 

negativa: 

”Jag kan inte säga att jag har ett bra förtroende eller ett dåligt förtroende. De bara finns.” 

 – Martin  

Kristian har inga förväntningar på en arbetsförmedlare då deras uppgift är att endast förmedla 

arbeten och inte dela ut dem. Han menar att det är arbetssökande som ska vara den drivande 

kraften och att det är löjligt när individer förväntar sig att tilldelas ett arbete. De ska fungera 

som en motivationsaktör där de bollar idéer med varandra. Det är en process då de först startar 

med (att ta reda på) bakgrunden dvs. vad de arbetat med tidigare och vad de vill arbeta med 
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för att sedan gå framåt.  En bra arbetsförmedlare ska genuint vilja hjälpa till enligt 

informanten. Fungerar dock inte personkemin anser informanten att arbetssökande ska få byta 

arbetsförmedlare. 

Elins förväntningar på ett möte hos arbetsförmedlingen är att de ska hjälpa den sökande med 

att skriva ett bra CV och personligt brev i första hand och att berätta vad arbetsförmedlingen 

står för och hur de kan hjälpa de sökande.  

6.2.2 Mötet enligt de arbetssökande  

Vi ställde frågor angående mötet till våra informanter men det var bara en av de sökande som 

hade användbar information för vår uppsats. 

Kristian berättar för oss att han börjar ett möte med att presentera sig, diskutera sedan kring 

vart han befinner sig i livet och vilka arbetslivserfarenheter han har för att sedan se vilken 

inriktning han vill och kan ha på arbetsmarknaden. Den enda tiden då informanten haft en 

dålig arbetsförmedlare var i samband med en sjukskrivning då det uppstod meningsskillnader 

men som löste sig. 

Elin har tidigare varit inskriven på en arbetsförmedling i en annan stad och där var 

bemötandet till stor besvikelse för henne. Hon berättar: 

”Jag fick en handläggare som hela tiden sa att jag inte kunde något”. 

– Elin  

Elin berättade om ett annat möte som hon haft med en jobbcoach/arbetsförmedlare i x- stad. 

Hon blev mycket missnöjd då jobbcoachen/arbetsförmedlaren inte visade henne hur hon 

kunde förbättra sitt CV och personliga brev, då hon fått veta genom det brev som blev 

hemskickat till henne att de skulle gå igenom dessa moment. Jobbcoachen/arbetsförmedlaren 

satt mest och kladdade i sitt block och verkade inte så intresserad av mötet med Elin, berättar 

hon för oss.  

”Jag tror inte han förstod exakt vad jag ville ha, men sen förstod jag inte heller exakt det han 

sade.” 

– Elin  

6.2.3 Arbetssökarens uppgift och ansvar enligt de arbetssökande  

Vid frågan om vad arbetssökande gör på egen hand för att få ett arbete svarade Johan att 

telefonsamtal och personliga besök står först på listan. Offentligheten är viktig men Johan 

berättar att han är folkskygg och då blir det inte till hans fördel. Att arbetsgivarna ställer för 
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höga krav gällande erfarenheter är inte heller till hans fördel. Han menar att det är svårt för 

ungdomar att få ett arbete då de inte har någon erfarenhet, det krävs att individer kommer ut 

på arbetsmarknaden för att få en grund att stå på för vidare utveckling i arbetslivet.  

Martin har varit inskriven i tre år och träffat många olika arbetsförmedlare där vissa är bättre 

än andra. I början var det roligt att skicka ut ansökningar och Cv:n med förhoppningar om att 

få ett arbete men efter ett ta sjunker motivationen.  

Kristian har endast varit inskriven på arbetsförmedlingen i en och en halv vecka och har 

tidigare sökt arbete genom att ringa till arbetsplatser samt besöka dem med ett CV i handen. 

Han berättade att man alltid ska ha en plan b och detta har lett till att han inte känt någon oro 

inför inskrivningen.  

Elin vet inte vad en arbetsförmedlares arbetsuppgift är, men gissar att de ska hjälpa en att söka 

arbete alltså vart hon kan hitta arbete att söka, men hon tycker inte att det är deras arbete att 

motivera de sökande.  

6.2.4 Feedback till arbetsförmedlarna från de arbetssökande 

Johan har bara varit på ett möte och beskriver det som följer. Det positiva med 

handläggningsmötet var att kommunikationen fungerade bra även fast han kände att de ville 

blir av med honom så fort som möjligt. Engagemanget som han kände att de borde lägga på 

honom fanns inte där och det kan påverka informantens chans till arbete. Arbetslösheten gör 

så att man blir lite deprimerad och därför är det viktigt att arbetsförmedlarna motiverar de 

sökande, menar Johan. Han känner att förtroendet är väldigt lågt för arbetsförmedlingen men 

han har ändå förhoppningar om framtiden och möjligheter till att få arbete.  

Martin menar att han inte träffar sin arbetsförmedlare ofta och när de väl träffas så är det 

under en mycket kort tid och inte givande. Arbetsförmedlarna talar inte heller om lämplighet 

till exempel vad arbetsgivarna ställer för krav och så vidare, men han tror att detta beror på att 

det är tiden som inte räcker till. De har många arbetssökande och kanske inte har tiden till 

alla. Men han betonade att arbetsförmedlingen inte ska ge arbete utan endast förmedla, och 

det som det saknades var just förmedlingen. Han tyckte att arbetsförmedlarna kunde visa mer 

engagemang genom att ringa upp de arbetssökande då de sett ett arbete som passar denne. 

Kristian hade en positiv syn gentemot arbetsförmedlare och har under inskrivningstiden haft 

olika arbetsförmedlare för varje period. Han anser att det generellt fungerat bra då 

kommunikationen varit positiv och professionellt.  

Elins feedback till arbetsförmedlingen är att hon vill bli motiverad mer då hon ser sig själv 

som en ambitiös arbetssökande och behöver ha en sporre ibland för att kämpa på. När Elin 
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berättar att man inte mår så bra som arbetssökande, säger hon att de inte precis tycker ner 

en”… men de gör ju inte saken bättre.  

7. Resultat av observation 
Vi ska nedan redovisa resultatet av våra dolda observationer vi gjort under olika tillfällen i 

arbetsförmedlingens lokal.  

7.1 Observation 1 
Vid första tillfället observerade vi att det varken fanns många arbetsförmedlare eller 

arbetssökande på plats. Vi såg dock några arbetssökande sittandes vid datorerna där 

arbetssökandet sker. Handläggarna stod i inglasade kontor och knappade på sina datorer. Efter 

en liten stund kom en av handläggarna ut och gick mot de individerna som satt vid datorerna. 

Vi kände en positiv energi fast än hon inte bemötte just oss. Hon bemötte de arbetssökande 

med ett leende och en positiv utstrålning och frågade en av dem om de behövde någon hjälp. 

Vi lade även märke till att en person som kom in, blev direkt välkomnad av en 

arbetsförmedlare, presenterade sig och gick tillsammans längre in i lokalen utom synhåll för 

oss.  

7.2 Observation 2  
Vid detta tillfälle var det väldigt många arbetssökande och arbetsförmedlare på plats. Det var 

ett kölappssystem där arbetssökande tog en kölapp och fick vänta på att en arbetsförmedlare 

kom ut och hämtade dem. Det vi ögonblickligen observerade var ett annorlunda bemötande av 

två arbetsförmedlare. De presenterade inte sig utan ropade upp det aktuella numret och visade 

med blicken att de skulle följa med in till rummet. Där presenterade arbetsförmedlaren sig 

men inte med ett leende utan uppfattades av oss som likgiltig. Vi upplevde ett objektivt och 

apatiskt bemötande som inte innefattade en personlig kontakt. Efter en liten stunds 

observerande hörde vi en tung (!) suck som hördes i hela rummet. Sucken kom från en 

arbetsförmedlare som stod med en arbetssökande. Vi tror dock inte att sucken var riktad mot 

arbetssökande utan att han gjort det omedvetet. Två andra arbetsförmedlare bemötte däremot 

arbetssökande med en handskakning och ett leende. När vi tittade in genom glasfönstret 

upplevde vi en positiv atmosfär där de båda såg ut att känna sig trygga med varandra. 

Vi såg även en jobbcoach som stod vid ett högt bord och verkade vara där för att ge 

information av något slag till de arbetssökande. Under den tiden vi var där och observerade, 

såg dock inte att jobbcoachen hade kontakt med någon.   
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8. Socialpsykologisk analys och tolkning         

I detta kapitel kommer vi att tillämpa teorierna på empirin som vi samlat in och förklara våra 

informanters verklighet med hjälp av de teorier vi använder oss av. 

8.1 Byråkrati (Alt: yrkesroll och personliga relationer) 

Arbetssökande Martin gav ett kort svar om vad arbetsförmedlingen är: Byråkrati.  

 

Flera av arbetsförmedlarna menar att byråkratin är nödvändig för att kunna arbeta som 

arbetsförmedlare, då ramverket kan ses som en avgränsning för att skilja på sin yrkesroll och 

personliga roll. De menade vidare att avgränsningen bidrar till att arbetsförmedlaren kan 

bemöta de arbetssökande på samma plan och med hjälp av det Weber diskuterar om den 

byråkratiska processen kan alla bli behandlade på likvärdiga sätt för att få ut så mycket som 

möjligt under ett individuellt handläggningsmöte. Både Anna och Petra känner sig bekväma 

med arbetsförmedlingens ramverk då det är svårt att arbeta som arbetsförmedlare om man inte 

är i linje med ramverket, men Petra menar samtidigt att det är viktigt att inte bli för 

byråkratiskt då det är människor i en sårbar situation de har att göra med.  

 

“Jag är inte bara handläggare utan jag är Petra. Jag representerar mig själv.” 

– Petra  

Det ideala mötet kan dock vara svårt att uppnå enligt Weber då det kan uppstå en byråkratisk 

virtuos som sker i de fall där byråkratens personlighet hamnar i skymundan och den objektiva 

rollen tar över. Detta var fallet med en av arbetsförmedlarna som såg den byråkratiska rollen 

som en nödvändighet för att arbeta som arbetsförmedlare och förklarade att hon inte kunde 

använda sig av sitt subjektiva jag så mycket. Detta leder enligt Weber till en emotionell 

distans. Den emotionella distansen leder till ett opersonligt möte men Anna betonade att det 

var ytterst viktigt att ha denna distans då en bra arbetsförmedlare ska kunna skilja på den 

subjektiva och objektiva rollen. Men hon berättar vidare att arbetsförmedlaren inte kan gå 

ifrån den objektiva rollen utan även måste kunna vara empatisk och en bra/aktiv lyssnare. 

Flera av arbetsförmedlarna betonar vikten av en bra balansgång mellan ”byråkraten” och 

”subjektet” arbetsförmedlaren i ett handläggningsmöte. Weber kallade detta för att vara 

mellan ett rättvist bemötande kontra ett mardrömslikt scenario där människan förvandlas från 

en subjektiv person till en objektiv skådespelare.  

Majas åsikt skiljde sig från resten då hon förmedlade att en arbetsförmedlare behöver vara 
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konkret då målet är att få ut de arbetssökande på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Hon 

ser på regelverket som en begränsning och detta är anledningen till varför hon inte kan arbeta 

på ett strikt byråkratiskt vis. Det finns tillfällen då arbetsförmedlarna får göra egna 

bedömningar men enligt Maja ska det ske innanför de ramar som de ska följa. Majas intervju 

präglades av ett objektivt förhållningssätt från hennes sida även om det fanns inslag av ett 

personligt bemötande.  

 

“…alltså det brukar vara en balans men ofta så är det objektiviteten som kommer in just för 

att vi är så styrda av uppifrån av vår regelverk och förordningar…”. 

     – Maja  

De arbetsförmedlare som vi talat med beskriver olika kategorier av arbetssökande, där bland 

annat arbetslöshetens längd är en faktor för vilken kategori den arbetssökande faller under. 

Den teori som Weber beskriver kallas för ideal byråkrati där han bland annat talar om den 

spetskompetens som arbetsförmedlarna har inom de olika kategorierna. Detta innebär att de 

sökande kan få den bästa hjälp de behöver på individnivå och i vissa fall gruppnivå.  Både 

Petra och Maja talar om att de arbetssökande har särskilda behov som bör behandlas på olika 

vis. De olika kategorierna kan vara till exempel funktionshinder eller långtidsarbetslöshet. De 

olika kategorierna eller specialiseringar som Weber kallar dem för, kan även handla om 

vilken kunskapsnivå de ligger på. Beroende på om den arbetssökande har en 

universitetsutbildning eller gymnasieexamen placeras de i ett fack som passar dem. Petra 

utvecklar detta svar genom att vara inne på Webers resonemang gällande att individer har 

olika kompetenser som bör anpassas till de arbeten individen vill söka.  

Handläggningsmötena, enligt arbetsförmedlarna är till för att de ska kunna identifiera var på 

en skala hur mycket handledning den arbetssökande behöver, för att sedan utveckla en 

handlingsplan som beskriver detta. 

Jobbcoacher har en möjlighet att utveckla de arbetssökande på ett annat plan än vad 

arbetsförmedlare kan, då de inte styrs av samma ramar och regelverk som arbetsförmedlarna 

har. De behöver inte inta samma byråkratiska roll med en emotionell distans utan kan använda 

sin kreativa och reflekterande sida där de själva finner metoder till att utveckla arbetssökande 

eftersom de inte är någon myndighet som arbetsförmedlingen. Detta är vad Weber menar är 

fördelen med att inte vara en byråkrat. Jobbcoachens roll kännetecknas av att bestå mer av ett 

personligt förhållningssätt än regelstyrt förhållningssätt då deras arbete innebär att vara ett 

stöd för den arbetssökande.  
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På arbetsförmedlingen finns det olika avdelningar med specialkompetens som vi nämnde 

tidigare och den är till för att hjälpa den arbetssökande att nå det resultat de vill uppnå och 

arbetssökande Johan berättar för oss:  

 

”… Sen blir man oftast bortskickad till någon jobbcoach eller liknande… och det är ju inte 

roligt direkt. Jag har blivit i vägskickad till en, men jag ser ingen anledning till att gå dit…” 

– Johan  

I linje med Weber ser vi att Johan inte utnyttjade den hjälp han fick då han avböjde 

vägledning. Elin valde till skillnad från Johan att träffa en jobbcoach vid ett tillfälle men hon 

ansåg att han inte var engagerad i att hjälpa henne då han till mesta dels ritade gubbar i sitt 

anteckningsblock som hon menade bidrog till ett opersonligt möte där hon varken blev 

motiverad eller stöttad. Detta visar att de arbetssökande kan utnyttja den hjälpen som de får 

men också påverkas av hur respektive arbetsförmedlare förhåller sig till dem. I detta fall har 

jobbcoachen gått ur sin byråkratiska roll och endast agerat som det subjekt han är vilket 

innebär att han förlorar sin professionella roll som byråkrat.  

8.2 Kommunikation och Motiverande samtal 
Maltén (1998) har redogjort för teorier om kommunikation och betonar hur viktigt det är för 

att skapa en relation och förståelse. Tvåvägskommunikation handlar om hur en 

kommunikation blir så effektiv som möjligt där det är viktigt att en sådan är ömsesidig och 

väl fungerande. 

Våra informanter som är arbetsförmedlare betonar också vikten av detta och menar att det är 

A och O med bra kommunikation. Men, som vi skrev i teorin menar Maltén (1998) att det inte 

räcker med att det finns en sändare och mottagare för att kommunikationen ska bli bra, utan 

det handlar om att mottagaren ska koda informationen som sändaren skickar iväg på rätt sätt. 

För att missförstånd inte ska uppstå är därför tvåvägskommunikation mer tydlig då 

arbetsförmedlaren och den arbetssökande kan ställa varandra frågor, vilket är viktigt om de 

inte förstår varandra. Om någon av parterna märker att den andre inte har förstått kan den 

även i sin tur komma med mer information så att missförstånd inte uppstår. Det är således 

viktigt att båda parterna tar ansvar för vad som sägs för att det inte ska uppstå missförstånd 

och ovisshet.  

Det råder meningsskillnader angående arbetsförmedlarnas sätt att arbeta då vissa informanter 

förlitar sig på att arbetsförmedlaren ska ge dem arbeten istället för att stödja dem i 

arbetssökandet. I detta fall handlar det om att informationen mellan arbetsförmedlare och den 
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arbetssökande (sändare och mottagare) har misstolkats. Informationen har då antingen inte 

framkommit eller tolkats (kodats) på ett sätt som inte stämmer överrens med talarens budskap.  

 

Enligt Kristians har kommunikationen fungerat bra mellan honom och arbetsförmedlarna. 

Detta på grund av det har skett en vad Maltén (1998) kallar bekräftelse mellan båda parterna 

genom feedback och återkoppling. Kristian nämnde att han hade haft en arbetsförmedlare som 

han hade meningsskillnader med. Han ansåg att han själv inte kunde ta ett arbete som 

innefattade tunga lyft medan arbetsförmedlaren ansåg att han kunde ta sådana arbeten. Maltén 

(1998) kallar detta för intressekonflikter och det handlar om när de båda parterna har olika syn 

på vilka behov den andre har. I detta fall skiljde sig arbetsförmedlarens syn på Kristians 

behov med Kristians syn på behov om sig själv. Även i Elins fall hade återkoppling förbättrat 

deras relation då hon hade en konflikt med en jobbcoach. Hon berättade under mötet att hon 

ville studera men förklarade under intervjun med oss om att hon inte vill studera just nu.  

Arbetsförmedlaren uppfattade inte detta då han enligt Elin fortsatte på det spåret trots att hon 

inte var redo. Maltén (1998) menar att det då har brustit i kommunikationen mellan dem, 

antingen i informationen som Elin gav eller i informationen som arbetsförmedlaren tolkade.   

 

Joakim berättade för oss att jobbcoacher har möjligheten att hjälpa den arbetssökande att 

utveckla kommunikationsfärdigheter på ett annat sätt än vad en arbetsförmedlare kan, då de 

har mer tid till individuella möten med de arbetssökande. 

En jobbcoach har ungefär 20-50 arbetssökande var medan arbetsförmedlarna ansvarar för 

ungefär 230-350 arbetssökande var. Eftersom Joakim har betydligt färre arbetssökande än en 

arbetsförmedlare kan de skapa ett starkare socialt band som kan utveckla en djupare relation. 

Joakim träffar sina arbetssökande under tre månader vilket betyder att det finns mer tid och 

utrymme för reflektion då man träffas med kortare intervall än vad en arbetsförmedlare har tid 

med. 

 

”Arbetsförmedlarna har vad jag har förstått väldigt många deltagare… så det som skiljer är 

väl att vi kan lägga mer tid individuellt på deltagarna och skapa en helt annan relation med 

jämnare möten och så vidare”.  

– Joakim  

Maltén (1998) talar om att återkopplingen är viktig för att den arbetssökande ska kunna 

utvecklas och att kommunikationen ska blir bättre. Detta för att de arbetssökande får se sina 

brister och styrkor genom att få feedback. Detta är en viktig del i en jobbcoachs 
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arbetsbeskrivning då de kan ses som resurspersonal när arbetsförmedlingen inte har tid och 

personal för alla arbetssökande.  

 

Joakims sätt att arbeta kan liknas vid motiverande samtal då han fokuserar på 

förändringsprocessen. Jobbcoachens roll är att vägleda och hjälpa individen till att hjälpa sig 

själv men det är upp till individen att vilja söka arbeten aktivt. I dessa möten ska den 

arbetssökande försöka reflektera över sig själv inklusive känslorna och tankarna den har och 

för att detta ska kunna ske bör Joakim skapa en trygg miljö som leder till att den 

arbetssökande kan inta en reflekterande position, även kallat mellan området, som ska 

utvecklas och bidra till förändring.  

 

Som vi nämnde tidigare valde Johan att inte träffa den jobbcoach han blivit tilldelad. Johan 

sade först att han inte förstod meningen med att träffa en jobbcoach men längre in i intervjun 

menade han att en arbetsförmedlare ska kunna tala om andra ämnen som till exempel vad han 

tidigare studerat och gjort i sitt liv. Enligt Barth (2006) betyder de ambivalenta känslorna att 

Johan kände en osäkerhet inför sig själv. Det är detta som en arbetsförmedlare ska 

uppmärksamma för att därefter skapa den säkerhet Johan behöver. I enlighet med Barth et al 

(2006) kan det vara så att Johan är omedveten om dessa problem som existerar eller till viss 

del medveten men inte tillräckligt, vilket kan bero på brist på kunskap eller kommunikation. 

Han hade inte varit inskriven så länge på arbetsförmedlingen och det kan vara orsaken till det 

bristande intresset att träffa en jobbcoach, enligt Barth (2006). 

 

Enligt Prochazka och De Clemente (Barth, 2006) skulle Johan befinna sig i den första nivån 

före begrundan. Johan kan då vara medveten om att en jobbcoach är bra för honom men inte 

tillräckligt medveten då det kan vara så att han inte fått all information. Det är då upp till 

arbetsförmedlaren att ge Johan kunskap för att han ska börja reflektera trots att det uppstår 

ambivalenta känslor och motstånd. Det viktiga är att processer sätts igång och att han tar sig 

till den reflekterande positionen som är begrundan. Efter konfrontationen skulle Johan 

tillsammans med arbetsförmedlaren göra upp en handlingsplan för att se vilka lösningar på 

problemet som finns för att komma ut på arbetsmarknaden. Där de gemensamt fattar beslut 

som är den tredje nivån i ”Stages of change” modellen som kallas för besluts- och 

förberedelsefasen. Där är även arbetsförmedlarens uppgift att motivera den arbetssökande 

genom att lära personen att tänka optimistiskt i de fall denne inte är det. Den sista nivån i 

modellen kallas för handlingsfasen där tankarna förvandlas till handling. Fokus ligger inte på 
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emotionerna som i de andra nivåerna utan på tillvägagångssättet och beteendet. I denna 

modell kan även en individ gå tillbaka till en tidigare nivå då till exempel Johan inser i den 

sista fasen att arbetet han sökt inte passar honom. Detta kan leda till att han går tillbaka till 

begrundan och börjar reflektera på nytt. Meningen är att arbetsförmedlaren ska kunna spegla 

det individen sagt på ett neutralt vis och sammanfatta. Detta för att Johan lättare ska hamna i 

mellanområdet och känna sig respekterad. (Barth et al., 2006:127). Arbetsförmedlaren ska 

stödja individen oavsett vilka val de väljer att göra när det gäller arbetssökande och inte 

blanda in deras egna åsikter, men de får däremot ge råd om de anser att det finns bättre 

metoder. 

8.2.1 Deference emotional system 

Scheff (1990) talar om ”Attunement” eller att vara ”i synk” som betyder att parterna i en 

interaktion har en emotionell kontakt med varandra. Detta kommer enligt Scheff (1990) göra 

att resultatet av kontakten blir mer konstruktiv eftersom parterna arbetar mot samma mål och 

har en kommunikation på ett djupare plan än om interaktionen inte är ”i synk”.  

Våra informanter som är arbetsförmedlare sade att de inte kan träffa de arbetssökande så ofta 

som de velat på grund av tidsbrist, men de menar, precis som Scheff (1990), att de sociala 

banden som de har skapat ”face to face”, även kan upprätthållas via telefon och mejl. 

Arbetsförmedlaren Oliver betonar vikten av att det första mötet mellan en arbetssökande och 

en arbetsförmedlare blir så bra som möjligt, då det sociala bandet kan bli skadat om första 

intrycket inte blir lyckat. Det som händer när de sociala banden skadas är att tilliten 

försämras. Här har arbetsförmedlaren ett ansvar att representera arbetsförmedlingen och dess 

tjänster, menar Oliver.  

Arbetssökande Johan beskriver just detta fenomen då han inte känner att han litar på 

arbetsförmedlarna. Arbetsförmedlaren behöver då känna av denna brist på tillit från den 

arbetssökandes sida för att försöka reparera det sociala bandet. I linje med Scheff (1990) har 

det i denna situation antingen inte hunnit utvecklas ett socialt band eller så har det kommit till 

stånd men blivit skadat. Det handlar inte endast om den verbala och icke- verbala 

kommunikationen utan framförallt den emotionella kommunikationen som är avgörande för 

vilken kvalité kommunikationen får. Eftersom Johan inte varit inskriven så länge, är det 

sociala bandet inte så starkt på grund av att den emotionella relationen inte är så utvecklad. 

För att det sociala bandet ska kunna vara starkt hävdar Goffman (Scheff, 1990) att emotioner 

måste bli uttryckta och inte enbart existera hos en individ, om inte, kan den andra individen 

känna sig exkluderad som vidare hotar den relation de har. 
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Scheffs (1990) begrepp ”attunement” förklarar det arbetsförmedlarna och de arbetssökande 

behöver för att matchningen ska bli så bra som möjligt och att vara ”i synk” med varandra är 

viktigt till exempel för att kunna känna av när den ena eller andra parten på ett möte pratar för 

mycket. Med synkronisering menar Scheff (1990) förmågan att anpassa sig till individens 

behov och rytm. Det handlar om hur arbetsförmedlaren kan tolka och uppmärksamma den 

arbetssökande utan att verbalt uttrycka sina känslor, hur positiva känslor uttrycks och även 

negativa utan att det ger en dålig effekt på det sociala bandet, utan istället förstärker 

relationen. Det handlar om både en emotionell och mental kontakt som bör uppnås vid 

kommunikationen.  

 

De flesta arbetsförmedlarna vi intervjuade tyckte av denna anledning att öppen 

kommunikation är viktig för att få ut det optimala av ett möte. Oliver sade dock att det kan 

uppstå problem i kommunikationen då till exempel en arbetssökande har utländsk härkomst 

eller annan kultur som kan leda till att denne missuppfattar arbetsförmedlaren. Oliver menar 

att detta kan bero på att kroppsspråk, symboler, fraseringar och tonfall kan skilja sig från den 

svenska kulturen.  

 

För att stärka de sociala banden med de arbetssökande anser Petra att en 

marknadsundersökning bör utföras för att se vad de arbetssökande har för förväntningar och 

kunskap om arbetsförmedlingen. Hon menade att då resultatet sammanställts kan även 

förändringar ske för att relationen ska kunna förbättras ytterligare.  

8.3 Vad eller Vem 
Joakim har andra begränsningar än arbetsförmedlarna då han berättade att han ibland skulle 

vilja träffa de arbetssökande längre än tre månader. I relationen mellan en jobbcoach och en 

arbetssökande är det viktigt att ha en bra kommunikation då den arbetssökande är i en sårbar 

situation där de är i behov av hjälp av jobbcoachen. Jobbcoachen kan se den arbetssökande 

mer som ett vem på grund av att han har mer tid till att lära känna den arbetssökande och på så 

sätt kunna individanpassa mötesformen utefter den arbetssökande.  

Alla intervjuerna genomsyrades av att informanterna vill ha en balans mellan vad vi beskriver 

som vad och vem. De återkommer hela tiden till vikten av att vara flexibel, både som 

arbetssökande och arbetsförmedlare. 

Elin efterlyser att hennes arbetsförmedlare ska se henne mer som ett vem då hon vill att han 
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ska se hennes individuella behov som var att sammanställa sitt CV och förbättra sitt 

personliga brev. Hennes individuella behov var att hon skulle bli motiverad och förstådd då 

hon inte kände sig redo att studera i nuläget. Men eftersom arbetsförmedlaren såg Elin som ett 

vad, kände hon inte det personligt stöd hon behövde. 

Även Johan gör det väldigt klart för oss att han skulle behöva mycket stöd från sin 

arbetsförmedlare då han vill veta mer om arbetsprocessen. Von Wright (2000) beskriver att 

det är i det relationella samspelet som vi kan se varandras vem och det har enligt vissa av våra 

informanter inte skett. 

Vi fick en förklaring av arbetsförmedlaren Anna till varför arbetsförmedlarna ser de 

arbetssökande mer som ett vem i början av sin anställning än senare. Hon berättade att i början 

av sin anställning blev hon betydligt mer påverkad av den emotionella relationen till de 

arbetssökande än vad hon blir idag. Det tog något år innan hon lärde sig hur hon skulle 

förhålla sig till de arbetssökande, om hon skulle bemöta den som ett vad eller ett vem.   

Att bemöta de arbetssökande som ett vad kan många gånger fungera som ett skydd mot 

arbetsförmedlaren då det framkom under intervjun att Anna blivit utskälld av arbetssökande 

då hon inte gjort det. Det är en konst, menar Anna att inte ta åt sig personligt utan känna sig 

trygg i sin roll som arbetsförmedlare, för att bara kunna skaka av sig den riktade ilskan mot 

sig och förstå att ilskan bottnar i något annat och inte egentligen är riktad mot henne 

personligen.  

Maja tycker att balansen på hur arbetsförmedlare ska bemöta de arbetssökande bör vara mest 

som ett vad och lite mindre som ett vem (von Wright, 2000).  

 

Asplund (2004) talar om abstrakt socialitet, vilket innebär att individen agerar utifrån den roll 

hon är anvisad att ta och att det inte sker ett spontant utbyte av social responsivitet mellan 

individerna i samtalet; Är den abstrakta socialiteten omfattande kan individen även uppleva 

känslorna som abstrakta, det vill säga vara i avsaknad av spontana känslor. Det kan få som 

följd att personen i fråga inte kan upprätta en rimligt mellanmänskligt ömsesidigt samtal med 

en annan person. Flera av våra informanter som är arbetssökande hävdar att de någon gång 

har träffat en arbetsförmedlare som uppvisar just dessa egenskaper. Bristande struktur på 

mötet, ofokusering på den arbetssökandes riktiga mål och uppfattningen de arbetssökande 

hade var att de vill bli av med den arbetssökande så snabbt som möjligt. De menade att de inte 

fick någon konkret vägledning i hur de skulle gå tillväga för att få ett arbete. Eftersom inget 

kom ut av mötena kunde inget konstruktivt utbyte ske mellan arbetsförmedlare och de 

arbetssökande. Detta tyder på att arbetsförmedlarna är formade av en abstrakt socialitet då de 
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inte har några specifika mål med mötet och inte är särskilt engagerade i vad som krävs för att 

ta individen framåt.  De arbetssökande som ansåg att de inte fick någon feedback, förstod inte 

heller anledningen till detta. Asplund (2004) menar att det inte är möjligt för en konkret 

individ att sätta sig in i den abstraktas perspektiv om denne själv inte har ett abstrakt tänkesätt.  

 

Kristian vill ha en arbetsförmedlare som är mer personlig då han själv är personlig i sitt 

arbetssökande, i sitt sätt att relatera till arbetsförmedlaren. Han talar om hur han på bästa och 

snabbaste sätt kan uppnå sitt mål och behöver förnya sin kommunikation med sin 

arbetsförmedlare. Han vill utnyttja arbetsförmedlarens kompetens för att ge sig själv ny 

motivation och kunskap som kan leda till arbete. För att kommunikationen ska bli så bra som 

möjligt behöver arbetsförmedlaren och den arbetssökande ha ett väl fungerande socialt band 

och de behöver vara i synk med varandra. Detta för att de ska få ett bra flöde i 

kommunikationen och vägledningen som kan hjälpa dem att arbeta mot samma mål.  

Martin ville precis som Kristian ha en mer personlig arbetsförmedlare som bidrar till att hans 

lust att söka arbete ökar genom utväxling av information.  

 

”Jag vill ha ett mer personligt möte, och inte ett möte under tvång”.  

– Martin  

Martin berättade för oss att han tyckte det var roligt att söka arbete och att han hade energi att 

skicka ut personliga brev till företag i början av inskrivningen men att han tröttnade efter ett 

tag. Arbetsförmedlaren har då i enlighet med Asplund (2004) inte tillräckligt bidragit till att 

förnya den sociala responsiviteten hos Martin då han anser att han inte fått den informationen 

som han velat och att hans behov inte blivit till tillfredsställt. Detta ledde till att hans 

prestationsförmåga sjönk. För att han ska få förnyad energi bör arbetsförmedlaren ge honom 

stimuli som han kan respondera till.  

I perspektiv av det punktuella perspektivet ser sig arbetsförmedlaren som en pedagog, mentor 

eller handledare som talar om för den arbetssökande vad den ska göra och inte är öppen för en 

ömsesidig kommunikation och vill vara med och påverka utifrån sin yrkesroll i all interaktion 

som sker med den arbetssökande och arbetsgivare. Om detta sker med många arbetssökande 

att arbetsförmedlaren lägger ner väldigt mycket tid på individuell handledning, kan detta leda 

till att arbetsförmedlaren börjar ställa orimliga krav på sig själv och sin roll som 

arbetsförmedlare och då kan den sociala responsiviteten/gensvaret, prövas. I vår undersökning 

framgår det dessutom att alla arbetssökande inte är intresserade av att ha en arbetsförmedlare 
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som är allt för involverad i de arbetssökande på ett personligt plan, utan vill ha en 

arbetsförmedlare som är mer strukturerad och objektiv i sitt förhållnings- och arbetssätt.  

9. Sammanfattning av analys 
I detta kapitel sammanfattar vi det vi har kommit fram till i analysen för att få fram 

nyckelinformationen av analysen.   

Ramverket hjälper både den arbetssökande och arbetsförmedlare att förstå och följa strukturen 

på verksamheten samt vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta av 

arbetsförmedlingen som myndighet. Något som återkommer bland de flesta informanter är att 

det måste finnas en balansgång mellan det von Wright (2000) menar med vad och vem, 

respektive vad Asplund (2004) menar med konkret socialitet och abstrakt socialitet. De flesta 

arbetssökande vill bli bemötta som ett vem utav arbetsförmedlarna så att de blir sedda som 

unika individer, men det blev klart genom våra intervjuer att inte alla ville det. Barth (2006) 

beskriver hur viktig samspelet är för att skapa en trygg miljö, vilket många av våra 

informanter själva beskriver som viktigt för att utvecklas och kunna uppnå sitt mål att få 

arbete. 

De flesta arbetssökande anser att deras behov inte blivit tillfredsställt på bästa sätt då 

kommunikationen mellan de arbetssökande och arbetsförmedlarna brustit. När vi tog upp 

vilken roll kommunikation spelade i ett individuellt möte med de arbetssökande svarade de 

flesta arbetsförmedlarna i enlighet med Maltén (1998), att det är viktigt att försöka förstå 

varandra och komma fram till vad den arbetssökande har för behov då målet är att få ett arbete 

som passar ju denne. Enligt Weber kategoriseras behoven utifrån kompetensen som de 

arbetssökande har. Har de till exempel språksvårigheter eller funktionshinder försöker 

arbetsförmedlaren diskutera kring vilka arbeten denne bör söka. Trots detta är individens 

största ansvar att vara öppen för olika alternativ och själv söka arbeten aktivt.  

 

En av informanterna skulle träffa en jobbcoach men informanten uteblev från mötet. Det 

viktiga för att uppnå en så bra kommunikation som möjligt är det Maltén (1998) menar med 

feedback.  Att parterna ska fråga varandra om de inte förstår för att informationen inte ska 

missförstås eller misstolkas. Enligt Maltén (1998) misstolkade den arbetssökande 

informationen som han fick från arbetsförmedlaren om jobbcoachens roll i att motivera 

honom eller så var inte arbetsförmedlaren tydlig nog med informationen han sände iväg. 

Ansvaret ligger därmed på båda och inte på bara den ena parten. 

Den tanke som alla arbetsförmedlare hade gemensamt angående arbetsförmedlingen var att de 
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inte hade tillräckligt med tid att skapa en djupare relation. Vid frågan hur många tillfällen de 

får träffa de arbetssökande svarade de att allt handlar om hur mycket tid de hade. Trots att de 

inte träffades så ofta som de velat, menade de att de kunde upprätthålla det sociala bandet 

genom telefonsamtal och mejlkontakt eftersom de har många arbetssökande per 

arbetsförmedlare. Det är bland annat därför arbetsförmedlingen samarbetar med andra externa 

verksamheter. Meningen med en jobbcoach är att denne ska komplettera arbetsförmedlingen.  

Jobbcoachen kan lägga ner mer fokus på att motivera en arbetssökande om denne har det 

behovet. De har betydligt färre arbetssökande där de tillsammans hittar drivkraften hos den 

arbetssökande genom både teoretiska och praktiska metoder. 



 44  

10. Diskussion och reflektioner  
Under denna rubrik kommer vi att diskutera teorin, empirin och våra egna reflektioner för att 

kunna besvara vår frågeställning. 

 

Kvale (1997:98) skriver att det inte går att generalisera resultat ur en liten studie, då det ofta 

inte innehåller tillräckligt många informanter, men motsägelsen till detta är att den 

psykologiska historien säger att för att generalisera bör man fokusera sig på ett fåtal 

fallstudier.  

Vi kommer i detta kapitel att ha med våra egna tankar när vi reflekterar över vårt resultat och 

vår analys.  

Vi har kommit fram till genom vår analys att det existerar skillnader på hur de arbetssökande 

vill att arbetsförmedlarna ska bemöta dem men även hur arbetsförmedlarna vill bli bemötta av 

de arbetssökande. Vissa informanter vill ha ett mer kliniskt möte där de går rakt på sak och 

hittar vägar som leder till arbete, medan andra informanter behöver ha en mer personlig 

relation och ett större emotionellt stöd för att känna tillfredställelse. Vi tror dock att inget av 

sätten är rätt eller fel, utan vi får bara acceptera att vi alla är olika och att vi behöver olika 

slags stöd. Vi anser att detta kan bidra till att stärka de sociala banden och att behålla dem om 

de arbetssökande får en arbetsförmedlare som passar dennes behov. Detta är liknande slutsats 

som Ossian Wennström (Saco 2005) kommit fram till, vilket styrker de resonemang vi 

nämnde tidigare i kapitlet om att små studier oberoende av varandra kan bidra till en general 

bild om samma resultat uppnås i de olika studierna.    

Flera informanter beskriver en bra arbetsförmedlare som empatisk, aktiv lyssnare och 

förtroendeingivande, men att de ändå måste bevara någon slags tydlighet, ha emotionell 

distans och vara konsekventa. Detta beskriver samma slutsats vi gjort med att både vad och 

vem behövs i relationen men att de arbetssökande behöver dem i olika grader.  

 

En av informanterna talade mycket om byråkrati och vi hörde ett slags uppgivande i hennes 

röst när hon använde ord som “Det bara är så” och “Så är det bara” när hon talade om 

byråkratin. 

Det negativa vi kan se med en byråkratisk organisering av denna typ av verksamhet är det 

Weber benämner som avhumanisering eftersom det skapar grupperingar/kategorier, som ska 

slussas ut snabbast möjligast och det bidrar till att individen kan försvinna i byråkratin.  

Det vi alltså hör de arbetssökande säga är att de vill ha en arbetsförmedlare som begreppsligt 
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uttryckt kan balansera mellan att vara vad och vem men även mellan konkret socialitet och 

abstrakt socialitet.  

Vi har sammanställt en modell för att visa hur de olika rollerna kan samspela.  

 

Modellen ovan visar att i ett handläggningsmöte behöver båda parterna, det vill säga både arbetsförmedlaren och 

den arbetssökande vara flexibel för hur det bör bemöta varandra. Som ett vad eller vem, konkret eller abstrakt 

och att kunna pendla mellan de olika förhållningssätten under mötets gång vid behov.  

 

Om inte arbetsförmedlaren uppfattar behovet från den arbetssökande kan det uppstå problem. 

När ett sådant missförstånd uppstår i mötet mellan arbetsförmedlare och den arbetssökande 

kan det bero på att kommunikationen har brustit i form av att mottagaren inte har uppfattat 

informationen på ett korrekt vis och har en negativ inställning till exempel arbetsförmedlingen 

och därmed inte vara engagerad och driven att ta reda på den korrekta informationen.  

 

Informanterna som var arbetsförmedlare ansåg att de hade vad som kan kallas starka sociala 

band till de arbetssökande, men när vi frågade de arbetssökande hade de delade meningar 

kring detta. Vissa ansåg att kommunikationen fungerade bra medan andra ansåg att de få 

individuella tillfällena hindrade kommunikationen från att utvecklas. Detta tolkar vi som att 

vissa informanter upplever att kommunikation som inte sker ”face to face” inte kan stärka 

deras sociala band. De flesta arbetssökande håller således inte med varken Scheff (1990) eller 

arbetsförmedlarnas tanke om att de sociala banden kan upprätthållas via telefon och 

mejlkontakt. 

Även jobbcoachen ansåg precis som arbetsförmedlarna att hans relation var stark till de 

arbetssökande då han kunde lägga ner betydligt mer tid och engagemang på de arbetssökande. 

Goffman skulle förklara detta genom den fysiska kontakten. Han hävdar att ”face to face” 

mötet är nödvändigt för att de sociala banden ska kunna skapas eller inte förstöras (Scheff, 

1990). 
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Sociala band skapas enligt oss så fort du får ett schema. Ett schema bildas så fort du får 

information om någon eller något som du medvetet eller omedvetet lägger till bland dina 

tidigare förförståelse. På så sätt blir ens scheman om något större ju mer erfarenhet vi har om 

ett ämnesområde. Scheman är de mentala representationer/modeller av oss själva och de 

relationer som påverkar vårt samspel med andra människor.  

Aryams förförståelse var att arbetsförmedlarens arbetsuppgift var att tillsammans med den 

arbetslösa hitta ett arbete, men detta är inte fallet då de endast ska förmedla möjliga arbeten 

samt motivera den arbetssökande. Förväntningarna kan antingen handla om förförståelsen 

eller den information arbetsförmedlaren har gett de arbetssökande. Alla arbetsförmedlare sade 

till oss att den grundläggande informationen var ytterst viktigt vid det första mötet, men när vi 

frågade de arbetssökande vad en arbetsförmedlares uppgift är svarade de flesta att de inte 

visste. 

Vad vi har kommit fram till i vår undersökning är att för att ett motiverande samtal ska vara 

gynnande för alla parter, hade det behövts mer tid. Mer tid till information till de 

arbetssökande, mer tid till att låta de arbetssökande reflektera över sin situation men också 

mer tid så att arbetsförmedlarna kan skapa starkare och därmed mer solida sociala band med 

de arbetssökande.    

Vi anser att ansvaret för att skapa en god vägledning inte endast ligger på arbetsförmedlaren 

utan det är även upp till den arbetssökande att visa engagemang och hitta viljan till att hitta 

bättre metoder till arbetssökandet. Det handlar även om förväntningarna som den 

arbetssökande har på arbetsförmedlingen. Vi anser att ibland skylls ansvar över på 

myndigheter och byråkrati för att legitimera ens egen ovilja till att anstränga sig själv 

tillräckligt mycket. Någonstans på vägen måste vi alla stanna upp och ta ansvar för vårt eget 

liv och vår egen livssituation. Vi har genom vår undersökning fått förståelse för att bakom 

fasaden av byråkrati och myndigheter sitter en människa som försöker så gott den kan, att 

hjälpa denna arbetslösa person som sitter tvärs över skrivbordet. Vi tror att som arbetssökande 

måste man som flera av våra informanter som är arbetssökande själva har sagt, ta eget ansvar 

och inse att vägen till framgång måste man själv välja och att de är en själv som bestämmer 

om man ska krypa, gå eller springa dit.    
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Bilaga 1 
Intervjuguide - arbetsförmedlare 

 

 

– Berätta lite om dig själv och vem du är.  

 

– Vad har du för utbildning?  

 

– Vad är din uppgift på arbetsförmedlingen?  

 

– Hur ser du på arbetsförmedlarens roll?  

 

– Hur ska de stödja respektive ställa krav på de arbetssökande? 

 

– Genom vår förförståelse är er uppgift att försöka hitta arbeten till de arbetssökande, har ni 

någon annan roll för dem? 

 

– Hur länge har du arbetat med detta?  

– Hur viktigt är en öppen kommunikation vid individuella möten och på vilket sätt? 

 

– Anser du att en öppenhet hos den arbetssökande gör någon skillnad vid dessa möten? 

– Om ja, vad för skillnad? 

 

– Anser du att det första intrycket som en arbetssökande visar är viktig för er fortsatta 

relation?  

– Har t.ex. kläder, om de är förberedda eller om de kommer i tid en påverkan i det första 

intrycket?  

– Anser du att de arbetssökande kräver för mycket av er personligen eller tar de sitt ansvar för 

sitt arbetssökande själva?  

 

– Har ungdomar (även andra grupper) särskilda behov när det gäller vägledning? T.ex. mer 

utbildning, dyslexi, språksvårigheter, funktionshinder.  

 

– Om ja, hur tillfredsställs dem? 

 

– Känner du att din personliga åsikt om en arbetssökande påverkar dennes chans att få arbete? 

 

– Skulle du säga att du använder dig av din objektiva(vad som förväntas av dig att göra) eller 

subjektiva (din vilja att hjälpa) roll som arbetsförmedlare?  

– Hur mycket och på vilket sätt skulle du kunna tänka dig att hjälpa en arbetssökande om du 

fick fria tyglar att hjälpa dem hur du vill och inte behöva följa regler?  

– Hur tycker du att bemötandet från de arbetssökande är gentemot dig som arbetsförmedlare?  

a) Har du eller någon annan arbetsförmedlare fått för klagomål som arbetsförmedlare?  
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b) Vad har du fått för positiv feedback från arbetssökande? 

 

– Hur är en bra arbetsförmedlare? 

 

– Vad anser du skulle kunna förändras för att relationen mellan arbetsförmedlare och 

arbetssökande skulle förbättras ytterligare? 

 

– Hur ser ett lyckat möte ut mellan en arbetssökande och en arbetsförmedlare?  

 

– Finns det något ytterligare som du känner att du vill att vi tar med i vår uppsat
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Bilaga 2 
Intervjuguide - arbetssökande 

 

 

– Berätta lite om dig själv.  

 

Vad har du för utbildning?  

 

– Hur länge har du varit inskriven på arbetsförmedlingen eller träffat en arbetsförmedlare? 

 

– På vilka fler sätt söker du arbete?   

 

– Hur tror du att längden du varit arbetssökande påverkar din attityd gentemot sökandet av 

arbete och arbetsförmedlingen?  

 

– Har du samma arbetsförmedlare eller olika? 

 

– Kan du berätta för oss hur ett möte mellan er går till när ni träffas? 

 

– Hur tycker du att kommunikationen är mellan dig och arbetsförmedlaren du träffar och hur 

skulle du beskriva er relation? 

 

– Hur ser du på den aktuella arbetsmarknadssituationen och hur påverkar den dig? 

 

– Vad har du för förväntningar på en arbetsförmedlare och mötet? 

 

– Anser du att dina förväntningar stämmer överens med det verkliga mötet? 

 

 

a) Känner du att du får den hjälpen du behöver för att få ett arbete? 

 

i. Om ja, vad är det för hjälp du får? 

ii. Om nej, vad är det du saknar för hjälp? 

 

– Anser du att du får den hjälp som du behöver för att få ett arbete? 

 

Vid ja? Vad får du för hjälp? 

 

Vid nej? Vad tror du att det beror på? 

– Hur är ditt förtroende för ams?  

– Hur ser du på din arbetssökningssituation och framtid?  

a) Hur skulle du kunna förändra ditt sätt att söka arbete för att öka dina chanser till att få 

arbete?  
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– Hur är en bra arbetsförmedlare? 

 

– Vad anser du skulle kunna förändras för att relationen mellan arbetsförmedlare och 

arbetssökande skulle förbättras ytterligare? 

 

– Hur ser ett lyckat möte ut mellan en arbetssökande och en arbetsförmedlare?  

 

– Finns det något ytterligare som du känner att du vill att vi tar med i vår uppsats
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Bilaga 3 
Intervjuguide jobbcoach 

– Vad har du för bakgrund och utbildning? 

– Hur länge har du arbetat som jobbcoach? 

– Vad är dina arbetsuppgifter?  

– Vad har ni för koppling till AMS? 

– Hur skiljer ni er från en arbetsförmedlare?  

– Vilka erfarenheter har du av arbetsmarknaden? 

– Hur kan du konkret hjälpa arbetssökande mot arbete? 

– Hur får arbetssökande kontakt med er? 

– Vilka får komma till er, eller kan vem som helst söka? 

– Under hur lång tid har ni en relation med en sökande?  

– Hur ser ett möte ut mellan dig och en arbetssökande? 

– Hur ser ett lyckat möte ut?  

– Finns det något mer du vill berätta som vi inte har frågat om? 
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Bilaga 4 
Observationsschema  

Vem observerade vi → 

Vad observerade vi ↓ 

Arbetsförmedlare Arbetssökande 

Kroppsspråk   

paralingvistiskt språk      

Bemötande    

Hur de presenterade sig   

Vad de hade för emotioner   

 


