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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse den sociala dynamiken har för ett fram-

gångsrikt samtal mellan unga arbetslösa och arbetsförmedlare. Undersökningen bygger på 

kvalitativ metod och består av genomförda intervjuer och observationer på Arbetsförmedling-

en, där sex arbetslösa ungdomar och två arbetsförmedlare responderade. 

 

I en institutionaliserad miljö som Arbetsförmedlingen finns en rad regler och riktlinjer att för-

hålla sig till. Vi är därför intresserade av att ta reda på hur institutionella regler kan harmoni-

sera med individuella önskemål och intressen. Studien genomsyras till stor del av Moira von 

Wrights (2000) teori om relationellt och punktuellt förhållningssätt där resultatet påvisar att 

det förra är viktigt för unga arbetslösa då de efterfrågar personligt bemötande där de blir sedda 

som enskilda individer och får hjälp anpassad efter deras behov. Vi har undersökt den över-

gripande upplevelsen av samtalet med fokus på förhållningssätt, sociala interaktioner och det 

professionella samtalet. Trots att arbetsförmedlarna bär på en ambition om att utgå från indi-

viden, påvisas det i studien att regler och riktlinjer har en begränsande verkan på den sociala 

dynamiken, vilket tenderar att påverkar samtalet i negativ riktning. Detta riskerar ge avkall på 

upplevelsen av det personliga bemötandet som uppnås med ett relationellt förhållningssätt.  

 

Nyckelord: social dynamik, professionella samtal, intressekonflikt, institutionell, arbets-

lösa 

 

Abstract (English)  
The purpose of this study is to investigate the social dynamic’s distinction for a successful 

conversation between young unemployed and employment officers. The study is built on the 

qualitative method and consists of interviews and observations at the Swedish Public Em-

ployment Service, involving six young unemployed and two employment officers. 

 

As an institution the Swedish Public Employment Service is regulated by several rules and 

guidelines. Therefore, we find interest in investigating how institutional directions can har-

monize with individual requests and concerns. The study is based on Moira von Wright’s 

(2000) theory of relational and punctual perspectives, where the result demonstrates the for-

mer to have importance for young unemployed as they ask for a personal meeting where they 

are seen as individuals and get needs-oriented help. We have researched the comprehensive 

experience of the conversation focusing on perspective, social interaction and the professional 

conversation. Despite the ambition of the employment officers to draw from the individual, 

the study shows that rules and guidelines have a limited effect on the social dynamic, which 

tends to affect the conversation in a negative direction. This is a risk factor that might give up 

the experience of a personal response which obtains with a relational perspective. 

 

Keywords: social dynamics, professional conversations, conflict of interest, institutional, 

unemployed 
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1. Inledning 

1.1. Socialt fenomen och problemformulering 

Denna studie berör samtal som sker mellan arbetsförmedlare och arbetslösa ungdomar inom 

åtgärdsprogrammet Jobbgaranti för ungdomar. Jobbgarantin för ungdomar syftar till att ge 

ungdomar utan arbete en aktivitet på heltid och således motverka sysslolöshet. Ungdomsar-

betslösheten är idag ett utbrett problem i samhället och i kombination med tätt duggande var-

sel i Sverige och övriga Europa riskerar unga arbetslösa hamna i en situation som är svårhan-

terad och kan tes övermäktig att ta sig an. Arbetsförmedlingen är den inrättning som har en 

stor uppgift att hantera och bemöta ungdomar som söker arbete. Här bedrivs samtal vars inne-

håll måste ta hänsyn till institutionella regler och fastställda riktlinjer vilket vi befarar kan ske 

på bekostnad av det goda samtalet och kan leda till en kollision mellan privata och institution-

ella intressen. Därför intresserar vi oss av på vilket sätt samtal kan bedrivas utan att regler och 

riktlinjer verkar begränsande och vill undersöka på vilket sätt institutionella mål kan harmoni-

seras med individers önskemål och intresse på lämpligaste sätt. Tidigare forskning, som vi 

tagit del av, pekar bland annat på att ungdomar har en önskan om att få individuell vägled-

ning, där deras intressen beaktas och utgångspunkten tas från dem. När detta inte sker tende-

rar det uppstå ett socialt dilemma i samtalet. Vidare påvisar tidigare forskning att ungdomar är 

i behov av en annan form av vägledning än vuxna, där vägledaren bör utgå från en mikronivå 

som möjliggör att mötet har sin utgångspunkt där individen befinner sig. 

 

Vi menar att denna problematik även kan förekomma i andra former av samtal där intressen 

och värderingar går isär och behöver således inte vara unik för samtal mellan arbetslösa och 

arbetsförmedlare. Som exempel kan nämnas politiska diskussioner eller samtal mellan sälja-

ren och kund. Men till skillnad från nämnda exempel, där den enskilde individen kan välja att 

sympatisera med annat parti eller välja att handla i en annan butik, är individen beroende av 

Arbetsförmedlingen då myndigheten bidrar till personers ekonomiska försörjning, vilket bi-

drar till att det sociala dilemmat blir mer komplext och får en annan innebörd. Om samtal inte 

sker på tillfredställande sätt tror vi att ungdomars integration med arbetsmarknaden kan förd-

röjas och försvåras, vilket kan leda till att dessa individer blir marginaliserade i samhället  

 

Studien har genomförts på Arbetsförmedlingen, där vi genom kvalitativa intervjuer i kombi-

nation med observation undersökte samtal mellan arbetslösa och arbetsförmedlare. Undersök-
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ningens primära utgångspunkt består i arbetslösas upplevelse av samtalet och sekundärt i ar-

betsförmedlares upplevelse.  

 

Den aspekt vi vill undersöka är i vilken utsträckning samtal sker med det som von Wright 

(2000) kallar ett relationellt förhållningssätt eller om samtal kommuniceras genom myndig-

heten och därmed utifrån ett punktuellt förhållningssätt. Det är värt att belysa att arbetsför-

medlare har en professionell position, vilket måste beaktas då det inte finns någon avsikt att 

skapa en privat relation mellan samtalsparterna, utan en relation som upplevs som äkta utifrån 

gällande premisser. Genom att sträva efter ett relationellt förhållningssätt (von Wright, 2000) 

torde sannolikheten öka till ett förbiseende av det institutionella rollspel som sker och därmed 

tillåta arbetsförmedlare att till viss del tona ner myndighetsrollen.  

 

1.2. Syfte 

Genom studien vill vi öka förståelsen för hur det professionella samtalet mellan arbetsför-

medlare och unga arbetslösa kan genomföras på ett sätt, som både tar hänsyn till de institut-

ionella regler och riktlinjer som arbetsförmedlare måste beakta, och en social dynamik som 

synliggör arbetslösa som personer. Vi vill även, baserat på de arbetslösas upplevelse, utröna 

huruvida arbetsförmedlare intar ett relationellt eller ett punktuellt perspektiv, där det senare 

kan betraktas som institutionaliserat (von Wright, 2000).  

 

Vi har valt att angripa och problematisera vår frågeställning utifrån tre dimensioner; den in-

stitutionella dimensionen, samtalsdimensionen samt den sociala dimensionen. Med den in-

stitutionella dimensionen menar vi på vilket sätt regler och riktlinjer påverkar samtalsparter-

nas agerande. Samtalsdimensionen handlar om på vilket sätt samtalet bedrivs avseende bland 

annat empati och lyssnande vilket präglar den sociala dimensionen, det vill säga hur den soci-

ala dynamiken tar sig uttryck i samtalet. Detta handlar exempelvis om perspektivtagande, där 

individen upplever sig sedd, uppmuntran som kan verka motivationshöjande, samt engage-

mang som präglar bemötandet överlag - det vill säga, det som sker mellan samtalsparterna och 

påverkar den övergripande stämningen i samtalet. Denna kategorisering följer genom hela 

vårt uppsatsarbete, för att säkerställa att frågeställningen behandlas i sin helhet. Den fråge-

ställning som vi formulerat är följande:      



3 

 

1.3. Frågeställning  

Vilket förhållningssätt är lämpligt för ett samtal med god kvalitet mellan arbetsför-

medlare och arbetslösa, avseende institutionella, samtalsmässiga och sociala dimension-

er? 

 

1.4. Disposition  

Denna undersökning, som genomförts via kvalitativ metod, innehåller intervjuer med sex ar-

betslösa ungdomar, samt två arbetsförmedlare som arbetar på ungdomsenheten på Arbetsför-

medlingen. I kapitel två ges en kort bakgrundsbeskrivning om hur ungdomsarbetslösheten såg 

ut lokalt i Halmstad i november 2012. Här finns även en redogörelse om vad innebörden av 

åtgärdsprogrammet Jobbgarantin för ungdomar innebär tillsammans med respondenters be-

skrivning av hur samtal med arbetsförmedlare och processen kring aktivitetssökande på Ar-

betsförmedlingen går till. Här berörs även den tidigare forskning vi har tagit del av, som har 

koppling till ämnet. I kapitel tre presenteras de socialpsykologiska teorier som vi har valt att 

använda oss av som har utvecklats av Abram de Swaan (2003), Erving Goffman (2009), 

Moira von Wright (2000), Randall Collins (2004/2008) samt Hilmar Thór Hilmarsson (2012). 

Kapitel fyra är vårt metodkapitel, där vi berättar hur vi har gått tillväga för att göra studien 

och vilka metoder vi har använt. Här beskrivs även vår förförståelse och vetenskapsteoretiska 

ansats samt tillförlitlighet och etiska aspekter. I kapitel fem presenterar vi vårt material utifrån 

de tre dimensionerna; social dimension, institutionell dimension samt samtalsdimensionen, 

där arbetsförmedlare och arbetslösa presenteras var för sig. Kapitel sex innehåller analys av 

insamlat material, där vi utgår från de tre dimensionerna och i kapitel sju återfinns våra slut-

satser. Avslutningsvis i kapitel åtta förhåller vi oss mer fritt till vårt material och tar upp kon-

kreta förslag till förbättringar i samtalet mellan arbetslösa och arbetsförmedlare. 
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2. Bakgrundsfördjupning och tidigare forskning 

2.1. Ungdomsarbetslösheten i Halmstad 

Den 12 november 2012 skrev Karin Lundahl ett nyhetsreportage i Hallandsposten som berör-

de ungdomsarbetslösheten i Halmstad. Halmstad kommun hade då en ungdomsarbetslöshet på 

18,6%, vilket är strax över rikssnittet på 18,4%. Till unga arbetslösa räknas personer som är 

mellan 18 och 24 år och 10 % av Halmstads ungdomsarbetslösa var i skrivande stund aktiva i 

någon form av åtgärdsprogram (siffrorna gäller för september 2012 och är presenterade av 

Arbetsförmedlingen). 

  

Halmstad har den senaste tiden drabbats av en del varsel, samtidigt som nyetablerade företag 

med fokus inom logistik, lager och handel har fyllt sin kvot av rekrytering. Det blir alltså svå-

rare för unga i Halmstad att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket Niclas Gustavsson, sektions-

chef på Arbetsförmedlingen, ser som oroande då detta kan leda till långsiktiga konsekvenser 

för unga som är drabbade av arbetslöshet idag.  

 

Risken är att det leder till att unga låses in i sysslolöshet och passivitet och mår dåligt. Det kommer all-

tid nya ungdomskullar och de nya kanske hamnar i ett bättre läge, arbetsgivare tittar på hur länge du har 

varit arbetslös” 

(Niclas Gustavsson, Hallandsposten 2012, s. 7). 

 

Gustavsson ser att unga som inte har fullständiga gymnasiebetyg är de som har det allra svår-

ast, vilket Arbetsförmedlingen försöker få bukt på genom utbildningsprogram. Men även unga 

som saknar praktisk utbildning och som inte vill läsa vidare har det svårt. Gustavsson demen-

terar synen på lata ungdomar som inte vill arbeta och menar att det snarare är viktigt för unga 

att ha ett arbete, men de är dock ofta ovilliga att söka arbete utanför orten.  

 

2.2. Vad innebär Jobbgarantin för ungdomar? 

Jobbgaranti för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program med syfte att stärka ungas 

position på arbetsmarknaden. Programmet vänder sig till ungdomar i åldrarna 16-25 år och 

omfattas av fördjupad kartläggning av den enskildes position på arbetsmarknaden, studie- och 

yrkesvägledning samt jobbsökaraktiviteter med inkluderad coachning. Dessa aktiviteter bör, 

enligt Arbetsförmedlingens direktiv, efterföljas och kombineras med någon form av ar-

betspraktik, praktisk kompetensutveckling eller utbildning. Under dessa aktiviteter måste den 
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arbetslöse ägna sig åt jobbsökaraktiviteter minst fyra timmar per vecka, vilka redovisas till 

och följs upp av Arbetsförmedlingen. Under programtiden är de arbetslösa berättigade till 

ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Rättigheten att få vara delaktig i 

programmet gäller under en tidsperiod om sammanlagt 15 månader eller till dess man påbör-

jar exempelvis anställning eller utbildning som inte berättigar till ekonomiskt stöd i enlighet 

med programmet. Vidare måste man vara aktiv inom programmet för att ha rätt till den eko-

nomiska ersättningen. Vid misskötsel, som kan handla om att den arbetslöse avvisar anvisad 

aktivitet eller erbjudande om arbete, utesluts man ur programmet och förlorar därmed den 

ersättning man tidigare haft rätt till (Arbetsförmedlingen 2006/2012). 

 

2.3. Samtalets struktur 

Vi bad arbetsförmedlarna som har responderat i vår studie, Pernilla och Jonas, beskriva hur ett 

samtal mellan arbetsförmedlare och arbetslös går till, där de gav en enhetlig beskrivning av 

samtalets struktur. De uppgav att de alltid tar utgångspunkt i individen och att samtalet inleds 

med att fråga vad den arbetslöse vill göra och har behov av, för att kunna lägga upp plane-

ringen på bästa sätt. Denna strävan har sin grund i att de vill att förslagen ska komma från de 

arbetslösa. I samtal mellan arbetsförmedlare och arbetslösa finns det rutiner som alltid följs, 

vilket vi har fått bekräftat både från arbetsförmedlare och arbetslösa i vår studie. 

 

Samtalen inleds med en uppföljning och avstämning av vad som har hänt sedan det senaste 

mötet. Då går man igenom var den arbetslöse befinner sig för tillfället, om vederbörande har 

några tankar om vad ska hända framöver och vad dessa i så fall innebär. Vidare sker en ge-

nomgång av eventuell handlingsplan, om de arbetslösa har sökt föreslagna arbeten och prak-

tikplatser samt om detta har lett till något resultat. Detta följs av att det tas beslut för vad som 

ska ske hädanefter. Matchning mot jobb och praktik sker alltid och den arbetslöse ska, efter 

möte med arbetsförmedlare, alltid ha ett konkret förslag att gå vidare med.  

 

2.4. Tidigare forskning  

2.4.1.  Sociala dilemman 

Artikeln På vems premisser? (2008) belyser det som Billig (1996; ref. i Hjörne & Mäkitalo, 

2008) benämner som sociala dilemman vilket är ett fenomen som är vanligt förekommande i 

samhälleliga institutioner, som till exempel Arbetsförmedlingen. Olika samhällsinstitutioner 

ska uppnå politiska mål och i deras uppdrag brottas de med att lösa dilemman som uppstår 
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mellan individer och kollektiv. En annan funktionalitet handlar om institutioners ”plikt” att 

producera och upprätthålla samhälleliga normer och kunskaper. (Hjörne & Mäkitalo, 2008). I 

artikeln liknas den förhandling som pågår mellan institutioners företrädare och medborgare 

vid en process där medborgaren får lära sig att se sin egen situation utifrån institutionens per-

spektiv.  

 

Sociala dilemman handlar om en problematik där det inte finns någon gemensam syn för hur 

dessa förstås och hanteras. Komplexiteten blir uppenbar då diskussioner börjar föras om vem 

eller vilka som är ansvariga och hur problemet bör hanteras. I grunden bär sociala dilemman 

på en aspekt av socialt liv och är en nödvändig följd av att det finns skilda principer, värde-

ringar och perspektiv i samhället (Hjörne & Mäkitalo, 2008). 

 

Studien har gjorts genom att ta del av vägledningssamtal på arbetsförmedlingen där långtids-

arbetslösa socialiseras till att argumentera utifrån institutionens premisser. I studien fokuseras 

det på vilket sätt institutionens aktörer agerar för att inkludera medborgaren i ett institutionellt 

”vi” och därmed anamma och använda sig av institutionens perspektiv i sitt eget resonemang. 

På så sätt sker en förflyttning av perspektivet och medborgarens argumentativa position änd-

ras. I denna process löser institutionen två uppgifter; den primära uppgiften de är ålagda att 

hantera tillsammans med en socialisering av medborgaren som tolkar sin egen situation uti-

från institutionens perspektiv (Hjörne & Mäkitalo, 2008). 

 

Artikeln tar upp den problematik som belyser det glapp som kan uppstå mellan privata indivi-

der och myndighetspersoner på Arbetsförmedlingen, vilket benämns som ett socialt dilemma. 

Den belyser således den del i vår problematisering där det goda samtalet får ge vika till för-

mån för formella regler och riktlinjer. Vidare beskriver artikeln hur arbetsförmedlare strävar 

efter och lyckas få över den arbetslösa på institutionens perspektiv vilket vi också finner in-

tressant och vill ta reda på huruvida det är rätt väg att gå för att uppnå ett gott resultat på lång 

sikt. 

 

2.4.2. Institutionell kategorisering 

Mäkitalo diskuterar i sin artikel Arbetslöshet och institutionell kategorisering (2006) social 

kategorisering som en central aktivitet inom Arbetsförmedlingen.  

 



7 

 

Social kategorisering används för att skapa en kollektiv förståelse kring sociala dilemman i 

samhället, såsom arbetslöshet, för att få bukt med sociala problem. Synsätten kring arbetslös-

het i samhället varierar där det vanligaste synsättet är att arbetslöshet är en brist främst hos 

individen, då den är för lat för att arbeta, utnyttjar systemet eller är för dum för att arbeta. Att 

kategorisera människor är ett sätt att perspektivisera problem och sätta problemet i ett sam-

manhang som är rådande för stunden, då det alltid är en social handling som förklarar männi-

skors handlingar. En kategorisering ska dock aldrig ses som godtycklig eller neutral, utan 

bygger på åsikter som ofta ligger till grund för ökad differentiering i samhället (Mäkitalo, 

2006).  

 

Arbetsförmedlingen använder sig frekvent av kategorisering, bland annat vid matchning av 

personliga egenskaper mot lediga jobb. Detta speglar dock aldrig verkligheten, då inkodning 

av människor i olika fack inte kan göras fullständigt korrekt, eftersom det inte finns klara ka-

tegorier för alla människor (Mäkitalo, 2006). Vidare riktar Mäkitalo (2006) kritik mot de kon-

sekvenser som kategorisering har för insatser som görs och konsekvenserna detta får för den 

enskilde;  

 

[…]institutionalisering och kategorisering av detta slag, följer inte bara en rationalitet utan 

innefattar också en dynamik som gör att man inom institutionen börjar betrakta människor i 

termer av de åtgärder och insatser institutionen tillhandahåller.  

(Mäkitalo & Säljö, 2002, ref. i Mäkitalo 2006 s. 51).  

 

Genom kategoriseringen tillräknas individerna de egenskaper som de har blivit kategoriserade 

utifrån. Detta innebär enligt Mehan (1986, ref. i Mäkalito 2006), att Arbetsförmedlingen är 

med och skapar de problem som ligger på deras bord att lösa genom ett beroendeförhållande.  

 

I vägledningssamtal konstrueras den enskildes egenskaper, erfarenheter och sociala status och 

kategoriseringen verkar som en del i beslutfattandet. Genom samtalet, vilket framställs som 

en transformerande praktik, ska den arbetssökande övergå till att vara ”något”. Mäkalito 

(2006) använder sig av ett exempel där en man vill starta eget företag inom taxirörelsen. Det 

råder dock en överetablering inom detta område och något bidrag kan därför inte ges. Vägle-

daren i detta samtal talar genom sin institution och i deras termer för att förklara att detta inte 

är möjligt, härigenom distanserar hon sig från honom (Mäkitalo, 2006). I sin slutledning me-
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nar dock Mäkalito (2006) att kategoriseringen är nödvändig för att skapa ordning, men att det 

inte får ske på bekostnad av individuella aspekter i samtalet. 

 

Eftersom vi intresserar oss för hur arbetslösa ställer sig till och påverkas av den kategorisering 

som sker i samband med inskrivning på Arbetsförmedlingen finner vi denna artikel relevant. 

Den förklarar på ett tydligt sätt kategorisering, genom vilken individuella skillnader försvin-

ner, eftersom det upprättas en distans mellan samtalsparterna i samband med att arbetslösa 

jämställs med andra arbetslösa personer inom sin kategori.  

 

2.4.3. Vikten av det existentiella  

Författarna till artikeln Existential considerations for contemporary career counselling 

(2005), efterlyser ett mer existentiellt förhållningssätt hos yrkesvägledare där de bemöter ar-

betslösa utifrån deras subjektiva position. Artikeln riktar en påminnelse till yrkesvägledare att 

inte glömma bort arbetslöshetens påverkan på individen, då arbetslöshet kan uppfattas på 

många olika sätta för olika individer. Det är därför viktigt att vägledaren möter individen uti-

från dennes unika upplevelse.  

 

Traditionella vägledningssätt, såsom matchning av färdigheter mot yrken, utbildning avseende 

navigering i platsbanker samt utformning av ansökningshandlingar, är fortfarande viktigt, men 

är inte tillräckligt i dagens samhälle där arbetslösa möts av hög arbetslöshet, återkommande 

lågkonjunkturer och stagnerat yrkesskapande. Dessa faktorer har en emotionell påverkan på 

individer, vilket har bidragit till att ett annat behov av vägledning har vuxit fram än den tradit-

ionella som bär på ett makroperspektiv och tenderar att vara innehålls- och uppgiftsorienterad. 

Bland annat förslås det motivationsorienterade och förändringsorienterade metoder som ska 

möta individen utifrån ett mikroperspektiv. En sådan vägledningsform innebär ett mer holist-

iskt förhållningssätt och handlar om att hjälpa människor att förhålla sig till de känslor och 

emotioner som de upplever. Tillämpning på makronivå är fortfarande nödvändigt i vägled-

ningssammanhang, men primärt bör individens behov mötas på mikronivå (Maglio, Butterfi-

eld & Borgen, 2005). 

 

För att uppnå dessa nya krav förordar artikeln tillämpningen av teorier som bygger på exist-

entialism och det refereras till filosoferna Maslow, Kierkegaard, Nietsche och Heidegger, för 

att nämna några. Att dessa teorier är relevanta i vägledningssammanhang beror på att de inne-
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håller filosofiska frågeställningar som kan tillämpas på såväl makronivå (framtidsorientering) 

som på mikronivå (nutidsorientering). Genom att närma sig individen på mikronivå öppnas 

det upp ett utrymme mellan vägledaren och arbetssökande, som möjliggör ett framträdande av 

den existentiella upplevelsen av situationen (Maglio m.fl., 2005). 

 

Artikeln hänvisar till tre tidigare studier som samtliga betonar vikten av ett erkännande kring 

den existentiella kampen när man ska hjälpa människor att hitta rätt i arbetslivet och till sig 

själv. Många respondenter i undersökningarna uttryckte att de behövde hjälp med sin person-

liga utveckling, genom att komma fram till vem de är och vem de hoppas kunna bli i samband 

med en anställning. Som ett exempel uttryckte en av respondenterna:  

 

Just making that transition from school to like reality …, is really difficult… life was so 

easy [at school], because like you have these set up for you. … it is all lined up for you, 

right. And then you are out, like, after, graduation I felt so empty. I felt now what, what do I 

do. I was such a loss, you know. 

(Maglio & Borgen 2004; ref i Maglio mfl. 2005, s.84) 

 

Tanken med att inta ett perspektiv på mikronivå handlar inte primärt om att leda individen 

mot arbete utan om det som respondenten ovan efterfrågar; att komma till insikt om var denne 

befinner sig. För att uppnå detta måste yrkesvägledaren förhålla sig till arbetssökandes subjek-

tiva värld och den kamp de befinner sig i på vägen förbi arbetslöshet. Denna väg går mot mål 

som inte enbart omfattas av nytt jobb utan även mot fullbordande, mening och frihet. Under 

en sådan session agerar vägledaren aktivt genom att engagera sig i den arbetssökandes upple-

velse (Maglio mfl., 2005). 

 

Artikeln berör ytterligare en dimension av problemet skilda intressen där samtalsparterna inte 

möts på samma nivå. Då artikeln förklaras utifrån aspekter om varför det är viktigt att möta 

arbetslösa utifrån deras personliga position och deras upplevelse av att vara arbetslös är den 

angelägen för oss eftersom det går i linje med en samtalsdimension som vi efterfrågar i ett 

vägledningssamtal. 

 

2.4.4. Arbetslöshet – en känslomässig berg-och-dalbana  

Målet med studien The Dynamics of Unemployment (1987), var att kartlägga psykologiska 

och emotionella reaktioner i samband med arbetslöshet. Studien har sin utgångspunkt i en 

teoretisk modell som beskriver arbetslöshet som en känslomässig berg-och-dalbana genom 
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vilken olika emotioner, såsom till exempel ilska, förnekelse, hopp, entusiasm och likgiltighet, 

passerar.  

 

Undersökningens respondenter bestod av ungdomar och vuxna som varit arbetslösa under 

minst tre månader. Genom intervjuer kunde forskarna urskilja tre olika mönster avseende upp-

levelsen av att vara arbetslös, där unga under 25 år särskiljdes med ett eget känslomässigt 

mönster i förhållande till ovan nämnda teoretiska modell. De ungas mönster kännetecknades 

av en förväntan om att det skulle vara relativt enkelt att hitta ett arbete, men när så inte skedde 

uppkom känslor som handfallenhet och frustration. I takt med att man märkte att jobben var 

svåråtkomliga dalade intresset av att fortsätta jobbsökande och man började i stället ägna sig 

åt andra fritidsaktiveter. Detta blev ett sätt att hantera tristessen på, men ökade knappast chan-

serna till att hitta ett jobb. Vidare uttryckte de att de kände sig hjälplösa och oförmögna att 

kunna förändra sin situation (Borgen & Amundson, 1987). 

 

The Dynamics of Unemployment (1987) påvisar att det är tydligt att arbetslöshetsprocessen 

leder till såväl emotionella som kognitiva skiftningar och belyser därför vikten av att göra en 

bedömning och skapa sig en medvetenhet om vilket tillstånd vederbörande befinner sig i. 

Detta för att kunna ta ställning till vilken åtgärd som är mest lämplig, beroende på den arbets-

löses tillstånd och behov, vilket kan handla om allt från jobbsökningstekniker till förstärkning 

av självförtroende. Avsaknad av sådan medvetenhet hos yrkesvägledare kan, enligt Fineman 

(1983; ref. i Borgen & Amundsen, 1987) medföra att åtgärder enbart leder till bortkastad tid 

eller att de till och med får en motverkande effekt.  

 

Utifrån vår problematisering kan institutionella krav och kategoriseringar verka begränsande i 

samtal då alla bemöts och behandlas på samma sätt. Denna artikel blir intressant för oss då 

den belyser betydelsen av det motsatta eftersom den lyfter fram vikten av individanpassad och 

motivationsskapande hjälp för att nå ett lyckat resultat. Artikelns förhållningssätt sätter in-

stitutionella krav åt sidan och låter den arbetslöse känna sig unik då denne möts utifrån sitt 

emotionella känsloläge. 
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2.4.5. Ungas önskningar och behov i vägledningssamtal 

Vi har även tagit del av den kanadensiska studien Career Guidance and Counselling for 

Youth: What Adolescents and Young Adults are Telling Us (2006), som bland annat lyfter 

fram vikten av att lyssna på unga inför utförandet av rådgivnings- och vägledningsprogram. 

 

Artikeln baseras på tre tidigare studier, som berört ungdomars behov i olika sammanhang, 

vilka har fungerat som utgångspunkt för författarnas reflektioner kring vilken form av hjälp 

unga anser vara relevant och användbar avseende vägledning och rådgivning. En genomgå-

ende konsekvens i de olika studierna är att karriärrelaterade behov skiljer sig åt mellan vuxna 

och unga. Detta styrks av Hiebert (2002; ref i Borgen & Hiebert, 2006) som anser att det finns 

många rön som talar för att vid utformning av vägledningsprogram måste det fokuseras på 

vilka behov de unga uttrycker, för att programmen ska bli så effektiva som möjligt. 

 

De som efterfrågas av de unga i studien berör bland annat att den information som förmedlas 

måste ha en tydlig koppling till deras behov. Det finns även en önskan om att vägledning ska 

fokusera mer på de som individer och beröra deras liv i ett större sammanhang än enbart det 

yrkesmässiga. Upplevelsen av att växa upp i vårt nutida samhälle har förändrats mot förr, då 

många av de som arbetar med professionell vägledning växte upp. Därför bör arbetsför-

medlarna vara försiktiga med att utgå och förlita sig på sitt eget perspektiv och i stället vara 

lyhörda för vad dagens unga efterfrågar (Borgen & Hiebert, 2006). 

 

Vi intresserar oss av att undersöka på vilket sätt ett samtal kan upprätthålla en god kvalitet 

genom att bland annat ta hänsyn till samtalets dimension, vilket gör denna artikel intressant, 

då den belyser vad unga själv efterfrågar i samtal med arbetsförmedlare. Den är behjälplig för 

oss då den återigen påvisar att det finns en distans mellan unga arbetslösa och arbetsför-

medlare, då ungas och vuxnas behov avseende vägledning ofta skiljer sig åt. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna i vår studie har vi valt för att kunna angripa de olika delarna i 

vår frågeställning, vilket sker utifrån de tre dimensionerna, institutionell dimension, social 

dimension och samtalsdimension. För den institutionella dimensionen använder vi oss dels av 

Abraham de Swaans (2003) förklaring av människans syn på samhället och organisationer för 

att få en bild av hur detta förhåller sig och dels av Erving Goffmans (2009) teori om rollta-

gande, för att undersöka om och på vilket sätt arbetsförmedlare pendlar mellan äkta och cy-

nisk rollgestaltning. Desasa teorier bärs upp av vår huvudteori, Moira von Wrights (2000) 

teori om punktuellt och relationellt perspektiv, vilken berör samtliga dimensioner, men fram-

för allt den sociala då det är förhållningssättet som ligger till grund för hur det sociala samspe-

let upplevs. Vidare tillämpar vi Randall Collins (2004/2008), vars teori främst verkar inom 

den sociala dimensionen då han beskriver hur lyckade interaktionsritualer skapar god emot-

ionell energi, vilken ligger till grund för bland annat engagemang och motivation. Avslut-

ningsvis angriper vi samtalsdimensionen med hjälp av Hilmar Thór Hilmarssons (2012) be-

skrivning av samtalet med professionell empati. Senare följer en resumé där vi förtydligar 

varför vi valt de olika teorierna samt synliggör dess samverkan mellan varandra. 

 

3.1. Människans förhållande till samhälleliga organisationer 

Sociologen de Swaan (2003) beskriver hur det i sociala interaktioner skapas mänskliga 

nätverk bestående av både beroenden och förväntningar. Vissa förväntningar har stark 

förankring i lagstiftade regler, medan andra bygger på informella överenskommelser. Sådana 

allmänna förväntningar gäller för de flesta av oss, men det finns också specifika 

förväntningar som hör samman med den position en person har i sitt nätverk, det vill säga 

vederbörandes roll. Oftast är förväntningarna på en roll ömsesidiga; den som innehar rollen 

vet vad rollen innebär och de personer som kommer i kontakt med denne känner till dess 

innebörd. Detta fenomen benämns av de Swaan (2003) som delade förväntningar och alla 

som känner till hur man bör bete sig i samhället delar både allmänna och specifika 

förväntningar. Det kan dock förekomma att människor har skilda förväntningar på en person i 

en viss position och om ömsesidighet saknas uppstår motstridiga förväntningar. 

 

Utifrån de Swaan (2003) består en organisation av en sammansättning människor och medel 

som är ämnade att utföra specifika och bestämda uppgifter. Stora, invecklade och reglement-

erade organisationer liknas vid byråkratier, vilka framför allt förekommer inom staten, som är 
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den största organisationen av alla, med dess olika myndigheter och förvaltningar. Alla organi-

sationer bär på synbara, eller manifesta funktioner, vilka är organisationens främsta uppgifter. 

Men det finns också dolda eller latenta funktioner. De Swaan (2003) ger exempel från skolans 

värld att en latent funktion kan vara att hålla det uppväxande släktet från arbetsmarknaden, 

framför allt då det råder brist på arbete. Utifrån vår reflektion tänker vi att Arbetsförmed-

lingens manifesta funktion är att förmedla arbete, medan dess latenta funktion handlar om att 

hålla människor sysselsatta. Vidare handlar statens främsta uppgifter om att få fram kollektiv 

nytta. Eftersom dessa insatser finansieras av skatter, vilka vi är tvingade att betala, skiljer de 

sig åt från kollektivt handlande som är frivilligt, vilket medför att: ”Statligt tvång förekommer 

det kollektiva handlandets dilemma.” (de Swaan, 2003 s. 140).  

 

Vi använder oss av de Swaans (2003) skildringar för att få oss en bild av hur individer 

förhåller sig till samhälleliga myndigheter. Vi finner denna teori relevant då den bidrar till en 

förståelse för hur institutionella organisationer, såsom Arbetsförmedlingen, verkar i samhället 

och för den miljö individen möter i interaktion med en sådan organisation. 

 

3.2. Vardagslivets dramaturgi  

Goffmans (2009) rollbegrepp är uppdelat i två extremer; den äkta och den cyniske roll-

spelaren. Den äkta kännetecknas av en person som brinner för sin sysselsättning och har in-

tagit denna roll så skickligt att den finns där utan reflektioner. Varken rollinnehavaren eller 

publiken upplever den som en tagen roll utan den framstår i framförandet som äkta och 

genuin (Goffman, 2009). Den cyniske rollspelaren kännetecknas av en person som inte ens 

själv känner övertygelse om att agerandet är äkta. Det är rollspelaren själv som har störst 

möjlighet att bedöma äktheten i sitt framträdande och således även denna som har makten att 

bestämma över hur äkta det ska framstå. Genom avsaknad av tro på sin roll och ett ointresse 

för hur denna framförs skapas en cynisk rollspelare och framförandet sker för att beakta 

andras intressen. Detta scenario kan också skapas när den cyniske rollspelaren anser att han 

förleder sin publik utifrån dess eget bästa, eller att hans publik inte tillåter honom spela en 

äkta roll. Goffman (2009) menar att den äkta rollen kan jämställas med det äkta jaget, efter-

som det är den rollen som individen strävar efter att vara.  

 

Rollspelandets äkthet och cynism kan skifta i kraft och förändras över tid. En roll som från 

början varit cynisk kan införlivas till en äkta och vice versa (Goffman, 2009). Det bör dock 
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poängteras att det kan ske en viss grad av självbedrägeri, vilket innebär att viljan och målet 

med framförandet är att uppnå en äkthet i rollspelandet. 

 

Vidare använder Goffman (2009) begreppet fasad för att förklara hur individens framträdande 

på ett typiserat vis återkommer för att åskådarna ska kunna fastställa en viss kontext. En given 

social fasad har benägenhet att bli institutionaliserad och bli en stereotyp bild, vilket ger upp-

hov till en kollektiv representation. Då en individ tar en roll som finns etablerad i samhället 

upptäcks ofta att denna redan innehar en given fasad och oavsett om målet med rolltagandet 

motiveras av att utföra den uppgift som förknippas med rollen eller upprätthålla den fasad 

som rollen är förknippad med, måste individen göra båda delar (Goffman, 2009). 

 

Vi väljer att använda oss av Erving Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv och relatera 

detta till myndighets- respektive privatpersonsrollerna som arbetsförmedlarna i vår 

undersökning hela tiden måste förhålla sig till och växla mellan. Goffmans (2009) teori 

används främst ur ett institutionellt perspektiv, då det dramaturgiska perspektivet på ett 

relevant vis kan tydliggöra det rolltagande som arbetsförmedlarna via sin profession åtar sig 

och på vilket sätt detta påverkar och har betydelse för mötet med arbetslösa. 

 

3.3. Relationellt och punktuellt perspektiv 

Von Wright har sin utgångspunkt i George Herbert Meads teori symbolisk interaktion-ism där 

hon tar upp det genuina mötet mellan människor, främst i pedagogiska sammanhang. När 

Mead (1910; ref. i von Wright, 2000) relaterar till pedagogiska situationer, såsom und-

ervisning, menar han att dessa kräver emotionell anknytning, vilken uppnås genom att knyta 

an till elevers uppmärksamhet och deras själv. Även om känslor kan te sig psykiskt är det, 

enligt Mead (1903; ref. i von Wright, 2000), en felaktig uppfattning då känslor inte bär på en 

subjektivitet såsom psyket gör. Däremot menar han att känslor är en del av kommunikation 

och social handling, vilket sker före individens medvetande och ligger till grund för lämplig 

handling. Vidare delar Mead (1910-1911; ref. i von Wright, 2000) upp sociala handlingar i tre 

faser där den emotionella fasen har den initiala kopplingen till själva händelseförloppet. I 

nästkommande fas, den estetiska, konstrueras det som ligger till grund för själva handlingen, 

vilken är den intellektuella och avslutande fasen. 

Det finns olika förhållningssätt att tillämpa i sociala interaktioner där det kan göras skillnad 

på huruvida genuina möten kommer till stånd eller inte. Von Wright (2000) skiljer mellan det 
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punktuella och relationella förhållningssättet där intersubjektivitet omfattas av skeenden i den 

gemensamma världen där olika subjektiviteter, det vill säga enskilda individer, koordinerar 

med varandra. Intersubjektivitet bidrar till samförstånd mellan interagerande och kan 

beskrivas som en kommunikativ process där människor delar en gemensam verklighet som 

mynnar ut i en form av gemensamt meningsskapande i just det mötet. Intersubjektivitet bör 

dock inte betraktas om total enighet, eftersom fenomen som mångfald och skillnad tillhör 

existentiella grundvillkor, utan som en kommunikationsprocess av meningsskapande; ”[…] vi 

förstår intersubjektiviteten snarare som en kommunikativ process av meningsskapande än 

som ett tillstånd av samförstånd i enighet.” (von Wright 2000, s. 75). 

 

Utifrån ett punktuellt perspektiv betraktas en individ utifrån hennes enskilda egenskaper som 

har sitt ursprung i exempelvis biologiska och psykologiska faktorer. Fokus ligger då vid 

individers själv och vid en kommunikation framstår de kommunicerande som fristående 

subjekt (von Wright, 2000). Med detta förhållningssätt kan individer således kategoriseras och 

placeras i fack; de är desamma oavsett i vilket sammanhang de befinner sig i. I ett relationellt 

perspektiv är den enskilda individens existens beroende av andra där den mänskliga subjek-

tiviteten framträder via sociala interaktionsprocesser. Den individuella subjektiviteten förstås 

utifrån handlingar som präglas av en samstämmighet människor emellan (von Wright, 2000). 

På så vis kan det inte ske någon kategorisering som i ett punktuellt perspektiv; då varje social 

interaktion är unik blir också människan unik i sina olika sammanhang. Genom att inta ett 

relationellt förhållningssätt uppnås det viktiga i att intressera sig för varje människa som unik 

och låta henne bli sedd och erkänd för den hon är (von Wright, 2000).  

 

Även om det finns en strävan efter goda och unika möten med varje individ finns det en risk 

att dialogen genererar i punktuell kunskap i stället för i relationell. Punktuell kunskap härleder 

till vad en person står för medan det relationella härleder till vem en person är. Resultatet blir 

att utifrån ett punktuellt perspektiv möts individen på ett mer generellt plan då denne jämställs 

och förenas med alla andra som bär på samma egenskaper. I en dialog som koncentrerar sig på 

vad en person står för hindras hennes vem från att träda fram. Man relaterar till ”alla andra” i 

stället för till den unika personen man har framför sig vilket gör att alla personer med samma 

punktuella egenskaper behandlas likadant i stället för utifrån de enskilda individer de faktiskt 

är. Genom att i stället koncentrerar dialogen kring vem en person är tillåts hon komma fram i 

den sociala interaktion som dialogen utgörs av, det vill säga genom den intersubjektivitet som 



16 

 

uppstår i samtalet (von Wright, 2000). Vår tolkning är att det är lätt att tro att man är personlig 

fastän man inte är det, vilket har sin grund i vilket ingångsperspektiv som anammats.  

 

I vår ambition att intressera oss för den enskilda individen som unik måste vi möta henne som 

ett vem. En förutsättning för detta är det mellanmänskliga mötet, då det är först tillsammans 

med andra som människan framträder som unik. En annan förutsättning beskrivs med hjälp av 

Johan Asplund (1992; ref. i von Wright, 2000), genom att parterna förhåller sig socialt 

responsiva gentemot varandra, vilket i sin tur är en förutsättning för intersubjektivitet att 

framstå. Mänskligt handlande och social responsivitet är i stort sett alltid närvarande som fen-

omen, men kan i praktiken rationaliseras bort då de inte ges något utrymme. Konsekvensen 

blir förutsägbara beteenden med avsaknad av meningsfullhet (von Wright, 2000). På så vis 

blir det omöjligt för intersubjektivitet att komma till stånd eftersom gränserna för mötet eller 

samtalet är fastställda från början. Då det punktuella mötet grundar sig på en sluten upp-

fattning om individen möts hon också som sådan eftersom utgångspunkten är förutbestämda 

ramar som bygger på en generell uppfattning om ett ideal. Genom att möta människor som 

öppna individer skapas i stället en delaktighet, vilket är utgångspunkten i ett relationellt sam-

manhang. Detta sker via en växling mellan intagande av den andres perspektiv och sitt eget. 

Genom att ta någon annans perspektiv sammanfaller ens reaktion med den andres. 

Perspektivtagande handlar således inte om att på något sätt ställa sig på den andres sida utan 

snarare om ett formellt förhållningssätt gentemot den andre. Von Wright (2000) menar dock 

att i sammanhang med tydliga och strikta gränser mellan olika grupper av människor är detta 

omöjligt. I dessa fall krävs det en rekonstruktion där en social medvetenhet aktualiserar och 

problematiserar motpartens situation. 

 

Intersubjektiva relationer som bär på en genuinitet förutsätter ett erkännande av parterna, men 

detta är inget som sker per automatik utan förutsätter att det ges utrymme för lust, entusiasm 

och möjligheter till handling. En bortprioritering av dessa faktorer leder till att intersubjekti-

viteten vacklar, vilket i sin tur påverkar graden av ömsesidigt erkännande. De flesta mellan-

mänskliga möten kännetecknas av en ojämlikhet, där den ena parten sitter på någon form av 

makt och på så vis blir nyckelperson för interaktionen. Detta beror ofta på att den ene befinner 

sig i professionell position, som den måste förhålla sig till. Men intersubjektivitet eller äkta 

genuina möten handlar inte om att bli privat med varandra utan snarare om att respektera den 

andra som konkret och unik (von Wright, 2000). 
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Vi anser att Vem eller vad-teorin är tillämpbar för mötet och samtalet mellan arbetslös och 

arbetsförmedlare, då det även här är en part (arbetsförmedlaren) som befinner sig i en form av 

maktposition och att Arbetsförmedlingen precis som skolan är en institutionell organisation. 

Detta är också anledningarna till att vi väljer att prioritera och utgå från von Wright framför 

symbolisk interaktionisms huvudskapare Mead. Vidare blir denna teori extra tillämpar i vår 

undersökning då den berör såväl den institutionella dimensionen, vilken kan härledas till ett 

vad-bemötande, som samtals- och den sociala dimensionen, vilka kan härledas till ett vem-

bemötande. Teorin omfattas således av samtliga dimensioner vi väljer att beakta. 

 

3.4. Interaktionsritualer och emotionell energi  

Randall Collins (2004) beskriver sin teori om interaktionsritualer och emotionell energi som 

en situationsteori, då individer utvecklas och påverkas av olika situationers dynamik. 

 

3.4.1. Interaktionsritualer  

En interaktionsritual liknas vid en sammankost där deltagare hamnar i ett gemensamt 

stämningsläge och identifieras utifrån fyra grundläggande kriterier (Collins, 2004): 

 

 Två eller fler fysiskt närvarande personer, som genom sin närvaro har möjlighet att på-

verka varandra. 

 Det ska finnas en tydlig gräns mellan vilka som är deltagare och vilka som inte är det. 

 Närvarande personer ska ha gemensamt fokus där uppmärksamheten är riktad åt samma 

håll, vilket ska kunna leda till ett ömsesidigt utbyte och att var och en känner till varandras 

närvaro och uppmärksamhet. 

 De närvarande ska dela en gemensam sinnesstämning eller känslomässig upplevelse. 

 

För att interaktionsritualer ska komma till stånd förutsätts samtliga fyra kriterier. Dessa är 

sammanlänkade och fungerar i symbios med varandra, där det gemensamma objektet och den 

gemensamma emotionen har den starkaste sammankopplingen. Alla interaktionsritualer blir 

dock inte framgångsrika, även om alla kriterier uppfylls, vilket kan bero på att det finns ett 

oengagemang som leder till att den kollektiva upprymdheten går förlorad (Collins, 2004). 
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3.4.2. Emotionell energi 

Emotionell energi skapas via långsiktiga relationer och är en stark, stabil och varaktig emo-

tion med egen drivkraft efter social interaktion. Den består av känslor som tillhörighet, för-

troende, upprymdhet, entusiasm samt initiativtagande och har sitt ursprung i de emotioner 

som uppkommer i framgångsrika ritualer. Vidare bidrar emotionell energi till handling utan 

att påverkas av andra. Det är viktigt att särskilja emotionell energi från andra typer av känslor 

vi uppvisar, då ritualers ursprungliga emotioner är mer kortvariga. Det är dock dessa urspru-

ngliga känslor som ligger till grund för den emotionella energi som så småningom skapas i 

ritualen. Genom en medvetenhet om gemensamt fokus kan individer fånga upp varandras 

emotioner, vilket medför att emotioner som skapas i ritualen blir dominerande och står över 

andra känslor. (Collins, 2004). 

 

Vidare är emotionell energi en dimension med en hög och en låg pol (Collins, 2008). En per-

son med hög nivå av emotionell energi präglas av entusiasm och hoppfullhet. Hon känner in-

gen tvekan över att agera i olika situationer och har förmågan att svepa in människor i sin när-

het i sin sinnesstämning. Personer med låg emotionell energi präglas av motsatsen då de sak-

nar såväl vilja som entusiasm. Båda dessa ytterligheter smittar av sig på omgivningen, vilket 

gör att vi tenderar att undvika personer med låg energi. Därför föredrar vi interaktioner i form 

av möten och samtal som verkar höjande. Det är dock sällan individer befinner sig på någon 

av dessa extremer utan i stället verkar den emotionella energin pendlande och människan be-

finner sig oftast på en någorlunda balanserad nivå. Det gör att den emotionella energin går rel-

ativt obemärkt förbi oss och det är enbart vid tillfällen då den ökar eller sjunker som vi reflek-

terar över den. Däremot är inte den emotionella energi hur varaktig som helst, utan kräver ko-

ntinuerlig påfyllnad för att inte dräneras (Collins, 2008). 

 

Collins teori om interaktionsritualer och emotionell energi anser vi är relevant för att kunna 

urskilja hur den sociala dynamiken ser ut och påverkas i mötet mellan arbetslös och arbets-

förmedlare. Med hjälp av teorin vill vi kunna synliggöra skiftningar i interaktionsritualers 

styrka, vad de beror på samt vad som händer med den emotionella energin.   

 

3.5. Samtalet med känslomässig intelligens  

Hilmarsson (2012) tar i sin teori om professionell empati upp emotionernas betydelse för ge-

mensam förståelse och lägger fokus på vilket sätt vi samtalar och lyssnar. ”När du lyssnar 
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säger du till den du möter ’jag vill förstå dig’ och detta skapar goda relationer”, skriver 

Hilmarsson (2012, s.112), när han förklarar syftet med att lyssna. Genom lyssnandet för-

medlas empati vilket påvisar att det finns en förståelse för den man samtalar med. Empatiska 

människor har mer framgång i skapande och bevarande av relationer och Hilmarsson (2012) 

beskriver empati som människans viktigaste talang. Ett empatiskt förhållningssätt inger 

förtroende och leder till att andra känner att de kan anförtro sig.  

 

Ett professionellt samtal handlar inte enbart om att lyssna på det som sägs utan också om att 

lyssna till kroppsspråk och till hur ord betonas. Det förekommer att orden inte stämmer 

överens med det känslouttryck som uppvisas – man säger en sak, men menar en annan. Ge-

nom att lyssna med empatisk inlevelse främjas skapandet av motivation och ansvarstagande 

hos motparten. Formeln i ett sådant samtal handlar om att sammanfoga känsla med orsak, att 

sätta ord på varför en känsla har uppkommit. Genom att inta ett sådant förhållningssätt intas 

också den andres perspektiv. 

 

Hilmarsson (2012) menar att de allra flesta tror att de är bättre lyssnare än vad de är och gör 

häri en särskillnad mellan att lyssna och att höra. Genom lyssnandet tas en aktiv ståndpunkt 

där vi visar intresse och tolkar för att förstå, medan hörandet har ett passivt förhållningssätt, 

där vi i efterhand antingen kommer ihåg vissa delar eller helt enkelt glömmer vad som sagts. 

Sämre lyssnare präglas av att antingen låtsas lyssna, utan att vara närvarande i sina tankar, 

eller att inta ett förhållningssätt där de lyssnar kritiskt, värderande eller okänsligt. 

 

Det finns alltid en risk att det uppstår en konflikt i professionella samtal då de ofta sker mellan 

olika roller där yrkesutövaren ska uppnå ett syfte med den andre. I och med detta hamnar 

samtalsledaren i en ledande position till skillnad från motparten vars position blir följande. 

Eftersom människor i grunden inte vill bli ledda är det därför lätt att det uppstår en spänning 

mellan samtalsparterna. Det är inte heller säkert att båda parter har samma uppfattning om vad 

samtalet ska handla om och gå ut på. I sådana sammanhang där vi hamnar i en maktposition i 

förhållande till den andre, tenderar vi att reagera på ett primitivt sätt, vilket sker via omedvet-

na strategier. Detta görs genom att vi antingen uppvisar aggressivitet eller passivitet. Det förra 

sker genom övertag på andras bekostnad vilket leder till obehagskänslor hos motparten och 

det senare sker genom att låta motparten styra samtalet vilket leder till att samtalet blir ostruk-

turerat. Dessa två reaktionsmönster kan visa sig fungera, dock endast på en kortsiktig nivå. 

För att undvika denna form av konflikt handlar det om att gå in i samtals-rollen med 
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professionell empati, vilket sker genom tre hörnstenar; god relation, syfte med samtalet samt 

samtalsstruktur (Hilmarsson, 2012). Professionell empati kännetecknas av ett positivt 

samspelsmönster som leder till effektiv kommunikation, där syftet bidrar till en trygg 

atmosfär och att en acceptans från motpartens sida om att bli ledd då syftet beslutas i sam-

förstånd. Eftersom syftet sker i dialog påvisas det en vilja om att etablera en jämlik relation 

mellan parterna, vilket gör att den andre känner sig accepterad. Ett empatiskt bemötande för-

hindrar också en konflikt som omges av angrepp och försvar eftersom det tillämpas följ-

samhet i stället för motstånd. Genomgående handlar samtalet om att söka anpassa sig till mot-

parten, då det centrala är att denne ska känna sig bekväm under samtalet, där en god relation 

är a och o för att ett professionellt samtal ska utveckla sig till ett framgångsrikt samtal.  

 

Vidare belyser Hilmarsson (2012) vikten av att samtalsledare undviker ett neutralt för-

hållningssätt, vilket är vanligt förekommande i samtalssammanhang, då det ofta leder till en 

distans mellan parterna. Det beror på att våra känslor inte kan vara neutrala utan måste vara 

antingen positiv eller negativ karaktär, en neutral känsla smittar av sig och omvandlas till en 

negativ hos motparten. Att uppvisa ett mönster av neutralitet, vilket omfattas av tonläge, an-

siktsuttryck och kroppsspråk, är därmed tillräckligt för att bli uppfattad som negativ. Vidare 

finns det ett samband mellan känslor och handling; ”Känns det bra vill vi göra. Känns det då-

ligt undviker vi” (Hilmarsson, 2012, s. 21). Därför måste professionella samtal genomsyras av 

positiva känslor, vilket uppnås då vi går in i samspel med andra med ett naturligt förhållnings-

sätt och i dessa sammanhang är det alltså inte bara orden som har betydelse, utan även det 

som sker icke-verbalt.  

 

Empatins grundläggande kraft handlar om att skapa motivation vilken erhålls genom ett väg-

ledande förhållningssätt, vilket kännetecknas av att uppmärksamma, bekräfta och visa för-

ståelse för känslor. Det handlar således om att ge ett känslomässigt stöd genom att uppfatta 

och ta hand om känsloreaktioner för att därefter aktivt komma fram till lösningsförslag 

(Hilmarsson, 2012). 

 

Hilmarssons (2012) beskrivning av samtalet med professionell empati berör en form av 

samtalsmetodik som vi finner intressant och som vi anser vara relevant för vår studie då 

samtalets karaktär har en viktig roll för hur samtalet utvecklas och hur den sociala dynamiken 

kommer att framstå. Teorin används för att skapa en förståelse kring vikten av att reflektera 

över hur ett samtal bedrivs.  
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3.6. Teoriernas samverkan med varandra 

Teorierna i vår studie har valts ut för att, som tidigare nämnts, verka inom de tre övergripande 

dimensionerna som vi intresserade oss för.  

 

De Swaan (2003) och Goffman (2009) används för att belysa den institutionella dimensionen, 

där vi vill söka synliggöra hur förväntningar på institutionella myndigheter och dess 

medarbetare påverkas och bidrar till det intryck som förmedlas i mötet med 

Arbetsförmedlingen. Då det goda samtalet kan påverkas av institutionella förväntningar, vill 

vi belysa dessa effekter genom von Wrights (2000) förhållningssätt, punktuellt och relationellt 

perspektiv, där arbetsförmedlaren intar ett perspektiv som kan vara avgörande för hur den 

sociala dynamiken och samtalet utvecklas. Genom att se till Collins (2004/2008) emotionella 

energi, kan vi ana de skiftningar i uppmärksamheten som sker, beroende på om de arbetslösa 

upplever sig bli bemötta utifrån ett punktuellt eller relationellt perspektiv. Detta i sin tur styr 

hur den sociala dimensionen faller ut. Hilmarsson (2012) är tillämpbar för samtals-

dimensionen då den tillhandahåller verktyg för att möjliggöra ett professionellt samtal med en 

emotionell grund, vilket även är grundläggande i von Wrights förhållningssätt.  

 

Det finns således en arbetsdelning mellan de olika teorierna där var och en primärt berör och 

verkar för en eller flera specifika dimensioner, samtidigt som de bär på en kompletterande 

funktion till övriga teorier, i mer eller mindre stor utsträckning. Denna arbetsdelning, menar 

vi, möjliggör en analys på ett sätt som kan ta hänsyn till de olika delarna i vår frågeställning 

och som därmed bidrar till att studiens tillförlitlighet ökar. 
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4. Metod  

4.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi hade vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt i hermeneutiken. Till skillnad från 

positivismen, vilken intresserar sig för att förstå regelbundenheter genom att främst undersöka 

relationer mellan orsak och verkan (Allwood & Erikson, 1999), är hermeneutikens främsta 

strävan att uppnå förståelse kring det som studeras, vilket sker genom att inta ett tolkande 

förhållningssätt (Hallberg, 1999). Hermeneutiken har också en ideografisk ansats där man 

koncentrerar sig djupare på studieobjekten (Hallberg, 1999) i jämförelse med positivismen 

vars mål är att kunna generalisera vilket gör att man eftersträvar att undersöka enskilda 

egenskapers förmåga att återkomma i olika situationer (Allwood & Erikson, 1999). Vidare är 

yttervärldens existens inte lika självklar för hermeneutiker som för positivister (Allwood & 

Erikson, 1999).  

 

Inom hermeneutiken är det viktigt att beakta de uppfattningar vi har och sådant vi redan kän-

ner eller tror oss känna till om området som studeras. Dessa faktorer har att göra med den för-

förståelse vi har och som är en central del inom det hermeneutiska förhållningssättet, som me-

nar att alla tolkningar vi gör i vår strävan att uppnå förståelse grundar sig på vår förförståelse 

(Birkler, 2008). På så vis utgörs förförståelsen av våra befintliga kunskaper och erfarenheter 

och det blir således dessa som präglar hur vi tolkar och förstår saker och ting i vår omvärld 

och därmed också hur vi kommer att förstå och tolka de svar vi kommer att få från de vi inter-

vjuar. Förförståelsen ingår i den hermeneutiska cirkeln som belyser den process som sker 

mellan vår helhetsförståelse och delförståelse. Helhetsförståelse relateras till den fullständiga 

förförståelse man har inför en uppgift eller ett projekt och som under resans gång kommer att 

kompletteras med ny delförståelse som i sin tur bidrar till den nya helhetsförståelsen (Birkler, 

2008). På så vis finns det ett ömsesidigt beroende mellan helhetsförståelse och delförståelse 

då all förståelse vi skapar har sin utgångspunkt i en form av befintlig förståelse. Vi skulle vilja 

beskriva den hermeneutiska cirkeln som en dynamisk process; det som sker i den är under 

ständig rörelse och förändring. 

 

Vår tanke med den hermeneutiska utgångspunkten var att med hjälp av våra tolkningar söka 

få fram sådant som arbetslösa och arbetsförmedlare inte direkt uttryckte utan som de sa mel-

lan raderna. Denna hållning menar vi kan härledas till misstankens hermeneutik som hänvisar 

till att upptäcka det fördolda (Erikson, 1999). Relaterat till vår problemställning blev det 
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hermeneutiska förhållningssättet väl tillämpbart. Dels för att vårt primära syfte var att uppnå 

ökad förståelse för betydelsen av samtalets karaktär och dels för att det fanns ett behov av att 

tolka och förstå utsagor från våra informanter. Vi var samtidigt medvetna om att vår förför-

ståelse skulle kunna leda till vinklingar i de tolkningar vi gjorde och att det i stort sett skulle 

vara omöjligt att förhålla oss opartiska, vilket vi hade respekt för genom vårt studiearbete. 

 

4.2. Förförståelse 

Våra erfarenheter från Arbetsförmedlingen är något skilda. Cecilia var arbetslös ett par 

perioder under 1990-talet och har således varit i kontakt med myndigheten medan Anna aldrig 

har haft denna kontakt. 

 

4.2.1. Arbetsförmedlingen som organisation 

Innan vi påbörjade denna studie hade vi en generellt negativ uppfattning om Arbetsför-

medlingen, som vi såg som en tungrodd och omodern organisation med en hierarkisk upp-

byggnad. Vårt förtroende för dess verksamhet var inte särskilt stort, då vi snarare såg den som 

en ”tillsynsmyndighet” än som en servicemyndighet. Trots detta tänkte vi att den bars upp av i 

grunden engagerade medarbetare, men som lätt kunde tappa energi på grund av regler och 

riktlinjer. Vi vill belysa att denna förförståelse till stor del byggde på förutfattade meningar 

och hörsägen, då vi inte hade någon inblick i Arbetsförmedlingen som organisation, och vår 

förhoppning var att denna bild skulle komma att förändras under arbetets gång. 

 

4.2.2. Arbetsförmedlarna 

Vår tanke var att arbetsförmedlare drivs hårt av institutionella värderingar och restriktioner 

och saknar resurser för att få till ett lyckat samtal, även om detta kan vara målet. Vidare 

trodde vi att arbetsförmedlaren, i början av sin anställning, bar på en relativt stor ambition om 

att hjälpa till och möta personen bakom den arbetslösa fasaden, men att detta försvåras och 

mattas av på grund av allt för mycket riktlinjer och policys att förhålla sig till. Samtidigt men-

ade vi inte att det var arbetsförmedlarna det var ”fel” på, utan att detta förlopp kunde härledas 

till svårigheterna att arbeta inom en statlig organisation i dessa frågor, då personliga åsikter 

inte harmoniserar med institutionens vilja och mål. Vår uppfattning var att arbetsförmedlare 

befinner sig i en hårt belastad situation där så många samtal som möjligt ska genomföras på så 

kort tid som möjligt, vilket ledde till vår uppfattning om ett successivt försvagat engagemang. 
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Eftersom mycket i Arbetsförmedlingens regi sker via byråkratiska regler och med tanke på 

den höga arbetslöshet som rådde vid tillfället för vår undersökning såg vi en risk i att väg-

ledningssamtalen skedde rutinartat och att detta skulle kunna ha en negativ påverkan på sam-

talet. Vi tänkte oss att arbetsförmedlarna tenderade att generalisera sina arbetslösa vilket skul-

le leda till att de inte blev sedda som individer. Vidare tänkte vi att arbetsförmedlare intar en 

drivande roll, för att snabbt nå fram till ett resultat. 

 

4.2.3. De arbetslösa ungdomarna  

Vi ville tro att arbetslösa ungdomar gör allt i sin makt för att få ett arbete. Samtidigt bar vi på 

en förutfattad mening om att det hos många ungdomar, trots bristfällig utbildning och arbets-

livserfarenhet, finns en ovilja att ta arbeten som inte anses vara tillräckligt bra eller fina. Des-

sutom tänkte vi att den ökande ungdomsarbetslösheten kan leda till en negativ spiral genom 

vilken det skapas en känsla av att det är mer acceptabelt att vara arbetslös och att det inte är så 

viktigt att ha ett jobb. 

 

Vidare trodde vi att många arbetslösa ungdomar upplever att de befinner sig i en hopplös situ-

ation och att de redan innan en första kontakt med Arbetsförmedlingen tror att den enda hjälp 

som erbjuds därifrån består av förpliktelser som finns i samband med arbetslöshet. Vår upp-

fattning var därför att arbetslösa initialt har en negativ inställning till Arbetsförmedlingen och 

dess funktion som helhet. Detta ligger till grund för vår tanke om vikten av att arbetsför-

medlare arbetar med attitydförändring hos arbetslösa innan de påbörjar själva väglednings-

samtalet. 

 

4.3. Metodval  

4.3.1. Intervju  

Vi valde att tillämpa kvalitativ intervjumetod vilken utmärks av enkla och raka frågor som 

genererar svar med rikt innehåll (Trost, 2010). Vi tyckte att denna intervjumetod skulle passa 

vår undersökning då den harmoniserar med det vi ville uppnå; främst att skapa förståelse, men 

också att synliggöra mönster (Trost, 2010). Kvalitativ intervjumetod fokuserar på att spegla 

den intervjuades perspektiv och ståndpunkt, till skillnad från kvantitativ metod som speglar 

forskarens intresse (Bryman, 2002). Här menar Aspers (2007) att fördelen med en kvalitativ 

intervju i jämförelse med exempelvis en enkät i en kvantitativ undersökning är att kunna er-

hålla mer förståelse för de resonemang som ligger bakom svaren. Samtidigt kan det finnas en 
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risk att missa väsentliga delar vilket vi hade kunnat komma åt genom en tematiskt öppen in-

tervju då vald intervjumetod är relativt styrande (Aspers, 2007). 

 

Inför vår studie förberedde vi två olika intervjuguider, en för arbetsförmedlare och en för ar-

betssökande. Vi ansåg att frågorna inte kunde vara identiska eftersom de riktades till olika 

målgrupper. Vi ville intervjua båda parter för att på så vis få del av bådas perspektiv (Bryman, 

2002) vilket vi menar kan synliggöra huruvida samtal genomsyras av gemensamt intresse och 

om situationen värderas på samma sätt. Genom att använda oss av separata intervjuguider ris-

kerade vi inte heller att blanda ihop frågor med varandra (Bryman, 2002). När vi arbetade 

fram våra frågeställningar beaktade vi Lofland & Loflands (1995; ref. i Bryman, 2002) förslag 

om att utgå från sådant som förbryllade oss eller var otydligt, vilket hjälpte oss att utveckla 

fler frågeställningar.  

 

Vi arbetade utifrån strukturerade intervjuer, då undersökningen berörde ett specifikt område 

och frågorna var övervägande öppna (Trost, 2010). Vidare använde vi oss av intervjuscheman 

med fastställda frågor för att säkerställa att vi skulle ställa samma frågor till samtliga respon-

denter i samma respondentgrupp. På så sätt kunde intervjuerna jämföras med varandra, vilket 

underlättade sammanställningen (Bryman, 2002). Eftersom båda två var närvarande vid inter-

vjutillfällena såg vi till att vara samstämda (Bryman, 2002). Samtliga intervjuer genomfördes 

med samma intervjuperson, då vi ville ha samma ton i samtliga intervjuer och för att intervju-

erna skulle bli så lika som möjligt. Den som inte intervjuade fungerade som en backup och 

var behjälplig om tråden tappades. 

 

Vidare tematiserade vi intervjuschemana (Bryman, 2002). Precis som vid nedbrytningen i de 

olika dimensionerna skedde tematiseringen utifrån vår frågeställning. Detta hjälpte oss att 

upprätthålla en bra nivå för att fokusera på vår problemställning genom att på ett tydligt sätt 

kommunicera till respondenterna vilket fokusområde frågorna kretsade kring. Ett annat syfte 

med detta var att respondenterna skulle känna till på vilket sätt de skulle relatera när de sva-

rade på frågorna. Samtidigt hjälpte det även oss att upprätthålla en strukturerad nivå genom 

intervjuprocessen. Intervjuschemana bestod av vardera fyra teman; för arbetsförmedlare: bak-

grundsinfo, samtalet, individen och samhället samt institutionaliseringen och för arbetssö-

kande: bakgrundsfrågor, mötet med Arbetsförmedlingen, samtalet samt institutionaliseringen. 

Att temana skiljde sig åt berodde återigen på att vi vände oss till olika målgrupper och att vi 



26 

 

ville utgå från varderas perspektiv. Inför vår andra omgång av intervjuer valde vi att utveckla 

och lägga till några frågor, då vi upptäckte att vi inte fick tillräckligt uttömmande svar. 

 

För att möjliggöra transkribering spelade vi in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon. Ljudfi-

lerna kunde vi sedan enkelt överföra till dator. Transkriberingen såg vi som nödvändig, både 

som en form av minnesanteckningar, men också för att kunna uppfatta vad och på vilket sätt 

respondenter och vi som intervjuare uttryckte sig. Bryman (2002) framhåller vikten av att spe-

la in och transkribera sitt material, då detta gör att man kan lyssna och läsa om intervjun flera 

gånger och därmed går det att utföra en mer noggrann analys. I detta sammanhang hade vi 

också med oss eventuella konsekvenser som kan uppstå genom att respondenten känner sig 

besvärad av att intervjun spelas in (Bryman, 2002). 

 

4.3.2. Observation 

Vi valde att utöver intervjuer använda oss av observation som metod för att möjliggöra en tri-

angulering (Guba & Lincoln 1994; ref. i Bryman 2002). Observation användes således som en 

kompletterande metod för att möjliggöra en verifiering av det som respondenterna uppgav i 

intervjuerna. För att uppnå detta och låta observationerna gå i linje med vår problemställning 

iakttog vi faktorer såsom kroppsspråk och ögonkontakt. Vi observerade två samtal mellan 

arbetsförmedlare och arbetslösa. Dessa samtal föregicks av intervju för arbetsförmedlare och 

efterföljdes av intervju för arbetslösa. Det som bör vägas in här är att detta upplägg kan ha 

påverkat respondenterna; arbetsförmedlarna hade en föraning om vad vi ville få ut av obser-

vationen och de arbetslösa visste att de skulle bli intervjuade i anslutning till samtalet, vilket 

kan ha påverkat svaren som de gett oss under intervjun.  Vi valde ändå detta upplägg då det 

underlättade planeringsmässigt. Vi intog rollen som fullständiga observatörer (Bryman, 2002) 

under dessa samtal, vilket möjliggjorde för oss att inte ha någon inverkan på samtalet.  

 

För att memorera det som skedde antecknade vi under observationernas gång, vilket vi kom-

binerade med ett mindre schema, som tog upp de aspekter vi ville undersöka, vilket vi fyllde i 

direkt efteråt. Vi valde att göra på detta sätt då vi var medvetna om att observationerna skulle 

efterföljas av intervjuer, vilket innebar att det inte fanns möjlighet att göra någon närmare ref-

lektion direkt efter samtalet. 
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Arbetsförmedlarna gav oss möjlighet att komma under arrangemanget Öppet Hus på för att 

finna respondenter till resterande intervjuer. Under den tid vi uppehöll oss i Arbetsfömedling-

ens lokaler, tog vi även tillfället i akt att betrakta arbetsförmedlarna i deras samtal med unga 

arbetslösa. Även om arbetsförmedlarna var medvetna om vår närvaro var de inte fullt med-

vetna om att vi observerade dem, vilket gör att detta moment kan betraktas som dolda obser-

vationer (Bryman, 2002). 

 

4.4. Urval 

I urvalet av respondenter blev arbetsförmedlarna vi hade kontakt med våra nyckelinformanter 

(Bryman, 2002), med deras hjälp kunde vi på ett smidigt vis nå arbetslösa ungdomar. Dessa 

var även behjälpliga under fältarbetets gång med att bland annat besvara frågor. Kontakten 

med nyckelinformanterna skedde genom slumpmässigt urval. Vår första kontakt med Arbets-

förmedlingen skedde via sektionschefen på ungdomssektionen, som informerade arbetsför-

medlarna om vårt arbete, vilka sedan fick anmäla sitt intresse om att medverka. Därefter kon-

taktade vi berörda arbetsförmedlare och bokade in tid för intervju och observation.  

 

Två av personerna vi intervjuade valdes ut genom snöbollsurval (Bryman, 2002), då våra 

nyckelinformanter hade ordnat så att vi kunde genomföra intervjuer med de personer som del-

tagit i samtalen vi observerade. Vid snöbollsurval (Bryman, 2002) väljs informanter ut genom 

rekommendation från tidigare informanter och härigenom skapas förutsättningar för att finna 

informanter som är relevanta för undersökningen. Nackdelen med att använda sig av denna 

typ av urval är att det med stor sannolikhet inte är representativt för alla arbetslösa ungdomar, 

men eftersom vår undersökning är kvalitativ, där det inte finns något krav på generaliserbar-

het och extern validitet, är denna typ av urval väl fungerande. Detta urval var smidigt för oss, 

då det öppnade upp för en naturlig kontakt med arbetslösa ungdomar. Samtidigt fick vi beakta 

att kontakten med dessa respondenter gick via arbetsförmedlarna, vilket kan ha inneburit att 

de dels valt ut respondenter som de fann lämpliga och dels att respondenterna befann sig i en 

situation som kan ha påverkat ärligheten i deras svar. Övriga respondenter tog vi kontakt med 

under arrangemanget Öppet Hus i Arbetsförmedlingens kundtjänst. Här skedde således ett 

slumpmässigt urval (Bryman, 2002) utifrån de respondenter som var på plats. I vår strävan att 

få så brett urval som möjligt inom kategorin valde vi att beakta vissa bakgrundsvariabler vid 

urvalsförfarandet, för att på så vis få någorlunda spridning avseende kön och ålder. Vi är dock 

väl medvetna om att användandet av denna urvalsmetod inte bidrar med ett urval som är re-
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presentativt för alla inom kategorin. Det är därför viktigt att poängtera att urvalet är avsett för 

en kvalitativ studie och inte till en kvantitativ, och därmed ställs det inga krav på generaliser-

barhet för vår studie. Vi anser att denna urvalsmetod låg närmast till hands, då vi inte hade 

något eget kontaktnät av arbetslösa ungdomar. Dessutom var detta urval oberoende av arbets-

förmedlarna och respondenterna fick en mer anonym roll, vilket kan ha lett till att dessa re-

spondenter vågade ge mer ärliga svar.  

 

4.5. Tillvägagångssätt 

Vi tog kontakt med olika aktörer som arbetar med unga arbetssökande och valet föll på att 

utföra undersökningen på Arbetsförmedlingens ungdomssektion. Den första kontakten tog vi 

med chefen för arbetsförmedlingen, som hänvisade oss vidare till chefen för ungdomssektion-

en som hjälpte oss att få kontakt med våra nyckelinformanter, Jonas och Pernilla. Vi ringde 

upp Jonas och Pernilla där vi presenterade oss och bokade tid för intervjuer och observationer. 

Jonas och Pernilla var tillmötesgående vilket gjorde att intervjuer, såväl med arbetslösa som 

med de själva, och observationer kunde samordnas. Första mötet var med Pernilla och inled-

des med att vi intervjuade henne, vilket följdes av observation av ett samtal med en av hennes, 

som hon kallade det, sökande. Mötet avslutades med intervju av denne. Samtliga moment 

hölls på Pernillas kontor och vid intervjun med den arbetslöse lämnade Pernilla rummet. Hela 

proceduren tog ungefär tre timmar och vi var nöjda med upplägget, vilket innebar att vi fick ta 

del av både interaktionen mellan arbetslös och arbetsförmedlare och deras personliga reflekt-

ioner kring hur ett möte går till. Följande vecka hade vi samma upplägg med Jonas med den 

enda skillnaden att observationen och intervjun med den arbetslöse hölls i ett mötesrum i Ar-

betsförmedlingens kundtjänst. 

 

Efter rekommendation från Jonas försökte vi följande dag nå fler arbetslösa i Arbetsfömed-

lingens kundtjänst. Detta gav dock inte något resultat då de få som fanns på plats inte tillhörde 

vår målgrupp. Genom att återigen ta kontakt med Jonas och Pernilla, blev vi inbjudna till att 

medverka på arrangemanget Öppet Hus, dit ungdomar som medverkar i Jobbgarantin för ung-

domar var inbjudna till kortare möten med arbetsförmedlare. Pernilla bokade ett mötesrum till 

oss som låg i anslutning till kundtjänst där Öppet Hus hölls, vilket gjorde att vi på ett smidigt 

sätt kunde förflytta oss mellan lokalerna. Vi besökte Öppet Hus två gånger och genomförde 

två intervjuer vid varje tillfälle. Vår närvaro väckte nyfikenhet hos såväl arbetslösa som andra 

arbetsförmedlare, vilka gärna ville prata med oss om vårt arbete. Även om vi befann oss på 
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samma plats som våra faktiska respondenter var det inte helt enkelt att få de att ställa upp på 

intervju. En anledning till detta kan, enligt vår uppfattning, ha berott på att vissa av de arbets-

lösa ungdomarna trodde att vi arbetade på Arbetsförmedlingen och att det därför skapades en 

distans som bidrog till oviljan att ställa upp. Hade vi befunnit oss på en mer neutral plats kan-

ske responsen hade varit större, men då hade i stället urvalet försvårats.  

 

Vi informerade respondenterna om vad det innebar att vara med på en intervju genom att på 

ett tidigt stadium berätta att intervjun skulle spelas in men att den inte skulle kunna spåras till 

dem personligen. För att minimera risken att någon skulle känns sig uthängd valde vi att fin-

gera respondenternas namn i presentationsmaterialet av undersökningen, vilket de också in-

formerades om. Samtliga intervjuer spelades in via mobiltelefon och transkriberades löpande.  

Det tog förhållandevis lång tid för oss att få tillträde till fältet, men därefter flöt undersök-

ningsprocessen överlag på bra, mycket tack vare att både Pernilla och Jonas var tillmötesgå-

ende och hjälpsamma. Vi hade initialt svårt att få respondenter till våra intervjuer, vilket för-

vånade oss något, men när vi fått tillträde till Öppet Hus och lärt oss hur vi skulle formulera 

oss inledningsvis blev vi också mer effektiva och framgångsrika i att hitta intresserade. Inter-

vjuerna tyckte vi gick bra och vi kände oss nöjda med att vi genomgående intog samma roller. 

Däremot var det ett par frågor som vi inte tyckte uppfattades av respondenterna på avsett sätt. 

När vi reflekterade över detta och på vilket sätt dessa frågor ställdes fann vi behov av såväl 

komplettering med fler frågor samt förtydligande av vissa. Denna förändring gjorde att vi i 

efterföljande intervjuer fick svar som stämde mer överens med det vi var ute efter. 

 

4.6. Studiens tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning menar Bryman (2002) att reliabilitet och validitet inte är något som ef-

tersträvas såsom i kvantitativ forskning och presenterar istället efter Guba och Lincoln (1994; 

ref. i Bryman 2002) en modell där trovärdighet och äkthet ligger i fokus. Trovärdighet hänvi-

sar till pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt möjligheter att styrka och konfirmera, 

medan äkthet utgår från fem olika dimensioner.  

 

Pålitlighet i en kvalitativ studie motsvaras av reliabilitet i en kvantitativ, vilket hänvisar till en 

undersöknings tillförlitlighet gällande dess stabilitet och hur pass sanningsenlig den är (Bry-

man, 2002). Då en kvalitativ studie inte strävar efter att generalisera, föreslår Guba och Lin-

coln (1994; ref i Bryman, 2002) att forskare istället anammar ett granskande synsätt för att 
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säkerställa att alla stadier i undersökningen redogörs fullständigt och att det sedan används en 

granskare för att kontrollera materialet. Då detta tillvägagångssätt är tidskrävande, vilket för-

fattaren också poängterar, var det inte möjligt för oss att tillämpa det fullt ut. Det blev istället 

viktigt för oss att ständigt förhålla oss kritiskt till det material vi framställde för att inte på 

något vis vinkla respondenternas svar. Detta kan kopplas vidare till det som Guba och Lincoln 

(1994; ref. i Bryman 2002) benämner som tillförlitlighet, där de föreslår användning av an-

tingen respondentvalidering eller triangulering. Det förra innebär att forskare återsänder 

material till respondent för granskning och det senare avser tillämpning av mer än en metod 

med syfte att kontrollera huruvida respondenternas svar är tillförlitliga. I vår undersökning 

använde vi oss av triangulering, där observation verkade som kontrollerande element till in-

tervju. Triangulering fyllde två syften i vår undersökning; den förstärkte för det första inne-

hållet i de intervjuer vi gjorde som utan triangulering med fördel kunde varit fler. För det 

andra bekräftade den att svaren från respondenterna, primärt arbetsförmedlarna, harmonise-

rade med verkligheten och inte grundade sig på en önskan om hur ett lyckat samtal bör gå till. 

Detta sätt att verifiera tillförlitlighet har också en koppling till att social verklighet kan upp-

fattas på olika sätt och att vår uppfattning inte behöver vara den korrekta (Guba & Lincoln, 

1994; ref: i Bryman 2002).  

 

I en kvalitativ studie undersöks social verklighet i ett mindre sammanhang och har därför inte 

samma krav på generaliserbarhet som en kvantitativ studie (Guba & Lincoln 1994; ref. i Bry-

man, 2002). Det gör att det inte heller finns något krav på extern validitet, då även generali-

serbarheten utanför det undersökta området, kopplat till urvalet, kontrolleras. Som tidigare 

nämnts använde vi oss av slumpmässigt urval och snöbollsurval, där medverkan var frivillig, 

vilket vi tror bidrog till en uppriktighet från respondenterna och därmed tillförlitliga svar. Vi 

fick dock vara något försiktiga med tolkningar hos de arbetslösa som valts ut genom snö-

bollsurval, då dessa inte var lika anonyma gentemot arbetsförmedlare som övriga responden-

ter. För att få en bredare bild av samtalet intervjuade vi både arbetsförmedlare och arbetslösa 

och fick på så vis båda parters bild av samtalet. Som vi nämnt tidigare tematiserade vi inter-

vjuerna, vilket gjorde att vi kunde säkerställa relevansen i de enskilda frågorna och att såväl 

våra frågor som respondenternas svar gick i linje med vår frågeställning.  

  

I en kvalitativ undersökning, som undersöker ett begränsat socialt rum, är det viktigt att skriva 

en utförlig redogörelse så att läsaren själv kan avgöra om undersökningens resultat kan vara 

applicerbart i andra sociala sammanhang. Det är detta som i Guba och Lincolns (1994; ref. i 
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Bryman, 2002) modell innebär överförbarhet. På så vis skulle denna undersökning kunna vara 

relevant att tillämpa i studier av andra institutioners interpersonella möten, då samma variab-

ler återfinns i andra sammanhang. 

 

Möjligheten att styrka och konfirmera belyser Guba o Lincoln (1994; ref. i Bryman, 2002) i 

samband med att kvalitativa forskare kommer till insikt om att det som förmedlas i en studie 

inte bygger på objektiv sanning. I sådana sammanhang är det i stället viktigt att kunna bevisa 

att handlandet har skett i god tro på ett sätt som inte tillåtit personliga värderingar och teore-

tisk ståndpunkt störa undersökningen och dess resultat. Detta arbetade vi aktivt med under vår 

undersökning, genom att bland annat återgå till transkriberingar för att kontrollera nyanser 

och tonlägen i det som sagts. Detta för att undvika misstolkningar och i ett senare led få re-

spondenter att framstå på sätt som inte stämde överens med verkligheten. 

 

I vår studie hade vi, som tidigare nämnts, en ständig strävan efter att ge en så rättvis bild som 

möjligt av de medverkande, eftersom vi inte hade för avsikt att framställa någon på något an-

nat vis än den sanna. Detta kan relateras till äktheten, som är central i Guba och Lincolns 

(1994; ref. i Bryman, 2002) modell för tillförlitlighet i kvalitativ studie där en av dess fem 

dimensioner är rättvis bild, vilket innebär att forskare återger respondenter objektivt. Men 

trots vår strävan måste vi också vara självkritiska, då vi kan ha påverkats av olika faktorer, så-

väl verbala som icke-verbala, i det som våra respondenter uttryckt.  

 

4.7. Etisk reflektion 

De grundläggande etiska kraven i samhällsvetenskapliga studier i Sverige berör frivillighet, 

konfidentialitet, integritet och anonymitet, vilka byggs upp av olika i principiella krav (Bry-

man, 2002).  

 

Informationskravet uppfylldes då medverkan i studien var frivillig för samtliga respondenter i 

vår undersökning och genom att de fick ta del av den information som går i linje med detta 

krav (Bryman, 20002). Arbetsförmedlarna anmälde själva sitt intresse om att delta, vilket 

skedde i samband med att en förfrågan från den sektionschef vi hade kontakt med hade skick-

ats ut. Därefter kontaktade vi dem per telefon där vi berättade om undersökningens syfte och 

vilka moment som skulle ingå och gemensamt kom vi fram till lämpligt upplägg. Vidare var 

vi tydliga med att medverkan var frivillig och att den när som helst fick avbrytas. Vi gav även 
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utrymme för att ställa eventuella frågor till oss både före och efter intervjuerna. Responden-

terna fick även information om att samtliga intervjuer skulle spelas in, vilket var något de fick 

förhålla sig till innan de tackade ja till medverkan. Samma information gavs till de arbetslösa 

ungdomarna som medverkade där vi även strävade efter att ha ett ödmjukt förhållningssätt då 

arbetslösa kan uppfatta sig själva som en utsatt grupp i samhället. Som exempel undvek vi att 

använda ordet arbetslös och talade istället med dem som arbetssökande. 

 

Vidare informerade vi respondenterna om att vårt material enbart skulle användas i undersök-

ningssyfte i denna studie och att den färdiga uppsatsen skulle komma att publiceras i Diva, 

vilket gör att även nyttjandekravet uppfylls (Bryman, 2002). De blev även informerande om 

att deras intervjuer inte kommer användas i vidare sammanhang. De arbetslösa fick också veta 

att deras namn skulle fingeras, att ingen personlig information som de uppgav skulle kunna 

härledas till dem och att vi inte på något vis skulle koppla samman dem med deras handläg-

gare, vilket hör samman med principen om konfidentialitetskravet (Bryman, 2002). Avseende 

arbetsförmedlarna var vi noga med att ha deras tillåtelse till att använda oss av deras egna 

namn.   
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5. Resultat  

Resultatet av våra intervjuer presenteras utifrån de tre dimensioner som vi nämnt och förklarat 

tidigare; institutionell dimension, samtalsdimension samt social dimension, vilka är de fak-

torer som berörs i vår frågeställning. Inledningsvis görs en kort presentation av varje respon-

dent. Under varje dimension presenteras sedan arbetsförmedlarna och de arbetslösa ungdo-

marna och för sig.  

 

5.1. Bakgrund  

5.1.1. Arbetsförmedlarna 

Jonas och Pernilla har båda arbetat på Arbetsförmedlingen sedan augusti 2011. De handlägger 

vardera omkring 100 arbetslösa. 

 Pernilla har en bakgrund som lärare och uppger att hon kan använda mycket av det som 

hon har med sig från skolan i arbetet med unga arbetslösa.  

 Jonas är idrottspedagog i grunden och har tidigare arbetat på företag som fungerar som 

kompletterande aktör åt Arbetsförmedlingen. 

 

5.1.2. Ungdomarna 

Vi intervjuade sex arbetslösa ungdomar som presenteras nedan: 

 Vanja, 19 år: Har varit arbetslös i cirka sex månader och har precis avslutat en aktivitet 

som ingår i Jobbgarantin.  

 Andreas, 19 år: Har varit arbetslös i cirka sex månader. För tillfället är han inte engagerad 

i någon aktivitet, men han träffar sin arbetsförmedlare ungefär en gång i månaden.  

 Linus, 19 år. Har varit arbetslös i cirka sex månader. Till våren planerar han att läsa upp 

sina gymnasiebetyg på Komvux. 

 Mia, 20 år. Har varit arbetslös ungefär ett och ett halvt år. Hon har sökt in på vidareutbild-

ning till våren på högskolenivå.  

 Rasmus, 21 år. Är arbetslös på deltid sedan ungefär ett halvt år tillbaka och arbetar deltid 

på restaurang.  

 Katarina, 21 år. Har varit arbetslös i ungefär ett år och har nyligen avslutat en arbetsmark-

nadsutbildning i Arbetsförmedlingens regi.  
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5.2. Institutionell dimension 

5.2.1. Arbetsförmedlarna 

Pernilla anser att hon har en klar och tydlig arbetsbeskrivning. De lagar och regler som finns 

menar hon underlättar hennes arbete, då dessa alltid finns att luta sig tillbaka på. Detta hade 

hon svårare för i början av sin anställning, men menar att hon nu kan använda reglerna för att 

förklara varför hon inte kan uppfylla alla arbetslösas önskemål. Detta gör också att hon lättare 

kan slå ifrån sig kritik och påhopp som görs mot henne, då grunden till besluten ligger hos 

myndigheten och inte hos henne personligen. Visst kan hon reta sig på regler, men väljer att 

slå det ifrån sig, så att det inte tar onödig energi. Reglerna underlättar även samtalen, då de ra-

mar som finns gör det möjligt för henne att, utifrån myndigheten, anpassa handlingsplanen till 

individen. 

 

Även Jonas tycker att han har en tydlig arbetsbeskrivning som påverkar honom mycket. Han 

berättar att organisationen just nu är inne i en turbulent tid som innebär nya krav, vilka han 

tycker kan vara svåra att harmonisera med verkligheten. Han poängterar att han vill veta hur 

beslut fattas och inte bara höra att nu är det detta som gäller. Det är främst tiden som inte räc-

ker till när det kommer nya beslut. Nu kämpar han med att hinna träffa sina arbetslösa två 

gånger i månaden i enlighet med de nya direktiven. Hans önskemål är att kunna arbeta mer 

behovsstyrt där de som är utan aktivitet får ett större stöd.  

 

Jonas kan också märka av att det finns skilda intressen mellan de han pratar med och honom 

själv. Han menar att vissa inte vill göra något alls: 

 

Det är klart det skiljer sig, de vill ju helst inte behöva göra någonting utan bara att pengarna 

ska ticka in, sen kan det vara de som vill gå hemma och söka jobb själva, det är ju en sån.. 

att bli utsatt någonstans där du har aktivitet 4-5 dagar i veckan, det är en jäkla omställning.  

– Måste jag vara där varje dag? Ja, så är läget! Det är under en kort period.  

 

 

Jonas kan således urskilja en skillnad mellan arbetslösas inställning till åtgärdsprogrammet, 

där han i vissa fall behöver förtydliga arbetslösas rättigheter och skyldigheter. Vidare menar 

Jonas att det trots allt är hans ansvar att matcha arbetslösa mot lediga tjänster, utifrån kompe-

tens och erfarenhet och att detta är något han kan göra när de har gått därifrån. Men det är 

betydligt bättre att det sker i samförstånd. Dock är det inte så många med avig inställning, 
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säger Jonas, då de flesta inom Jobbgarantin är relativt färska och inte hunnit bli likgiltiga. 

Pernilla uppger att de personer som är mest likgiltiga trots allt är medvetna om att de måste 

vara aktiva för att få pengar, vilket i sin tur påverkar motivationen. Jonas medger att han kan 

känna en viss frustration över arbetslösa som uppvisar en passiv attityd, men att det är något 

han måste skaka av sig och då bli tydligare i sin roll som arbetsförmedlare, där han kan bli 

tvingad att forcera fram ett beslut hos den arbetslöse.  

 

Pernilla pratar en del om rollen som arbetsförmedlare, framförallt när vi pratar om hur det är 

att arbeta för en statlig myndighet. När vi frågar om hon känner att hon kan göra sitt jobb fullt 

ut i förhållande till de krav hon har svarar hon: 

 

För det mesta![...] Nej, det kan jag inte svara ja på, för då skulle jag ljuga. Det är alltid så, 

vissa är gränsfall men då får man ändå försöka. Nu är jag myndighetsrollen, nu är jag inte 

privatpersonen! 

 

Pernilla menar dock att det inte är så stor skillnad mellan privata Pernilla och myndighetsper-

sonen Pernilla, utan att hon försöker vara sig själv, men håller samtalen kring de ämnen som 

är relevanta för mötet. Eftersom hon träffar sina sökande flera gånger hinner hon skapa en 

relation med dem – det skapas en ömsesidighet och respekt ”Då känner man att man kan 

släppa på myndighetspersonen och sådär, men samtidigt är man kvar i sina regler”. Jonas är 

angelägen om att skapa samförstånd i samband med att han förklarar upplägget med Jobbga-

rantin. Men om det är något som en arbetslös absolut inte vill medverka i, kan han ge dem 

några veckor på sig för att hitta annat alternativ i form av praktikplats eller i bästa fall ett ar-

bete. ”Vissa löser det då, andra gör det inte, men då har de i alla fall fått chansen”, menar 

Jonas. Han försöker även träffa de ungdomar som har tappat drivet mer frekvent för att skapa 

motivation. 

 

Pernilla berättar att hon ibland får ta del av saker som inte berör arbetssökandet, som är av 

mer privat eller ekonomisk karaktär, och menar att det då är viktigt att göra en avgränsning 

och skicka dessa personer vidare till andra myndigheter som kan hjälpa dem med detta. Om 

det blir för personligt försöker hon styra in det på arbetsspåret igen, vilket hon tycker är vik-

tigt. 
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5.2.2. Ungdomarna  

Den institutionella kategoriseringen som sker på Arbetsförmedlingen var en fråga som vi i 

början av vårt arbete lade stor fokus vid, men insåg vid intervjuerna att detta inte var något 

som våra respondenter reflekterat kring eller besvärats av. Det ses av våra respondenter som 

ett sätt att hålla ordning och som en metod för att kunna ge rätt hjälp till rätt person.  

 

De arbetslösa ungdomarna kan ibland uppleva att deras vilja eller önskemål inte går att upp-

fylla på grund av Arbetsförmedlingens regler och riktlinjer. Exempelvis berättar Linus att han 

har upplevt att han och arbetsförmedlaren har haft olika intressen, då Linus vill studera medan 

arbetsförmedlaren vill att han ska söka jobb, vilket han rättfärdigar med: ” … men sen får 

jag samtidigt förstå, deras jobb är ju att skicka ut oss i arbetslivet”. Mia tycker att hon för det 

mesta upplever att det finns ett gemensamt intresse i samtalet och att hon och arbetsförmedla-

ren pratar om samma sak. Dock har det hänt att hon fått jobb föreslagna som hon inte har ve-

lat söka till följd av Arbetsförmedlingens regler och riktlinjer. När hon motsagt sig det har 

hon inte fått något gehör från arbetsförmedlaren som i princip sagt att hon måste söka jobben 

även om hon inte vill; ”Så det är lite så, de bryr sig inte känns det som”. På samma sätt upp-

lever Rasmus att han blir tvingad att gå på möten trots att han inte vill. Han tycker inte mötena 

är givande och ser hellre att Arbetsförmedlingen hör av sig när det finns arbete som är lämp-

liga för honom att söka. Andreas har än så länge inte behövt söka något jobb som han inte vill 

ha, men tror att det skulle ha en negativ inverkan på samtalsresultatet. Han uttrycker:  

 

Blir det en sådan situation … då vill jag ha hård fakta på att så är det, nu är det så. … 

men om han säger att det är så, det finns bara dessa jobb, då tar jag han på orden med det 

och tar de jobb som finns. Det bästa av det som finns helt enkelt.  

 

Detta tyder på att Andreas visar en viss förståelse för en sådan situation; finns det inget jobb-

utbud i enlighet med hans önskemål, får han söka de jobb som finns tillgängliga på mark-

naden.  

 

5.3. Samtalsdimension 

5.3.1. Arbetsförmedlarna 

Pernilla anser att kommunikation är grundpelaren för ett lyckat samtal och menar att det hand-

lar om ett givande och tagande där hon är noga med att inte ta för mycket utrymme. Hon me-
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nar att arbetslösa som kommer till henne ska få framföra det de vill säga och har behov av, 

eftersom det är viktigt att de känner sig bekräftade, lyssnade på och får saker förtydligade om 

de har några funderingar. Pernilla låter lyssnandet vara i fokus så länge den arbetslöse vet vad 

den vill, men om ett tydligt mål saknas brukar hon inleda med att återge de alternativ som 

getts under tidigare informationsmöten. Jonas har samma synsätt och berättar att han lyssnar 

mest och försöker möta önskemål utifrån situationen i samtal med personer som vet vad de 

vill. Vidare upplever han att det finns en variation i hans roll för ett lyckat samtal. 

Pernilla vill att arbetslösa ska känna att de får hjälp och stöttning och att det ska finnas en 

gemensam förståelse. Detta synliggjordes i samtalet vi observerade då vi både kunde se och 

höra på vilket sätt hon pratade och om vad. Pernilla uppger även att hon arbetar mycket med 

kroppsspråk för att bekräfta den arbetslöse icke-verbalt, vilket blev extra tydligt för oss vid 

vår iakttagande under Öppet Hus, då vi inte kunde höra henne. Även Jonas belyser vikten av 

att lyssna och menar att ett aktivt lyssnande är viktigt eftersom unga ofta är rastlösa. Han för-

söker tänka på hur han lyssnar, men anser samtidigt att det är viktigt att samtal är effektiva. 

För att uppnå effektivitet försöker han göra anteckningar samtidigt som han lyssnar, vilket 

han menar han visar genom sitt kroppsspråk. Skillnaderna mellan Pernilla och Jonas blev tyd-

liga för oss under Öppet Hus; såväl Pernillas ögonkontakt som hennes icke-verbala kommu-

nikation var mer framträdande än hos Jonas, då han gjorde anteckningar på datorn samtidigt 

som han var i dialog med den arbetslöse. 

 

Pernilla uppger att hon för det mesta anser att hon blir lyssnad på, vilket hon menar visas ge-

nom att de arbetslösa håller sig till planering och överenskommelser som görs. För Jonas är 

det inte lika självklart och berättar att även om det är sällan kan det inträffa att överenskom-

melser han trodde fanns inte finns;  

 

Ibland är det någon sån som dyker upp som inte riktigt förstått vad man menat så därför är 

det väldigt viktigt att man såna gånger har antecknat efter och under tiden i handlings-

planen […] då kan man alltid gå tillbaka till det, du fick de här sist, det står.  

 

Vid sådana tillfällen försöker han rannsaka sig själv och fundera på om han har varit otydlig i 

det han har sagt.  

 

Både Pernilla och Jonas menar att samtal kan vara framgångsrikt utifrån olika bemärkelse där 

Pernilla menar att ibland kan ett bra resultat eller positivt besked vara tillräckligt för att ett 
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samtal ska upplevas som lyckat. Jonas menar att ett bra samtal inte måste vara synonymt med 

ett mätbart resultat, utan att ett bra samtal kan innebära tragiska besked och att ett samtal kan 

ha en dålig karaktär trots att den arbetslöse har fått jobb. 

 

5.3.2. Ungdomarna 

Samtliga respondenter är överens om att de tillsammans med sin arbetsförmedlare har ett ge-

mensamt ansvar i samtalet. Katarina menar att båda parter har lika stor roll för ett lyckat sam-

tal, att båda lyssnar och söker förstå. Vanja är av samma åsikt: ”… båda är ju delaktiga. 

Alla som är med i samtalet är ju delaktiga. Det… så är det ju alltid, tänker jag”. Vanja be-

skriver ett lyckat samtal som konstruktivt:  

 

Att man, man hittar någonting att göra liksom, att man kommer på något och liksom sitter, 

inte sitter och pratar om ingenting och att man pratar om saker man borde göra men som 

man inte gör utan man pratar och faktiskt gör saker, tycker jag är viktigast. 

 

Både Linus och Andreas anser att det är de själva som har det yttersta ansvaret för samtalets 

karaktär. Linus utrycker:  

 

 Det är ju faktiskt, trots allt, jag är ju anledningen att de är här och har ett jobb, så jag har ju 

den viktigaste rollen för ett lyckat samtal. Det är mina mål som ska läggas fram och drivas, 

så det är ju egentligen, man är ju hela centerpunkten i samtalet. 

 

Vidare menar Linus att arbetsförmedlaren inte kan bestämma för en men att dennes roll hand-

lar om att lägga fram förslag, hjälpa, visa vägen och lyssna. Avseende sitt ansvarstagande för 

samtalet menar Andreas att den egna attityden har betydelse: 

 

 Skulle jag komma in där och vara jättesur och känna att det inte finns några jobb jag gillar 

skulle han också få känslan av att han verkar inte särskilt pigg på det här med jobbsökande 

… Det är ju lite så, för negativitet smittar ju av sig. 

 

Mia anser också att det är viktigt att båda tar ansvar för samtalet. Hon kan inte komma dit och 

förvänta sig att arbetsförmedlaren ska sköta allt, men menar ändå att hon förväntar sig att få 

hjälp, eftersom det är därför hon går dit. För Mia är det viktigt att samtalet inte enbart går ut 

på att sitta och lyssna utan hon vill kunna förmedla sin egen vilja. 
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Vanja belyser vikten av gemensamt intresse i samtalet, vilket hon också tycker finns; ”… 

hon liksom fördjupar sig i oss och pratar med oss, andra pratar om oss typ.”. Men det är inte 

alla som är av samma uppfattning som Vanja, utan som vi tidigare nämnt, går åsikterna isär 

huruvida samtalen brukar präglas av gemensamt intresse. 

 

Samtliga respondenterna upplever dock att de blir lyssnade på, men uppfattningen om graden 

och kvaliteten på lyssnandet varierar. Andreas tycker det märks att hans arbetsförmedlare lys-

snar till vad han har att säga, då denna ger förslag på de arbeten han är intresserad av. Ef-

tersom både han och arbetsförmedlaren är väldigt rakt på sak, tänker han inte direkt på hur 

han lyssnar. Linus tänker inte heller på hur han lyssnar och när vi undrar om han anser att han 

blir lyssnad på har han en kluven uppfattning:  

 

De har ju inte så mycket val egentligen, det är ju deras jobb, ja men dem brukar faktiskt 

lyssna på en och dem ska ju anteckna varje gång man har möte vad man har pratat om så då 

har dem egentligen inte så mycket val. 

 

Inte heller Rasmus reflekterar kring hur han lyssnar. Däremot anser han att arbetsförmedlaren 

lyssnar på honom; ”Hon tar ju vara på det jag säger och skriver ner, så hör hon av sig, 

kanske då hittar jobb, det jag vill ha”. Mia anser att förmedlarens roll handlar om att lyssna 

på vad hon säger och sedan försöka hjälpa henne så gott det går. Hon upplever dock att lyss-

nandet från förmedlarens sida varierar: ”… ibland lyssnar dem och ibland inte. Det beror på 

vad det är för jobb som de vill att man ska söka och… det är också svårt att svara på. Ibland 

och ibland inte!” Vanja anser att hon i sitt eget lyssnande tar in väldigt mycket av vad hennes 

arbetsförmedlare säger, men att det också kan förändras: 

 

… och sen så när man kommer till dem områdena som, med nästan alla på Arbets-

förmedlingen med att… Du ska kanske testa och jobba inom någonting som inte alls är mitt 

område, då känner man bara hur det liksom tonas ner till, nej, eller när hon säger det med 

praktikplatser, …, då behöver du den här utbildningen och då känner man bara, nä, nu or-

kar jag inte lyssna liksom. För det har jag hört flera gånger och det är inte intressant. 

 

Detta tyder på att Vanja kan hålla upp nivån på sitt lyssnande så länge det berör henne, men 

när fokus läggs på ämnen som inte är intressanta för henne, dalar intresset och därmed också 

lyssnandet.  



40 

 

5.4. Social dimension 

5.4.1. Arbetsförmedlarna 

Pernilla och Jonas belyser vikten av samförstånd i samtalet; att förslagen ska komma från den 

sökande, så att det finns en delaktighet i beslutet. Vidare anser de att huvudansvaret för samta-

lets karaktär ligger på de som arbetsförmedlare, vilket Pernilla motiverar med att arbetslösa 

kommer till henne för att få hjälp. Hon berättar dock att hon kan uppleva skilda intressen mel-

lan sig och den arbetslöse om de har misslyckats med att komma fram till en gemensam pla-

nering. För att närma sig arbetslösa vid sådan diskrepans vill Pernilla få fram att Jobbgarantin 

är till för deras bästa. Vid sådana tillfällen brukar Pernilla försöka skapa förståelse hos den 

arbetslöse; ”[…] man kan inte säga efter en dag att det här är skit och detta passar inte mig, 

utan man måste ge saker lite tid. En vecka brukar jag säga att man får ge det.” Vidare berät-

tar Pernilla att hon försöker spegla arbetslösa och få fram att syftet med Jobbgarantin är att få 

ett jobb, men att det även krävs annat för att nå fram till ett arbete.  

 

Både Pernilla och Jonas anser att en stor del av deras jobb handlar om att skapa och upprätt-

hålla motivation: ”Många av de som har varit här ett tag är ’ingen vill ha mig, behövs jag 

egentligen? Jag söker och söker men ingenting händer!’”, säger Pernilla. Jonas upplever ock-

så att de som varit arbetslösa länge har det svårast: ”Ju längre man varit arbetssökande, ju 

svårare får man, om man säger så, självuppfyllande profetia, så fort man börjar leta finns det 

hur mycket som helst.” I sådana situationer försöker Jonas skifta förhållningssätt genom att 

sätta sig in den arbetslösas position och Pernilla beskriver hur hon måste fråga vad den arbets-

löse behöver och vad hon kan göra för den. Att påvisa fakta på vad de faktiskt har gjort förut 

är viktigt enligt både Jonas och Pernilla, där nästa steg mot motivation är att komma med 

konkreta förslag för att nå en lösning.  

 

Jonas tycker det är viktigt att den sökande är engagerad så att det inte blir en envägskommu-

nikation från hans sida. För att ett lyckat samtal ska kunna komma till stånd tycker han det är 

viktigt att den sökande kommer hyfsat pigg och alert: ”Det är alldeles för många som kom-

mer hit och halvsover och är nyvakna, klev upp för 10 minuter sen liksom och då går det 

inte”. Om det finns andra problem för den arbetssökande än ren trötthet, kommer dessa pro-

blem ofta fram när det har gått så långt att det är tal om att bli utskriven ur programmet på 

grund av misskötsel.  
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5.4.2. Ungdomarna  

De flesta av våra respondenter upplever att de blir sedda för den de är och inte som en i 

mängden. Vanja beskriver att hon har bra kontakt med sin arbetsförmedlare, som hon beskri-

ver som en stabil och uppmuntrande samtalspartner som lyfter henne. Hon tycker även att hon 

blir bra bemött; ” … vi tillsammans kan liksom prata om vad det är jag ska göra och att hon 

inte talar om för mig vad jag ska göra … att vi tillsammans kan komma överens om hur vi 

ska fortsätta”. Vanja beskriver förtroendet för sin arbetsförmedlare som väldigt starkt:  

 

… om jag skulle vända mig till henne för någonting så tror jag att hon hade lyssnat på mig 

och tagit emot mig och försökt hjälpa mig om jag hamnat i någon situation som är konstig 

eller så.  

 

Hon framför dock att det är märkligt att hon ibland får förslag som inte alls är relevanta:  

 

”… jag har fått höra dem hur många gånger som helst från de här mötena jag har varit på 

och det är liksom, man tänker, varför säger du det till mig, jag kan ju inte göra någonting 

här liksom. Det är nästan att sitta och skratta åt det för att… det är helt onödigt att du säger 

det till mig, lite så. 

 

Mia har inte samma kontakt med sin arbetsförmedlare och upplever den helt annorlunda i 

jämförelse med Vanja. Hon upplever ingen god relation mellan dem och hon tycker inte att 

det hade skadat om arbetsförmedlaren gått mer in på livet för att lära känna henne som person. 

Hon uppger att de ses en gång i månaden och att varje möte varar ungefär fem till tio minuter. 

Vår uppfattning är att hon tror att den dåliga kontakten beror på att de träffas för sällan. ”Hon 

hinner kanske inte lära känna mig och kanske inte riktigt förstår vad det är jag vill fullt ut”. 

Mia tycker det är viktigt att arbetsförmedlaren tar hennes perspektiv, eftersom det inte är lätt 

att vara arbetslös. Detta menar hon att hon saknar ibland och vid sådana tillfällen får hon en 

känsla av att arbetsförmedlaren bara vill få mötet överstökat. Ett lyckat samtal för Mia ut-

märks av att hon känner att hennes arbetsförmedlare har tagit sig tid att hitta sådant som pas-

sar henne vilket gör att samtalet känns mer personligt och motiverar henne. 

 

Mia är för övrigt den med mest negativ inställning till huruvida hon blir sedd för den hon är 

och menar att hon inte behövt komma dit om hon ändå ska vara en i mängden. Hon efterlyser 

personlig hjälp som är anpassad för henne. Det har hänt att hon har fått en känsla av att det 

inte bryr sig om henne och hennes situation: 
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Ibland känns det att nu är det verkligen mig hon pratar med och ibland är det som om jag 

hade kunnat vara vem som helst, för hon tar inte hänsyn till vad jag vill och vad jag tycker 

och sånt. Det är jätteolika där! 

 

Katarina beskriver att samtalet mellan henne och arbetsförmedlaren har en personlig prägel, 

vilket även Andreas upplever: 

 

 […] Jag vill väl gärna se mig själv som ganska unik. Men sen vet jag ju inte hur han är 

med alla andra.… Min känsla är att han känner igen, vi känner ju varandra i stort sett nu. 

Han vet vad jag vill ha och så. 

 

Hälften av de arbetssökande uppger att deras motivation höjs genom samtalet med arbetsför-

medlaren. Katarina berättar, med ett skratt, att hon ofta lämnar möten med en gnutta hopp och 

att hon ofta är peppad efter ett samtal. Också Andreas brukar känna sig mer klartänkt och mo-

tiverad efter ett möte. Han anser att samtalen brukar vara lyckade och att de brukar flyta på 

bra, men kan dock uppleva samtalen som rutinartade: 

 

 Det blir lite repetitivt så när man kommer, det är samma grej när man kommer till ett möte, 

de här jobben har jag sökt, nästa gång jag kommer är det dessa jobb och praktikplatserna 

jag har sökt. Det är väl så det är här, lite rutin på det också. 

 

Vanja berättar att hon kan bli peppad av såväl bra som av mindre bra samtal. Hon relaterar till 

sitt första möte med Arbetsförmedlingen då hon upplevde sig nertryckt av personen hon 

mötte, vilket hon istället vände till något positivt, där hon kunde bevisa att hon visst kunde 

lyckas. Varken Linus eller Rasmus tycker att deras motivation påverkas av vägledningssam-

tal. Linus upplever att han känner sig som han brukar och Rasmus menar att känslan som bru-

kar finnas hos honom efter ett möte är att han vill ha ett bättre jobb än vad han har idag.  

 

5.5. Sammanfattning av resultat 

De unga arbetslösa i vår undersökning kan ibland uppleva att de institutionella intressena kol-

liderar med deras personliga intressen. Detta yttrar sig främst då det finns motsättningar 

huruvida de ska studera eller arbeta samt när de får jobbförslag som de inte är intresserade av. 

Även arbetsförmedlarna i vår undersökning kan märka av skilda intressen utifrån dessa 

aspekter. Arbetsförmedlarna menar vidare att de emellanåt påverkas av att de är styrda utifrån 
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institutionella riktlinjer, men uppger att det är viktigt att finna vägar att arbeta på som utgör en 

balansgång mellan det institutionella och individuella anpassningar.  

 

Samtliga arbetslösa anser att de har ett ansvar för samtalets karaktär och att de får ett övergri-

pande bra bemötande från sin arbetsförmedlare. De menar även att arbetsförmedlaren lyssnar 

på dem och försöker ta in deras önskemål. Den enda som motsätter sig detta är Mia, som upp-

lever ett sporadiskt lyssnande från arbetsförmedlarens sida. Arbetsförmedlarna menar att en 

god kommunikation är grundpelare för ett lyckat samtal och de belyser även vikten av att be-

kräfta och lyssna. De anser även att de har huvudansvaret för samtalet, då de arbetslösa kom-

mer till dem för att få hjälp.  

 

Majoriteten av de arbetslösa menar att de får ett personligt bemötande av arbetsförmedlaren. 

Mia saknar dock en personlig relation med sin arbetsförmedlare och efterfrågar ett relationellt 

förhållningssätt. Hälften av de arbetslösa anser att samtal fungerat motivationshöjande för 

dem och att de får inspiration till att söka arbete efter ett möte. För arbetsförmedlarna är det 

viktigt att aktivitetsförslagen ska komma från de arbetslösa och inte från dem, då de anser att 

det är viktigt att de arbetslösa är delaktiga i beslutet. De uppger även att uppnå motivation hos 

arbetslösa är en stor del av deras arbete, men poängterar samtidigt att även de arbetslösa 

måste uppvisa visst engagemang. Övergripande anser både arbetslösa, med ett undantag, och 

arbetsförmedlare att det finns möjlighet att skapa goda relationer och således utveckla ett gott 

samtalsklimat, men att de institutionella reglerna i vissa fall verkar begränsande. 
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6. Analys 

Syftet och frågeställningen i vår undersökning behandlar på vilket sätt och vad som krävs för 

att ett samtal mellan arbetsförmedlare och arbetslös ungdom ska upprätthålla en god kvalitet. 

Precis som i presentationen av vårt material har vi i analysen vår utgångspunkt i de tre di-

mensionerna, institutionell dimensionen, samtalsdimension samt social dimension, och deras 

påverkan på det professionella samtalet enligt vår frågeställning.  

 

6.1. Institutionell dimension 

Vid flera tillfällen upprepar arbetsförmedlarna i vår studie att de vill ha sin utgångspunkt i den 

arbetslöses önskemål. Denna strävan påvisar att det finns intresse att möta den arbetslöse re-

lationellt utifrån ett vem-perspektiv (von Wright, 2000). Utifrån vår analys anser vi dock att 

arbetsförmedlarnas upplevda vem-perspektiv i verkligheten blir ett vad-perspektiv (von 

Wright, 2000), då de i stor utsträckning utgår från institutionen och dess regler istället för att 

ta utgångspunkt i individen. När Jonas säger att beslut måste forceras fram i fall då arbetslösa 

uppvisar likgiltighet, påvisar detta att ett sådant agerande gör att den ursprungliga viljan om 

att inta vad von Wright kallar ett relationellt förhållningsätt övergår till ett tydligt punktuellt 

förhållningssätt. Pernilla uppger att hon vill spegla den arbetslösa i samtalet, vilket påvisar ett 

försök till perspektivtagande. Men när hon uttrycker att hon vill skapa förståelse, där den ar-

betslöse ska inse att det som görs är för dennes bästa, sker detta enligt vår analys utifrån en 

strävan om att institutionella krav ska uppfyllas. Det innebär att förståelsen skapas på Arbets-

förmedlingens villkor, med syfte att få över den arbetslöse på sin sida, vilket är en strategi vi 

känner igen från artikeln På vems premisser? (2008). Då detta sker påvisas också den om-

vandling mellan det relationella och punktuella perspektivet som vi nämner ovan. I detta 

skede riskerar fenomenet socialt dilemma att uppstå vilket, enligt vår analys, kan förhindras 

genom tillämpning av professionell empati (Hilmarsson, 2012).  

 

Vidare belyser arbetsförmedlarna vikten av gemensamt intresse i samtalet, vilket de arbetslösa 

bekräftar att de upplevt. Det råder dock delade meningar huruvida det är något som är ständigt 

förekommande. Linus uppger att han vill studera, medan arbetsförmedlaren vill att han ska 

söka arbete och Mia berättar att hon blivit anvisad att söka jobb som hon inte är intresserad 

av. Båda dessa situationer synliggör på vilket sätt Arbetsförmedlingens institutionella regel-

verk tillämpas i praktiken. Även arbetsförmedlarna kan uppleva sådana tillfällen, exempelvis 

då den arbetslöse känner sig obekväm med den handlingsplan som gjorts eller då den arbets-
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löse uppvisar ren ovilja gentemot programmets aktiviteter. Linus visar dock en förståelse för 

att han och arbetsförmedlaren har olika mål med samtalet, då han menar att det är förmedla-

rens arbetsuppgift att få ut honom i arbete. Således bekräftar Linus Arbetsförmedlingens ma-

nifesta funktion (de Swaan, 2003). Denna bekräftelse går även att finna hos Andreas, som 

hyser viss förståelse kring om han skulle bli tvingad att söka jobb som inte intresserar honom. 

Genom att förstå och respektera Arbetsförmedlingens manifesta funktion skapas också en 

acceptans hos Linus och Andreas, vilket möjliggör för arbetsförmedlare att tillsammans med 

arbetslösa komma fram till en handlingsplan som går i linje med den manifesta funktionen, 

men också med den latenta (de Swaan, 2003) då den primärt skapar sysselsättning för arbets-

lösa. Vid avsaknad av denna förståelse måste en förståelse skapas, vilket kan göras genom att 

arbeta relationsstyrt i samtalet. 

 

Pernilla finner en trygghet i sin tydliga arbetsbeskrivning, då hon kan luta sig tillbaka på de 

regler som finns och som fungerar som verktyg för att ge alla inskrivna i Jobbgarantin lika 

villkor. Detta går i linje med de Swaan (2003), som menar att regelverk i moderna 

organisationer inte ger utrymme för flexibilitet eller undantag. Vidare har arbetsförmedlare en 

yrkesroll med specifika förväntningar vilka även de arbetslösa måste vara medvetna om för att 

de ske verka som delade förväntningar. Vid oenighet skapas dock skilda och motstridiga för-

väntningar vilket bidrar till en otydlig yrkesroll (de Swaan, 2003). Pernilla menar att hon gen-

om en tydlig rollbeskrivning kan avbryta samtal som inte berör arbetssökande.  

 

Jonas är tveksam till de institutionella regelverken som finns, eftersom han anser att de kom-

plicerar hans arbete då de är svåra att harmonisera med verkligheten. Det kan tyda på att Jonas 

inte är lika tillfreds med byråkratiska regler som Pernilla, då de inte går att påverka. Detta kan 

bidra till cyniskt rolltagande (Goffman, 2009) där personliga värderingar inte går linje med 

formell byråkrati. Samtidigt är Jonas krass i sitt resonemang angående de institutionella krav-

en, han menar att arbetslösa måste acceptera reglerna om de vill vara med i programmet. 

Även om detta är hans ståndpunkt verkar det inte vara något som han förmedlar frekvent till 

de arbetslösa, utan enbart i sällsynta fall då arbetslösa uppvisar oengagemang eller passivitet. 

Vi kan ändå relatera till människans benägenhet att, utifrån sin maktposition, vidta omedvetna 

strategier och handla på ett primitivt sätt (Hilmarsson, 2012). Ett sådant förhållningssätt fung-

erar dock endast kortsiktigt där en mer långsiktig strategi handlar om att tillämpa professionell 

empati eftersom människor inte vill styras till handling (Hilmarsson, 2012) 
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Avseende likgiltighet och oengagemang berättar Jonas att han måste bli tydligare i sin roll 

som arbetsförmedlare då arbetslösa riskerar att bli uteslutna ur programmet om de inte upp-

fyller vissa krav. På så vis används reglerna som verktyg för att komma till handling, vilket 

såväl Jonas som Pernilla menar att de söker undvika. Jonas agerande kan vi relatera till såväl 

Goffmans (2012) beskrivning av att vedertagna roller bär på en etablerad fasad, som till de 

Swaans (2003) skildring av att en vedertagen roll för med sig specifika förväntningar. Det be-

tyder att Jonas behöver uppfylla vissa kriterier för att inta rollen som arbetsförmedlare. När 

Jonas säger att han måste tydliggöra sin roll, påvisas en medvetenhet där han skiljer på sitt jag 

och sin roll, vilket, utifrån vår tolkning, gör att han åter igen faller in i ett cyniskt uppträdande, 

då han reflekterar över sin rollövergång. Goffman (2009) menar att rollens äkthet och cynism 

kan förändras över tid, men vi kan ana tendenser till att den även kan skifta från ett samtal till 

ett annat eller inom ett och samma samtal. En förklaring vi kan finna är att Jonas inte trivs i 

rollen som strikt arbetsförmedlare, då regler ska styra snarare än individens vilja, vilket gör att 

hans roll omvandlas från äkta till cynisk vid tillfällen då han har svårt att förhålla sig 

relationellt. Denna form av cyniskt framträdande uppstår då det råder disharmoni mellan 

Jonas som person och Jonas som arbetsförmedlare, vilket synliggör ett bedrägeri gentemot sig 

själv (Goffman, 2009). 

 

Pernilla tycker det är fördelaktigt att träffa de arbetslösa återkommande eftersom hon lär kän-

na dem och kan släppa på myndighetsrollen. Det tyder på att Pernilla finner en balans i att ar-

beta inom en byråkratisk organisation som Arbetsförmedlingen och att hon trots sitt roll-

tagande lyckas anamma ett relationellt förhållningssätt (von Wright, 2000). Pernilla berättar 

vidare att hon ibland får ta samtal som inte berör jobbsökande. Även om Pernilla vid sådana 

tillfällen skulle vilja ta sig an ett sådant samtal måste hon göra en avgränsning, då det inte går 

i linje med hennes arbetsuppgifter. Här tvingas hon, precis som i Jonas fall, inta en tydligare 

position i sin myndighetsroll. Även här kan en sådan övergång störa det relationella för-

hållningssättet som förvandlas till punktuellt (von Wright, 2000), vilket kan te sig enklare att 

hantera. I enlighet med vår tolkning finns det en risk att Arbetsförmedlingens regelverk 

bromsar arbetsförmedlarnas möjlighet att inta vem-perspektiv (von Wright, 2000), då insti-

tutionella krav kan riskera att störa samtalet och hämma frigörelsen från myndighetsrollen. 
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6.2. Samtalsdimension 

Hilmarssons (2012) presenterar professionell empati och dess hörnstenar, god relation, syfte 

med samtalet och samtalsstruktur, som komponenter med stor betydelse för samtalets karak-

tär. Dessa har inverkan på vilket sätt ett samtal leder till gemensam förståelse och relations-

skapande. Utifrån vår analys upplever vi att samtalen präglas företrädesvis av det punktuella 

förhållningssättet, trots att både Pernilla och Jonas genomgående belyser vikten av att finna 

samförstånd och att förslag ska komma från den sökande. Detta förhållningssätt sker på be-

kostnad av det relationella och innebär att personen kommer i skymundan och att individen 

beskrivs enbart utifrån kategorier (von Wright, 2000). Det innebär också att det 

intersubjektiva samtalet går förlorat då det i hög grad bygger på tvåsamhet och samförstånd 

för att nå fram till meningsskapande. För att komma åt fenomenet intersubjektivitet (von 

Wright, 2000) krävs det en ansträngning från båda parter, i den kommunikativa processen där 

de bekräftar och verifierar varandra. Det största ansvaret ligger dock på samtalsledaren, det 

vill säga arbetsförmedlaren, som bör vara den som bjuder in till det intersubjektiva samtalet 

genom att inta ett relationellt förhållningssätt och därmed sätter grunden för samtalets 

karaktär. Något som kan vara behjälpligt att ha i åtanke är att målet med intersubjektivitet inte 

handlar om att tänka lika eller att inta likvärdiga värderingar utan om att nå fram till 

gemensamt meningsskapande genom gemensam förståelse i samtalet (von Wright, 2000). 

 

Önskemålet om att samtal ska leda till handling är något som upprepade gånger kommer fram 

hos de arbetslösa. Vanja beskriver exempelvis att ett lyckat samtal ska vara konstruktivt, det 

ska vara tydliga mål och riktningar. Att det ska finnas ett mål med samtal är enligt Hilmarsson 

(2012) viktigt och han poängterar att, för en smidig övergång från vilja till handling, måste 

viljan komma från den som söker hjälp och inte från samtalsledaren, vilket även Pernilla och 

Jonas anser viktigt. Vanja beskriver kontrasten till detta, då hon berättar att hennes hand-

läggare kan komma med förslag som inte alls är lämpliga för henne. Då fylls hon av en känsla 

av att samtalet är meningslöst. Genom Vanjas beskrivning där ett och samma samtal kan 

präglas av ytterligheterna konstruktivitet och meningslöshet, påvisas hur den emotionella ene-

rgin är känslig för skiftningar (Collins, 2008). Det är därför viktigt att arbetsförmedlaren är 

uppmärksam på vilken nivå de emotionella polerna (Collins, 2008) befinner sig, då pend-

lingen påverkar på vilket sätt den arbetslöse är aktiv i sitt lyssnande. Detta kan även relateras 

till det sociala handlandets tre faser där det är emotioner som initialt sätter upp ramarna för ett 

samtals utfall. Men genom att tillämpa en empatisk samtalsmetodik (Hilmarsson, 2012) kan 
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negativa känslouttryck eller ett ointresse från motpartens sida fångas upp och omvändas och 

därmed också öka den sociala dynamiken. Enligt Hilmarsson (2012) är det av stor vikt att för-

st ge ett känslomässigt stöd, för att sedan gå på problemlösning samt låta den som söker hjälp 

komma med egna förslag. I detta sammanhang kan vi även dra paralleller till det som för-

medlas i artikeln Existential considerations for contemporary career counselling (2005), att 

primärt utgå från mikroperspektiv i stället för makroperspektiv. 

 

Både Pernilla och Jonas har höga ambitioner avseende lyssnandet. Det är något de anser är 

viktigt och vill fokusera på i samtalet. Pernilla är den som beskriver tydligast på vilket sätt 

hon lyssnar. Hon lägger stor vikt vid ett icke-verbalt lyssnande, vilket syns i hennes samtal. 

Genom sitt kroppsspråk bekräftar hon att hon lyssnar på vad den arbetslöse säger. Även 

Hilmarsson (2012) belyser det icke-verbala, där kroppsspråk och tonfall hör samman, och me-

nar att det kan öppna upp till ett bättre samtal. Jonas är mer vag i sin beskrivning av lyssn-

ande, men berättar att han fokuserar mer på att vara effektivt i sina samtal, då han anser att det 

passar unga arbetslösa bättre. Denna skillnad, mellan honom och Pernilla, kan vi se då Jonas 

tenderar att göra anteckningar på datorn samtidigt som den arbetslöse pratar medan Pernilla 

hela tiden har ögonkontakt. På så vis skiljer sig Pernillas och Jonas samtalsstil åt där Pernilla 

befinner sig närmare det empatiska samtalet (Hilmarsson, 2012) och det kan utifrån denna 

teori finnas en risk att Jonas förhållningssätt påverkar samtalet negativt, då motparten inte 

känner sig bekräftad på grund av avsaknad av icke-verbal kommunikation. 

 

6.3. Social dimension 

Som vi tidigare nämnt är både Pernilla och Jonas överens om att det är viktigt att möta indivi-

den där den är och att initiativ till handling ska komma ifrån personen själv, vilket går i linje 

med Hilmarssons (2012) förutsättningar i skapandet av ett framgångsrikt samtal. Pernilla och 

Jonas menar att det kan ske genom att gemensamt komma fram till en handlingsplan eller 

genom ett säkerställande om att det finns gemensam vilja och mål med samtalet. Vanja är tyd-

lig med att det gemensamma planerandet i samtalet är viktigt, att hon och handläggaren till-

sammans kommer fram till en handlingsplan. Hon har stort förtroende för sin handläggare, 

vilket tyder på att Vanjas handläggare har ett empatiskt förhållningssätt, då Vanja upplever att 

hon kan anförtro sig till denne (Hilmarsson, 2012). 
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Mia har en övergripande negativ inställning till Arbetsförmedlingen och till skillnad från 

Vanja har hon inte heller något stort förtroende för sin handläggare. Hon tycker de träffas för 

sällan för att kunna bygga upp en relation. Mia är tydlig med att hon saknar ett personligt be-

mötande, vilket i vår analys innebär att hon efterfrågar ett vem-perspektiv, men hon är också 

den som vi upplever får minst av denna bekräftelse. Relaterat till den sociala handlingens tre 

faser (von Wright, 2000) kan detta härledas till att Mia går in med en negativ känsla som hon 

låter styra samtalet. Genom att måla upp en bild av att ingen kan hjälpa henne förs hon in i ett 

handlande i vilket det är svår att bemöta henne. Vanja beskriver en likartad situation, fast om-

vänt, då hon i samband med ett dåligt bemötande av en arbetsförmedlare inte tillät sig att sän-

kas utan lyckades själv omvandla det till något positivt som hon kunde ta med sig till nästa 

möte. Mias brist på bekräftelse kan också bero på att hon har ett större eller annorlunda behov 

av hjälp än exempelvis Vanja, vilket i så fall ytterligare förstärker behovet av individuell an-

passning. Vi kan se hur den emotionella energin pendlar hos Mia och vi får även intrycket av 

att den har dränerats (Collins, 2008), då hon i sitt uttryck förmedlar viss likgiltighet. Detta kan 

vi koppla till Jonas beskrivning av vad som ofta sker med personer som varit arbetslösa en 

längre tid; via självuppfyllande profetia infrias de i hopplöshet. Både Pernilla och Jonas talar 

mycket om vikten av att arbeta med motivation och Jonas berättar att hans uppgift är att ar-

beta inspirerande genom att bevisa att det faktiskt finns möjlighet till arbete. Detta är ett steg i 

rätt riktning då emotionell energi kräver kontinuerlig påfyllning för att inte dräneras (Collins, 

2008). 

 

Att perspektivtagandet är viktigt är något som alla arbetslösa i vår undersökning håller med 

om, vilket vi tolkar som att de vill bli sedda ur ett vem-perspektiv (von Wright, 2000). Som vi 

redan nämnt anser arbetsförmedlarna själva att de har ett sådant förhållningssätt, men utifrån 

de arbetslösas svar råder det delade meningar; Vanja uppger att hon känner sig sedd medan 

Rasmus känner sig tvingad att gå på möten som han anser onödiga. Andreas upplever sig som 

unik i arbetsförmedlarens ögon medan Mia menar att hon känner sig sedd ibland men att hon 

oftast känner sig som en i mängden, då hennes handläggare utifrån hennes utsago inte bryr sig 

om henne, utan enbart utgår från en given mall. Utifrån vår analys tolkar vi Vanjas och 

Andreas beskrivningar som att det upplever sig bemötta som vem medan Mias beskriv-ning 

antyder att hon bemöts som vad, vilket tyder på hon blir bemött utifrån en kategori och inte 

utifrån den enskilda person hon är.  
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I exemplen ovan där Linus och Mias intressen kolliderar med arbetsförmedlarens uppfattar vi 

att deras motivationsnivå sjunker. Linus rättfärdigande kommentar, som vi berört tidigare, där 

han uttrycker förståelse för handläggarens yrke, ser vi som en form av självbevarelsedrift, där 

det finns en strävan, om än omedveten, att vilja upprätthålla den sociala dynamiken i samtalet. 

Följden blir att den emotionella energin (Collins, 2008) hålls på en jämn nivå. Detta påvisar 

att det finns ett ansvar för samtalet från båda parter, vilket också styrks av övriga responden-

ter. Åsikten om vem som bär på det yttersta ansvaret varierar dock mellan de arbetslösa, me-

dan Pernilla och Jonas är eniga om att det är de som har det största ansvaret. Gemensamt an-

svar visar sig i form av ömsesidigt fokus, vilket är en av förutsättningarna för att en interakt-

ionsritual (Collins, 2004) över huvudtaget ska komma till stånd. 

 

Pernilla uppger att de flesta unga är samarbetsvilliga och vill komma ut i arbetslivet eller ha 

en aktivitet och Jonas menar att engagemang är fundamentalt för samtalets riktning. Samtidigt 

medger han att han kan påverkas negativt av en passiv attityd hos arbetslösa som kommer yr-

vakna till ett möte. Detta behöver inte innebära att den arbetslöse bär på en egentlig passivitet 

utan det är troligt att Jonas reaktion grundar sig på att han möts av en neutralitet hos den ar-

betslöse. Vid ett neutralt förhållningssätt, tenderar mottagaren bli negativt påverkad eftersom 

neutrala känslor omvandlas till negativa. Känslan får dessutom konsekvenser för viljan att 

handla då det finns ett tydligt samband mellan känsla och handling (Hilmarsson, 2012). Detta 

kan vi relatera vidare till den lyckade interaktionsritualen och dess skapande av emotionell 

energi. Känslor smittar och vi interagerar helst med människor som ger oss positiv energi 

(Collins, 2004/2008), vilket Andreas tydliggör då han uttrycker att en dålig attityd från hans 

sida påverkar hans handläggare. Precis som ovan, har detta sin grund i emotionell energi och 

människor tenderar att undvika personer som har negativ attityd (Collins, 2008). Andreas 

uttalande påvisar ett stort ansvarstagande för karaktären på samtalen, där vi menar att det är 

en del av arbetsförmedlarens arbete att kunna hantera sådana situationer och upprätthålla en 

positiv attityd för att kunna ge så goda förutsättningar som möjligt för att samtalet ändå ska 

bli bra (Hilmarsson, 2012). 

 

Pernilla och Jonas upplever ibland en uppgivenhet hos arbetslösa som har varit inskrivna en 

längre period. Pernilla berättar att arbetslösa kan uttrycka att de inte känner sig behövda efter-

som ingen verkar vilja ha dem. Vid sådana tillfällen uppger både Pernilla och Jonas att de för-

söker belysa de arbetslösas erfarenheter och personliga egenskaper för att höja motivationen, 

vilket påvisar att de närmar sig ett vem-perspektiv (von Wright, 2000). Utifrån vår analys kan 
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vi se att det blir enklare för arbetsförmedlarna att anamma ett relationellt förhållningssätt vid 

dylika signaler. Genom att den arbetslöse inbjuder till vad den vill prata om och hand-

läggaren tar utgångspunkt i individen skapas en ömsesidighet, vilket vi kan likna till von 

Wrights (2000) beskrivning av intersubjektivitet som ett gemensamt meningsskapande, efter-

som det ges utrymme till handling. Då parterna i en interaktion skapar denna form av gemen-

samt fokus, ser vi i vår vidare analys, att den sociala dynamiken höjs, vilket bidrar till en hög-

re grad av emotionell energi (Collins, 2004/2008), vilken i sin tur leder till att förutsättningar 

för ett långsiktigt förtroende kan skapas. 

 

6.4. De tre dimensionerna i samverkan 

Vår analys visar hur det institutionella förhållningssättet sätter grunden för samtalets karaktär 

och ger de primära förutsättningarna för huruvida ett relationellt förhållningssätt är möjligt. 

Detta sätter upp ramarna för karaktären på samtalet och sedermera på den sociala dynamiken 

vars parametrar delvis befinner sig i ett ömsesidigt beroende av varandra. Detta samverkans-

förlopp dimensionerna emellan illustreras i figur 1 nedan: 

 

Figur 1: Dimensionernas samverkan 

 

 

Vidare synliggör vår analys att de tre dimensionerna, institutionell, samtals- samt social 

dimension, påverkar varandra. Förhållningssättet till den institutionella dimensionen bär på en 

övergripande funktion och har betydelse för såväl samtalsdimension som social dimension, 
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där den förra primärt ligger till grund för utfallet i den senare. Samtidigt vill vi framhäva att 

det även kan finnas en motsatt påverkan mellan dessa två dimensioner, där den sociala 

dimensionen kan komma att påverka samtalsdimensionen.   
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7. Slutsatser  

Syftet med vår undersökning har varit att undersöka vilken betydelse den sociala dynamiken 

har för ett samtal av god kvalitet mellan arbetsförmedlare och arbetslösa. Vi intresserar oss 

särskilt för hur social dynamik påverkas när institutionella och privata intressen står i konflikt 

med varandra och på vilket sätt detta kan motverkas för att upprätthålla det goda samtalet. Vi 

har valt att arbeta utifrån tre dimensioner; institutionell dimension, samtalsdimension samt 

den sociala dimensionen. Den teoretiska tyngdpunkten ligger i von Wrights (2000) skildring 

av relationellt och punktuellt förhållningssätt, där det punktuella förhållningssättet kan relate-

ras till den institutionella dimensionen och det relationella till den sociala som går via sam-

talsdimensionen. Även om dessa två förhållningssätt primärt kan uppfattas befinna sig i ett 

motsatsförhållande finns det en kompletterande verkan dem emellan där det relationella bör 

ha ett övertag gentemot det punktuella.  

 

Intervjuerna ger oss snarlik innebörd från de båda arbetsförmedlarna och även om det finns 

skiftningar och oliktänkande hos de arbetslösa ungdomarna, är svaren på de frågeställningar 

som väger tyngst utifrån vår problematisering övervägande lika. Vidare anser vi att valda teo-

rier verkar såväl relevant som kompletterande och leder oss till de slutsatser vi tar. För att få 

in alla aspekter i sammanhanget låter vi analysen bygga på ett ”uppifrån- och nerperspektiv” 

vilket också bidrar till undersökningens röda tråd.  För att förstärka såväl resultat som tillför-

litlighet hade vi med fördel kunnat intervjua fler personer och för att få ett mer allmängiltigt 

svar eventuellt komplettera med någon annan undersökningsmetod av mer kvantitativ karak-

tär. 

 

I vår studie antyder arbetsförmedlare att de utgår från personen vilket enligt von Wrights 

(2000) teori påvisar ett relationellt förhållningssätt. I verkligheten tenderar detta dock att vara 

övervägande punktuellt, vilket beror på att institutionella regler begränsar det relationella för-

hållningssättet då det är enklare att förhålla sig till regler och riktlinjer genom att vara punktu-

ell. Det kan också handla om en form av rädsla för att bli alltför personlig där regelverk kan 

komma att upplevas besvärande. I sådana sammanhang blir det bekvämt med ett strikt förhål-

lningssätt till sin yrkesroll, vilket kan liknas vid att vara cynisk snarare än äkta (Goffman, 

2009).  
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Men ett relationellt förhållningssätt som uppnås via intersubjektivitet handlar inte om att bli 

personlig utan snarare om att visa förståelse och inta varandras perspektiv. Med den vetskap-

en torde det förenkla för arbetsförmedlare att förhålla sig relationellt, då det i grunden handlar 

om ett meningsskapande där båda samtalsparter genuint pratar om samma sak, vilket generellt 

är något som efterfrågas av arbetslösa. 

 

Genom att låta samtal präglas av professionell empati (Hilmarsson, 2012) ökar förutsättning-

arna för att finna vägen till relationella samtal och här kan med fördel Hilmarssons (2012) 

samtalsmetodik med känslomässig intelligens, användas som verktyg. 

 

Vidare visar studien att den sociala dynamikens betydelse är stor eftersom det är den som lig-

ger till grund för de emotioner som uppstår i samtalet, vilka påverkar människors enskilda 

upplevelser av samtalets karaktär. Genom att inta ett relationellt förhållningssätt stärks dessa 

emotioner på ett positivt vis, vilket leder till att upplevelsen av samtal blir tillfredställande för 

alla samtalsparter som medverkar. Ett relationellt förhållningssätt torde bidra till en stark in-

teraktionsritual med hög energi (Collins, 2004/2008), vilket påverkar såväl engagemang som 

motivation, och genom att låta samtalet präglas av professionell empati ökar förutsättningarna 

för att finna vägen till relationella samtal. Det yttersta ansvaret för att ett sådant samtal ska 

komma till stånd ligger på arbetsförmedlaren då denne, utifrån sin yrkesroll och maktposition, 

har som uppgift att sätta grunden för på vilket sätt samtal ska ske. Men arbetslösa har också 

ett medansvar för att dynamiken ska kunna upprätthållas eftersom framgångsrika interaktions-

ritualer kräver ömsesidig medverkan och fokus. 

  

Sammanfattningsvis skapas alltså goda samtal genom att arbetsförmedlarna kombinerar ett 

hänsynstagande till institutionella regler med ett empatiskt och inlyssnande förhållningssätt, 

vilket främjar uppkomsten av en väl fungerande social dynamik. Ett samtal som kombinerar 

dessa olika hänseenden skulle kunna kallas för ett samtal med professionell empati (Hilmars-

son, 2012), som möjliggör den balans som krävs för att samtalet inte ska bli alltför regelstyrt 

eller alltför förtroligt. Detta trots regler och riktlinjer som initialt kan verka störande. Genom 

att uppnå detta kommer riktlinjerna primärt verka för personen (relationellt) i stället för emot 

personen (punktuellt) där det förra stärker motivation, vilja och välbefinnande medan det se-

nare kan ha en sänkande effekt. Det är alltså dessa olika förhållningssätt som synliggör skill-

naden och huruvida samtal sker utifrån vem eller vad en individ står för. 
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8. Avslutande reflektioner 

Som vi nämnt tidigare bygger vår studie på intervjuer och observationer som tillsammans gett 

oss ett rikt material för att få svar på vår frågeställning: 

 

Vilket förhållningssätt är lämpligt för ett samtal med god kvalitet mel-

lan arbetsförmedlare och arbetslösa, avseende institutionella, sam-

talsmässiga och sociala dimensioner? 

 

Inför studien hade vi genom vår förförståelse föraningar om att institutionella regler och rikt-

linjer fungerar som bromsklossar och ger avkall på samtalskvaliteten. Dessa föraningar har 

delvis stärkts, vilket vi menar till stor del beror på att möjligheten till flexibilitet och individu-

ella anpassningar inom Arbetsförmedlingen är små, vilket i sin tur bidrar till att arbetslösa inte 

alltid upplever sig sedda som unika individer. Vidare hade vi en relativt kritisk syn på Arbets-

förmedlingen, framför allt dess arbetssätt i bemötandet av individer. Vi benämner den bland 

annat som en tillsynsmyndighet framför en servicemyndighet. Denna position har i våra ögon 

dock förflyttats genom arbetets gång och vi bär numera med oss en mer positiv bild av Ar-

betsförmedlingen. 

 

 Även om det i samtal kan uppstå en ofrivillig och ovälkommen konflikt hos arbetsförmedlar-

na, där institutionella krav krockar med ambition, och där samtalskvaliteten kan påverkas ne-

gativt, har vi fått en förståelse för hur arbetsförmedlarna kämpar för de arbetslösa och an-

stränger sig för att fånga de som individer under samtal. Att vissa föraningar har stärkts och 

andra försvagats betyder att delar av vår förförståelse har förändrats, vilket synliggör den 

hermeneutiska cirkelns rörelse där ny delförståelse skapat en ny helhetsförståelse. 

 

Genom undersökningen har vi kommit fram till att ett samtal med god kvalitet ställer krav på 

en väl fungerande social dynamik som utgör och sätter grunden för professionell empati. Vi 

kan dock se hur en sådan social dynamik riskerar att försvinna i samtalssituationer där in-

stitutionens regler och krav blir alltför märkbara för arbetslösa. Detta tror vi kan leda till att 

institutionella regler och riktlinjer krockar med individuella behov där konsekvensen blir en 

form av socialt dilemma i samband med att skilda intressen uppstår. En sådan konsekvens kan 

sedermera bidra till minskad förståelse för varandras perspektiv och därmed sänka motivation, 

vilja och välbefinnande.  
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Vi menar inte att regler och riktlinjer ska negligeras, då de givetvis fyller en funktion. Men vi 

tänker att samtal skulle kunna ske med ett upplägg som förhindrar att sociala dilemman upp-

står genom att initialt fokusera djupare på den enskilde individen och därefter ge en presentat-

ion av alternativ, istället för tvärtom. Ett sådant tillvägagångssätt ger möjlighet att kommuni-

cera förslag på aktiviteter utifrån individens behov och önskemål och inte utifrån regler och 

riktlinjer. Vi menar att detta skulle reducera risken för vacklande interaktionsritualer, vilka vi 

tror kan uppstå i situationer där utbudet av aktiviteter är begränsat och presenteras alltför ti-

digt, eftersom karaktären på interaktionsritualer påverkar den sociala dynamiken. Vidare tror 

vi att ett förhållningssätt som primärt utgår från individen och dennes behov, snarare än myn-

dighetens beslut, kan ge unga arbetslösa förutsättningar och motivation att komma till egna 

insikter avseende sin situation.  

 

Vi tänker oss att ett relationellt förhållningssätt kan te sig svårt att anamma utifrån en profess-

ionell position. Men då det inte handlar om att bygga upp en personlig relation utan om en 

tvåsamhet, där båda parter intar samma perspektiv och där individen blir sedd som unik, me-

nar vi att detta är möjligt i samtal mellan arbetsförmedlare och arbetslös. Vi behöver inte hel-

ler se relationellt och punktuellt som två ytterligheter utan mer som två dimensioner som kan 

skifta gradmässigt. I samtal där arbetsförmedlare visar ett genuint intresse för arbetslösa som 

bemöter dem utifrån samma premisser, torde vara tillräckligt för att klassas som relationellt. 

Det handlar således om att gå in med rätt inställning och släppa eventuell rädsla om att bli 

alltför personlig. Som vi nämnt tidigare anser vi att många samtal som initialt upplevs som 

relationella i själva verket är punktuella, men genom att ha en form av kännedom och respekt 

för de båda perspektiven och dess skillnader torde det ges möjlighet till reflektioner över vil-

ket perspektiv som är närvarande för stunden och därmed också möjlighet till förändring. Vi 

menar vidare att i stunder då formalitet är nödvändig är det troligt att samtal övergår till ett 

mer punktuellt perspektiv, vilket är acceptabelt. 

 

Att inta ett relationellt förhållningssätt innebär en utmaning oavsett sammanhang och vi tror, 

vilket tidigare berörts, att det kan försvåras ytterligare i en byråkratisk värld som styrs av reg-

ler och riktlinjer. Vi tror även att detta kan ha en hämmande effekt på lyssnandet; samtidigt 

som arbetsförmedlare hör vad den arbetslöse säger måste den förhålla sig till Arbetsför-

medlingens regelverk. Det är troligt att detta påverkar graden av aktivt lyssnande, eftersom 

uppmärksamheten inte är riktad till 100 procent mot den arbetslöse. Men genom att använda 

Hilmarssons samtalsstrategi som verktyg tror vi att förmedlare kan ges förutsättningar att ar-
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beta mer frekvent utifrån ett relationellt förhållningsätt, vilket vi anser kan leda till förbättrade 

samtal där arbetslösas tillfredsställelse ökar och som vidare bidrar till en högre grad av social 

dynamik och därmed också förhöjd samtalskvalitet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide arbetsförmedlare 

 

Bakgrundsinfo 

 
 Hur länge har du arbetat som arbetsförmedlare? 

 Varför har du sökt dig till arbetsförmedlingen? 

 Utbildning?  

 Vad är det som är bra/mindre bra med ditt arbete?  

 Hur är arbetsförmedlingen som arbetsgivare?  

 Trivs du? 

 

Samtalet 

 
 Hur förbereds samtal? 

 

 Hur går ett samtal till? Struktur? 

 

 Vad är det första du tar upp i vägledningssamtal? 

o Varför? 

 

 Krävs det något särskilt för att fånga arbetssökandes uppmärksamhet? 

o Likgiltighet/engagemang 

 

 Hur ser samtalet ut sett till rutiner? 

 

  Sker samtalen på löpande band eller hinner du återhämta dig mellan varje samtal? 

 

 Vad är det viktigaste att tänka på i ett samtal? 

 

 Hur viktigt är det med en gemensam förståelse i samtalet? 

 

 På vilket sätt kan du uppleva att det finns en diskrepans, det vill säga, skilda intressen 

mellan dig och den du samtalar med? 

 

 På vilket sätt tar du dig till gemensam förståelse? (teknik, samma perspektiv) 

 

 Tänker du på hur du lyssnar i ett samtal? Hur? 

 

 Upplever du att du blir lyssnad på? Hur? 

 

 Kan du beskriva ett lyckat respektive ett misslyckat samtal?  

 

 Vad är det som är allra viktigast för ett lyckat samtal? 

 

 Vilken roll har du för ett lyckat samtal? 

 

 Vilken roll tycker du att den sökande har för ett lyckat samtal? 

 

 På vilket sätt kan du bli påverkad av ett bra / respektive mindre bra samtal? 

o På vilket sätt påverkar detta dig inför nästa möte med denna person? 



 

o På vilket sätt påverkar detta dig inför nästa möte? 

Tid för återhämtning? 

 

 Vems är ansvaret för samtalets karaktär? 

o Varför? 

 

 Hur pass viktigt är det att skapa motivation i samtalet? 

 

 På vilket sätt skapas motivation i samtalet? 

 

 

Individen och samhället 
 

 Vad är det viktigaste att trycka på i ett vägledningssamtal? 

o Vikten av att få ut individen snabbt i arbetslivet eller ett hänsynstagande 

gentemot individens intresse och önskemål? 

o Hur väger dessa aspekter mot varandra? 

 

 Hur mycket hänsyn tas det till individens egna val/önskemål kontra kravet från sam-

hället att så många som möjligt ska arbeta? 

 

 Lyfts samhällets aspekt fram under samtalet eller utgår ni enbart från individen? 

 

 Hur pass viktigt är individens förståelse för de samhällskrav som finns? 

 

 Finns det tendenser hos ungdomar att de inte vill jobba/är ointresserade av att arbeta? 

o Hur yttrar sig detta? Olika motivationsnivåer? 

o Hur hanterar du detta? 

 

 

Att arbeta för en statlig myndighet (Institutionaliseringen) 

 

 Upplever du att du har en tydlig arbetsbeskrivning? 

o På vilket sätt påverkas du av den? 

o Kan det vara svårt att få den att harmonisera med verkligheten? På vilket sätt? 

 

 Hur ser dina institutionella krav ut? 

o På vilket sätt påverkas du av dem i samtalet? 

o (Begränsande/ hämmande/ målstyrande...) 

o Talar ni öppet med arbetssökande om den kategorisering som sker utifrån var 

denna befinner sig i arbetssökarprocessen? 

 

 Anser du att du kan göra ditt jobb fullt ut i förhållande till de institutionella krav du har?  

o Vad är det som kan begränsa respektive stimulera? 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Intervjuguide arbetslösa 

 

(Frågor markerade med * är tillagda efter de första två intervjuerna och inte ställda till två av 

respondenterna) 

 
Bakgrundsfrågor/ Vem är det vi talar med? 

 

 Hur gammal är du? 

 

 (Har du en egen handläggare?) 

 

 Hur länge har du varit arbetslös? 

 

 Är detta din första kontakt med arbetslivet eller har du arbetat förr? 

 

 Hur kommer det sig att du är arbetslös?  

o (Uppsagd, slutat skolan, haft tidsbegränsad anställning, typ vikariat?) 

 

 Hur upplever du din situation som arbetslös? * 

 

 Hur tänker du kring det? * 

 

 

Mötet med arbetsförmedlingen 
 

 Hur många gånger har du varit i kontakt med Arbetsförmedlingen? 

 

 Hur ofta går du hit? 

 

 Vilket är ditt intryck av Arbetsförmedlingen? 

 

 Vilken typ av hjälp anser du dig behöva av Arbetsförmedlingen? 

 

 Tycker du att du får den hjälp du behöver? 

 

 Vad gör Arbetsförmedlingen för dig? 

 

 På vilket sätt möter Arbetsförmedlingen dina önskemål? 

 

 Hur ser kontakten ut mellan dig och din handläggare? 

 

 Vad vill du ha ut av mötet med din handläggare? 

 

 Tycker du att det uppfylls? Nöjd/Missnöjd? 

 

 

Samtalet 
 

 Hur går ett vägledningssamtal till?  



 

 

 Vad är det som präglar/utmärker sig i ert samtal? 

 

 Vi pratade tidigare om hur du upplever din situation som arbetslös och hur du tänker 

kring den. Brukar din handläggare beröra / ställa frågor kring detta? * 

o Skulle du vilja det? * 

 

 Upplever du att din handläggare sätter sig in i din situation genom att ta ditt perspek-

tiv? 

 

 Tycker du att det är viktigt att handläggaren tar ditt perspektiv / sätter sig in i din situ-

ation? * 

o På vilket sätt? Varför? * 
 

 Är det något du saknar i samtalet? Vad? 
 

 Tycker du att handläggaren tar hänsyn till vad du vill i samtalet? 
 

 Upplever du att blir lyssnad på? Hur? 
 

 Tänker du på hur du själv lyssnar i ett samtal? Hur? 
 

 Hur ser ditt förtroende ut för handläggaren? 
 

 Upplever du att du och din handledare har ett gemensamt intresse i samtalet? Är det 

viktigt? 

 

 Upplever du att din handläggare ser dig som den du är eller upplever du att den ser dig 

som en i mängden? 

o På vilket sätt visas detta? 
 

 Kan du beskriva ett lyckat respektive ett misslyckat samtal?  
 

 Vad är det som är allra viktigast för ett lyckat samtal? 
 

 Vilken roll har du för ett lyckat samtal? 
 

 Vilken roll tycker du att din handläggare har för ett lyckat samtal? 
 

 Vems är ansvaret för samtalets karaktär? 

o Varför? 

 

 Hur påverkas din motivation av ett samtal med handläggare?  

o Peppad eller avtrubbad? 

 

 Har du fått god insikt i vilka alternativ som finns för dig? Vet du mer nu om dina möj-

ligheter än innan du kom hit? 

 

 Vilken känsla brukar du har när du lämnar ett möte? 

o Hur påverkar det dig inför nästa möte? 

 

 



 

Institutionaliseringen  

 
 Har du någon gång haft en upplevelse att du blir tvingad att göra saker mot din vilja 

för att följa de regler och riktlinjer som finns hos arbetsförmedlingen?  

 

 Arbetsförmedlingen utför sitt arbete utifrån ett antal regler och riktlinjer (lagar och po-

licys), har du fått ta del av de riktlinjer som finns? 

 

 Märks detta i så fall hos din handledare? 

 

  Enligt dokument som finns kategoriserar alla inskrivna efter vissa kriterier, är detta 

något som du känner till? 

 

 Hur upplever du att bli kategoriserad? 

 

 Vad är din övergripande uppfattning om arbetsförmedlingen som samhällsfunktion?  

 

 Är detta samma uppfattning som du hade när du sökte dig hit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3: Observationschema 

 
Bedömning Stämmer helt Stämmer del-

vis 
Stämmer nog 

inte 
Stämmer inte 

alls 
Ingen upp-

fattning 
Fokus i samtalet hålls 

kring den arbetslösas 

situation. 

     

Det märks att AF har 

direktiv kring hur 

samtalet ska föras 

(kodning etc.) 

     

Samtalet berör sam-

hällsperspektiv. 
     

Samtalet har inslag av 

samhällssyn 
     

AS får konstruktiva 

råd över sin situation 
     

AS verkar förstå de 

råd som ges 
     

Det finns en gemen-

sam förståelse över 

situationen 

     

Samtalet håller en 

positiv ton 
     

Tiden för mötet är 

tillräcklig för att nå 

fram till beslut /vidare 

arbete  

     

AS lyssnar och tar till 

sig vad AF säger 
     

AF lyssnar och tar till 

sig av vad AS säger 
     

Det finns skilda me-

ningar om vad som är 

bäst för AS 

     

Det märks att AF tar 

en roll som skiljer sig 

från den i intervju 

     

Det märks att AS tar 

en roll som skiljer sig 

från den i intervju 

     

AF bekräftar / ser AS 

via icke-verbal kom-

munikation. 

     

AF skapar en god 

relation genom att 

uppvisa intresse och 

engagemang. 

     

AF kommunicerar ett 

tydligt syfte och mål 

med samtalet 

     

Samtalet sker struktu-

rerat. 
     

AF talar till AS på ett 

personligt (relation-

ellt) vis 

     

AF talar med AS på 

ett punktuellt vis 
     



 

 

 

Förlopp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Reflektioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4: Transkribering Mia 

M: Mia, respondent 

C: Cecilia, huvudsaklig intervjuare 

A: Anna, medintervjuare 

 

C: Då börjar vi med att ställa lite bakgrundfrågor om dig. 

C: Hur gammal är du? 

M: 20 

C: Har du en egen handläggare här på AF? 

M: Ja 

C: Hur länge har du varit arbetslös? 

M: Sedan sommaren 2011 (Paus) eller jag har haft småjobb och så, men inget heltidsjobb 

C: Då sa du det, då har du varit ute i arbetslivet innan. Har du haft fast jobb och så innan? 

M: Njaa, inget fast, jag jobbade hela sommaren och så, men inget som man kan kalla fast 

C: Det har varit småjobb och så? 

M: Ja 

C: Det är sedan du tog studenten då som du inte har kommit in i arbetslivet? 

M: Ja, precis 

C: Hur upplever du din situation som arbetslös? 

M: (Lång tystnad) Jag vet inte riktigt, det är ju inte jättelätt att få jobb så (tystnad) jag vet inte 

riktigt hur man ska förklara.  

C: Hur tänker du kring det? 

M: Jag vet inte riktigt (skratt) (tystnad) Nej, jag vet faktiskt inte, det är svårt att svara på.  

 

C: Då går vi in på lite mer mötet med arbetsförmedlingen.  

Hur många gånger har du varit i kontakt med AF? Det behöver inte vara exakt, men ungefär-

ligt? 

M: Jag är här ungefär en gång i månaden.  

C: Och det har du varit hela tiden sedan du blev arbetslös? 

M: Ja, det har jag nog, en gång i månaden ungefär. 

C: Vad har du för intryck av arbetsförmedlingen? 

M: Ja, alltså, jag tycker inte att man får sådär jättemycket hjälp om jag ska vara ärlig.  Man 

går hit och så frågor de hur det går, -Det går inte så bra, - Okej, då ses vi om en månad igen. 



 

Det känns ungefär så, så det är inte så jättemycket hjälp man får faktiskt. Det tror jag inte att 

någon tycker.  

C: Vad hade du velat ha för hjälp från dem? 

M: Jag vet inte riktigt, jag trodde att man skulle få mer hjälp från dem, kanske lite mer tips på 

utbildningar, men nu är det mest så att man går till sin handledare och så pratar man, vilka 

jobb har du sökt och sen är det inte så mycket mer.  

C: Vad tycker du då att arbetsförmedlingen gör för dig? 

M: Inte så mycket! Typ som jag fick nu, då har de såna jobb som de tror kommer passa mig, 

men det är kanske inte såna jobb som man kanske VILL söka egentligen. Så de gör väl inte 

sådär jättemycket egentligen.   

C: De jobben som de har hittat där åt dig, hade du kunnat hitta de själv? 

M: Jo, de går bara sin på sin hemsida och trycker och säger att det jobbet och det jobbet sen 

får man ut det på papper, men jag menar, man söker ju ändå via datorn så de papperna kan 

man ju likaväl slänga med en gång, för de ligger ju på hemsida så det är rätt meningslöst.  

C: Brukar du framföra dina önskemål till AF? Vad du vill och så? 

M: Ja… de har ju frågat var man vill jobba och så, och då har man ju svarat på det, men de 

kan ju inte hitta några jobb som… alltså, för jag vill gärna bli typ polis och det kan ju inte de 

fixa till mig! Så att, det är klart att man säger vad man tycker till dem och vad man vill göra 

och så, men det är inte alltid de kan hjälpa till.  

C: Så de kan inte uppfylla dina önskemål? 

M: Nej, inte fullt ut. 

C: Hur tycker du att kontakten ser ut mellan dig och din handläggare ser ut? 

M: Inte så bra, nu är jag värsta negativa här!  

C: Det är helt okej! 

M: Nej, men alltså, jag träffar henne bara en gång i månaden och när jag väl är där så är jag 

där kanske 5-10 minuter, så det går ju väldigt fort! Hon hinner kanske inte lära känna mig och 

kanske inte riktigt förstår vad det är jag egentligen vill och så fullt ut. Om vi bara ses en gång 

i månaden och pratar sådär 5-10 minuter så blir det inte så… 

C: Vad är det ni pratar om då? 

M: Nej, hon frågar ju bara hur det har gått, hur jag känner och att... sådär... vi pratar inte så 

mycket mer, hon hittar lite jobb som jag kan söka sen är det – men då ses vi nästa gång lik-

som.  

C: Vad skulle du vilja ha ut av mötet istället? 



 

M: (tyst) Jag kan väl tycka att det borde vara lite längre man sitter där, att man går igenom lite 

utbildningar och kollar lite mer på de jobben JAG verkligen vill söka och inte de jobben som 

hon tycker att jag ska söka för det blir ju så att man kanske inte alltid söker de jobben man 

får... är det ett jobb som man verkligen inte vill ha så söker man kanske inte det.  Som nu, nu 

fick jag i Helsingborg. Liksom, timanställning i Helsingborg! Det är ju lite… det är kanske 

inte så kul att pendla till Helsingborg lite då och då, det känns rätt meningslöst tycker jag. 

C: Då har du berättat lite hur ett samtal går till och du har även varit inne på vad som präg-

lar samtalet, om jag förstår dig rätt så är det jobb, att hitta jobb till dig, det är det som ut-

märker samtalet? 

M: Ja 

C: Vi pratade lite tidigare om hur du upplever din situation, du kunde inte riktigt svara på 

det, men om vi tänker... Brukar handläggaren ställa frågor kring din situation? Går det mer 

in på livet om man säger?  

M: Nej! (snabbt svar) 

C: Det gör hon inte? Hade det varit något som du skulle vilja att de gjorde? 

M: Ja, det hade ju inte skadat! 

C: Av vilken anledning skulle du vilja att de gjorde det? 

M: Det är svårt att säga men...  

A: För att lära känna dig som person? 

M: Jaaa… att man lär känna varandra lite mer så att det inte bara blir det där, komma dit, 

prata jobb 5 minuter sen gå därifrån. Det känns onödigt nästan.  

C: Kan du uppleva att din handläggare sätter sig in i din situation, att hon tar ditt perspektiv? 

M: (Tyst) ja, ibland känns det som det, men ibland känns det bara som att hon vill få det över-

stökat, det är svårt att säga.  

C: Tycker du att det är viktigt, att de tar ditt perspektiv? 

M: (Tyst) Ja, de kan ju FÖRSÖKA sätta sig in i ens situation, det är ju inte så lätt att vara ar-

betslös idag. Det är det inte. Och det känns lite så tråkigt att bara komma dit, få papper med 

jobb som du inte ens är intresserad av och sen ” då ses vi om en månad”. Det är ju liksom… 

man känner sig aldrig sugen på att åka hit om man säger så.  

(Paus) 

C: Tycker du att handläggaren tar hänsyn till vad du vill när ni pratar? 

M: (Tyst) Nej... eller, vissa gånger. Det har varit flera gånger där hon har sagt att det här job-

bet tycker jag du kan söka och så har man kanske sagt att nej men... och så har hon sagt att 

”jo, det får du söka i alla fall”, det har varit flera såna jobb, typ som i Varberg och Kungs-



 

backa och sånt och då känner jag att det är inte LÖNT för mig, jag har inte ens en egen bil och 

ska jag ta tåget upp till Kungsbacka två gånger i veckan, det tycker inte jag känns ens lönt.  

C: Vad säger de då? Säger du till dem vad du känner? 

M: Jaja, men du är tvungen att söka i alla fall! Så det är lite så, de bryr sig inte känns det som.  

C: Upplever du att du blir lyssnad på? Att de lyssnar på det du säger? 

M: Det beror också på, ibland lyssnar dem och ibland inte. Det beror på vad det är för jobb 

som de vill att man ska söka och... det är också svårt att svara på. Ibland och ibland inte! 

C: Tänker du själv på hur du lyssnar? 

M: Ja, jag försöker ta in det hon säger och både ta in det negativa och det positiva i det. Om 

man ser till exempelvis de där jobben i Kungsbacka, det är klart, hon vill ju att jag ska få jobb, 

så det är ju positivit, men också negativt att liksom, det är långt härifrån och då känns det 

också lite så. 

C: De jobben som hon har hittat där, det är inte fasta jobb då, utan timanställningar? 

M: Ja, precis, timanställningar, bara lite då och då. Hade det varit fast jobb hade man kunnat... 

Då hade det varit värt det, men är det bara timanställningar så tycker inte jag att det är riktigt 

värt det.  

C: Hur ser ditt förtroende ut för din handläggare? 

M: (Lång tystnad) Vet inte riktigt.  

C: Finns det tillit och sådär? 

M: (Tyst) Jag vet faktiskt inte riktigt.  

C: Upplever du att du och hon har ett gemensamt intresse i samtalet, att ni pratar om samma 

sak? 

M: Ja, ibland..! Det är svårt att säga, jag har träffat henne så många gånger så det är svårt att 

säga varken ja eller nej 

C: Jag tänker mer när du sitter och pratar med henne, känner du då att ni sitter och pratar 

om samma sak eller känner du att där är ett avstånd mellan er? 

M: Nä, det känner jag väl ändå, det kan man väl säga. 

C: Upplever du att hon ser dig som den du är eller upplever du att hon ser dig som en i 

mängden av alla andra som hon handlägger? 

M: Ibland känns det att nu är det verkligen mig hon pratar med och ibland är det som att jag 

hade kunnat vara vem som helst, för att hon tar inte hänsyn till vad jag vill och vad jag tycker 

om och sånt. Det är också jätteolika där! 

C: Vilket föredrar du av de två scenariona du beskrev där? 

M: Ja, att hon ser mig som den jag är! 



 

C: Varför tycker du det är viktigt? 

M: Ja, alltså, ska jag få den hjälp jag vill ha, så får hon väl ändå försöka hjälpa MIG. Då ska... 

jag vet inte hur jag ska förklara, men då hade jag inte behövt gå hit om jag ändå ska vara en i 

mängden, då hade jag lika väl kunnat sitta hemma framför datorn och söka. Man går ju dit 

ändå för att få hjälp, men det är… ja. 

C: Kan du beskriva ett lyckat respektive misslyckat samtal? Eller man kan säga ett bra re-

spektive ett mindre bra samtal. Då handlar det inte så mycket om det konkreta utan mer men-

taliteten i samtalet. 

M: Ehh… (Lång tystnad) Jag vet inte. (Tyst) 

C: Hur brukar det kännas när du går därifrån? 

M: Jo, ibland känns det ju bra, som att jo, det var lönt att åka hit idag, och ibland är det mer, 

det var inte det.  

C: Vad är det som gör skillnaden då? Att du tycker så olika? 

M: Alltså... vissa gånger kan det vara mer att jag har fått jobb som jag faktiskt VILL söka och 

då känns det ändå lönt, sen vissa gånger har man fått jobb som man absolut inte vill söka och 

då känns det inte alls lönt att åka dit. Hon kanske har visat mig någon utbildning jag vill gå 

på... att hon tagit fram sånt som hon tror att DU skulle vilja gå, då känns det bra, det var tur att 

jag kom hit. Men det är lite olika.  

C: Det är det som är allra viktigast då, att de har gjort något för mig och då är du nöjd när 

du går därifrån?  

M: Ja, precis 

C: Vad tycker du själv att du har för roll för att det ska bli ett bra samtal? 

M: Ja, att jag får ut... Att jag får säga vad jag vill få ut av den tiden vi är här idag, att liksom... 

Jag skulle vilja kolla lite mer på den här utbildningen eller jag skulle vilja kolla lite mer på det 

här jobbet. Man får ju ändå säga lite vad man själv vill när man är där, man kan ju inte bara 

sitta och lyssna på henne. 

C: Vad tycker du att hon har för roll för att det ska bli ett bra samtal? 

M: Att hon lyssnar på vad jag har att säga och att hon försöker hjälpa mig så gott hon kan.  

C: Vem tycker du har det yttersta ansvaret för samtalets karaktär? Hur samtalet flyter på? 

M: Det är nog båda två tycker jag.  

C: Varför tycker du det? 

M: Jag kan ju inte gå dit och låta henne göra allting, jag får ju ändå... sen får ju hon hjälpa mig 

också, det är ju därför man går dit, för att få hjälp och då ska man förvänta sig att få det också! 

C: Hur påverkas din motivation av ett samtal med handläggaren? 



 

M: Inte så jättemycket, det är… (tystnad) nej, jag vet inte riktigt. 

C: Brukar du känna dig peppad eller du blir mer avtrubbad eller varken eller? 

M: Det är nog varken eller. 

C: Har du fått god insikt i vilka alternativ som gäller för dig? 

M: Nej! 

C: Det har du inte heller fått? 

M: Nej! 

C: Har du mer koll på dina möjligheter än vad du hade innan du kom till AF? 

M: Ja, men jag har kollat upp mycket själv också, som utbildningar och så. AF har ju vissa 

utbildingar som de kan erbjuda, men de har inte hon tagit fram för mig utan de har jag fått 

hitta själv. 

C: Jaså, det var ju spännande! 

M: Så det är lite så... 

A: Du är inskriven i ungdomsgarantin? 

M: Ja 

A: Det har du varit hela tiden?  

M: Ja, det har jag, så det tycker jag är lite konstigt, för jag vet att det är... första gången jag 

kom hit hade vi ett sånt gruppmöte, då hade jag inte det med henne, men då berättade de om 

dessa utbildingarna, men det var ju längesen och då hinner man glömma av dem och sen var 

det bara för ett halvår sedan så hittade jag de igen och då hade hon inte ens nämnt dessa för 

mig, det kändes ju lite så.. 

C: Och det var sånt som du kunde tänka dig att gå? 

M: Ja, så det blev lite att jaha, varför har hon inte sagt det här? (Tyst) 

C: Vilken känsla brukar du ha när du lämnar ett möte? 

M: (Lång tystnad) Det är också lite olika, det beror på vad man har pratat om, om man fått 

några jobb man vill ha eller... ja, det är jätteolika.  

C: Hur tycker du att det påverkar dig för nästa möte? Säg att du kommer ut från mötet och 

känner att det gick jättebra, är det något som du har med dig till nästa möte eller du tänker 

inte på det? 

M: Nej, jag tänker inte på det. 

C: Likaså om det är ett negativt möte, det är inget som påverkar? 

M: Nej, jag brukar inte tänka på det så. 

 

C: Då lämnar vi samtalet och går in på kontakten med AF som statlig myndighet.  



 

Har du någon gång haft en upplevelse av att du har blivit tvingad att göra saker mot din vilja 

för att följa regler och riktlinjer? 

M: Nej, det är väl att jag har fått söka jobb som jag absolut inte vill ha! 

C: Ja, men det är ju en form av att bli tvingad. Det sa du ju innan också. 

C: Har du fått ta del av regler och riktlinjer som AF arbetar utifrån? 

M: Nej, inte så. Man har ju hört att söker du inte de jobben så kan du få... du får inte vara in-

skriven här längre, men jag har nog aldrig hört det från dem. Hört dem säga reglerna eller...  

C: Och du har inte fått ta del av det på annat sätt? 

M: Inte vad jag minns. Kan hända att jag fick det första gången jag var här, jag har inget 

minne av det.  

C: Tycker du att det märks på din handledare att det finns regler och riktlinjer? 

M: (Tystnad) Jaa… När jag fyllde 20 var jag tvungen att sitta här hela dagen, då sa jag det till 

henne, att jag fyller 20 den dagen och frågade om vi kunde skjuta på mötet en dag. Nu var det 

ju bara en dag. Då gick inte det.  

C: Varför gick inte det? 

M: Nej, det vet jag inte... Jag tänkte bara att jag orkar inte diskutera det. Det tyckte jag fak-

tiskt var rätt dåligt, alltså, en dag mer eller mindre, vad spelar det för roll?  

C: Då hade du inte bokat någon tid hos henne utan du satt här? 

M: Det var ett informationsmöte, vi var typ 15 stycken, så det var kanske därför också, men 

ja... det var ändå, det var flera sådana här möten, det var inte bara ett och jag menar, de här 

mötena, det var inget vettigt som sas ändå så jag fattar inte varför det var så viktigt att man 

skulle gå dit 

C: Hur upplevde du det då? Att du fick sitta där på din 20-årsdag? 

M: Jag var förbannad som fan! (Skratt) 

C: Då blev det ingen bra effekt av det mötet i alla fall! 

M: Det blev det inte! 

C: Det är så att när man blir inskriven så blir man kategoriserad, hur upplever du det? 

M: Jag vet inte hur jag känner nu, men när jag skrev in mig så var det massor såna frågor som 

man skulle svara på, jag fattade inte riktigt vad betyder det här och vad ska man svara här. 

Man fick ju ingen HJÄLP, det fanns ju ingen som satt jämte och förklarade för en så jag finns 

inte riktigt vad jag klickade i faktiskt.  

C: Men då har det ju säkert med det att göra så de visste vilket... 

M: Det var jättemånga konstiga frågor som man skulle svara på så jag fattade inte riktigt, vad 

ska man svara här liksom och så? 



 

C: Det fanns ingen som du kunde fråga? 

M: Det fanns en, men det var ju 20 andra personer där samtidigt så det gick inte så jättebra 

kanske.  

C: Vad är din övergripande uppfattning om AF som samhällsfunktion? (Skratt) 

M: Ah, dåligt… alltså de är ju inte dåliga, men de är ju inte jättebra heller.  

C: Nej... nu menar vi mer som myndighet för de ska ju ha en samhällsfunktion och då verkar 

det ju som att du inte är så positiv till deras insats?  

M: Nej... 

C: Det behöver ju inte handla om människorna här, utan mer om själv konceptet? 

M: Konceptet är ju jättebra, att de ska hjälpa till med jobb och så, och hade det varit lika bra 

som det låter så hade det kanske varit bra, det vet jag inte.  

C: Har du samma uppfattning nu som innan du kom till AF? 

(Tyst) 

C: Eller den har förändrats? 

M: Innan man kom och skrev in sig fick man ju höra från äldre kompisar att AF är ett helvete, 

det är jättedåligt och de tvingar en att göra en massa saker som man inte vill och så, och då är 

man inte så jättetaggad att komma hit. Men så farligt är det kanske inte. 

C: Du har blivit lite mer positiv? 

M: Ja, lite mer, men det är väl inget såhär, jag kunde likaväl varit utan det. 

 

Intervjun avslutas. 

Efter intervjun pratar vi om att Mia vill bli Polis och sökt in två gånger utan att komma in och 

fortsätter att söka. Hon har även sökt till förskolelärare för att ha något att göra under tiden. 

Hon har även sökt till Komvux för att få möjlighet att läsa upp sina betyg. 

 

 


