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Förord 
Vi vill tacka de personer som har ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina berättelser, 

erfarenheter och upplevelser som bidragit till att vår studie kunnat genomföras. Vi vill också 

tacka Arbetsmarknadskonsulenterna på Arbetsmarknadsenheten i A kommun som hjälpt oss 

skapa kontakt med de personer vi fått möta i intervjusammanhangen. Vi vill också tacka vår 

handledare Annika Jonsson för konstruktiv handledning och engagemang.  
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Sammanfattning 
I denna studie har vi fokuserat på långtidsarbetslösas berättelser och erfarenheter. Studiens 

syfte är att undersöka hur långtidsarbetslösa upplever interaktionen i mötet med 

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten och vilka konsekvenser upplever de att mötet 

emotionellt får. Studien som genomförts är explorativ som innebär att vi vill få veta mer om 

individernas egna berättelser. Genom att besvara syftet har tre frågeställningar ställts upp: (1) 

I hur hög utsträckning omfamnas rollen som långtidsarbetslös i interaktionen med 

handläggare på Arbetsförmedlingen/Arbetsmarknadskonsulent? (2) Vilka emotioner skapar 

interaktionen för intervjupersonerna i mötet med handläggare på Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadskonsulenten? (3) Hur skiljer sig intervjupersonernas upplevelser i mötet med 

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten? Metoden som använts är kvalitativ och 11 

personer inom målgruppen har intervjuats. Den teoretiska referensram som använts är roller 

och emotioner. Ytterligare har även en jämförelse gjorts för att belysa eventuella skillnader 

gällande upplevelser i mötet med både handläggare på Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadskonsulenter.  

Resultatet som framkommit är relativt överensstämmande hos alla intervjupersoner som 

deltagit i studien. Intervjupersonerna uttrycker en missnöjdhet över ständiga byten av 

handläggare på Arbetsförmedlingen. Detta har tolkats av oss och benämns som den cyniska 

aktören i mötet. Intervjupersonerna önskar att det finns ett emotionellt utbyte och tillit mellan 

dem, handläggaren på Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadskonsulenten på 

Arbetsmarknadsenheten. Intervjupersonerna vill bli bemötta som människor och inte statistik, 

de upplever att handläggarna på Arbetsförmedlingen arbetar efter rutin och inte lyssnar och 

tror på dem i mötet. I mötet med Arbetsmarknadskonsulenterna upplever däremot 

intervjupersonerna att de blir bemötta som människor och det emotionella utbytet och tilliten 

finns i samspelet. På Arbetsmarknadsenheten sker inga ständiga byten av 

Arbetsmarknadskonsulenterna som det görs av handläggarna på Arbetsförmedlingen vilket 

resulterar i att en tillit har byggts upp i mötet och den ärliga aktören antas istället. Slutsatsen 

är att det är viktigt för individen att bli trodd och lyssnad på i mötet om inte detta sker så antas 

den cyniska aktören av deltagaren. 

 

Nyckelord:  

Roller, cynisk- ärlig aktör, styrning, emotionellt utbyte, emotionshantering, tillit.  
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1 Inledning 
Arbetslösheten i Sverige är nu lägre än under den globala finanskrisen som var under 2008 

och 2009. Den händelsen var det som påverkat arbetslösheten i Sverige som mest sedan 2000 

då arbetslösheten låg på 8,6 procent, under år 2018 sjönk siffrorna till 6,3 procent. En 

arbetslös person definieras som en person som saknar sysselsättning men som kan ta ett arbete 

(SCB, 2019). Efter finanskrisen och den rådande högkonjunkturen har 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder utvecklats i samhället för att stötta och vägleda de personer 

som står längst ifrån arbetsmarknaden. I Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport från 

2014 visar resultatet att personer med lägre utbildning, äldre, utrikesfödda och personer med 

arbetsmarknadsrelaterade funktionsnedsättningar har en förhållandevis utsatt position på 

arbetsmarknaden. Samtidigt som insatser görs och fokus läggs på de personer som är långt 

ifrån arbetsmarknaden så ökar den gruppen av arbetssökande, samtidigt som 

Arbetsförmedlingen ska prioritera dem. Arbetsmarknadsrapporten (2014) visar också att om 

personerna fångas upp tidigt i arbetsmarknadspolitiska program eller som får subventionerade 

anställningarna ökar deras chanser till jobb på den öppna arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen menar på att insatser som arbetspraktik, subventionerade anställningar 

och arbetsmarknadsutbildning visar på positiva effekter och ger personerna en fördel på 

arbetsmarknaden.  

En kommun väljer att starta en Arbetsmarknadsenheten om de ser ett behov av den i deras 

kommun. Deras uppdrag är att främja individer väg till arbete eller studier. Verksamheten 

samordnar arbetsfrämjande och arbetsmarknadspolitiska åtgärder gällande ungdomar, 

personer med funktionsnedsättning, och arbetshandikapp, långtidsarbetslösa, utrikesfödda och 

flyktingar samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenheten finns som 

stöd för individerna i individuellt utformade insatser såsom arbetsträning, coaching, 

arbetspraktik, vägledningspraktik, språkpraktik, sysselsättning, förstärkt arbetsträning och 

vägledning (IFAU, 2019). Det genomförs mycket arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de 

som står längst ifrån arbetsmarknaden kan vi utläsa i Arbetsförmedlingens (2014) rapport. 

Ändå är det gruppen långtidsarbetslösa som ständigt ökar i samhället även fast 

Arbetsförmedlingen redovisar att de arbetsmarknadspolitiska programmen ska gynna dessa 

individer. För att få reda på vad som faktiskt gynnar målgruppen behöver vi se bortom 

statistik och istället se vad individerna faktiskt upplever. Anledningen till vår undersökning är 

att ta del och synliggöra långtidsarbetslösas berättelser.  
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Skillnaden mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten är att alla som blir 

arbetslösa kan söka sig själva till Arbetsförmedlingens kontor eller över webben och via 

telefon. Arbetsmarknadsenheten blir personer remitterade till, från exempelvis 

Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten i en kommun. Personer kan själv inte söka sig till 

Arbetsmarknadsenheten. Arbetsförmedlingen uppdrag är att se till att Sverige har en 

välfungerande arbetsmarknad. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att genom olika typer av 

insatser så som praktik, subventionerade anställningar (i samarbete med Arbetsförmedlingen) 

och gruppaktiviteter för att stötta och vägleda individer gentemot arbete eller studier.  

1.1 Syfte, och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur långtidsarbetslösa upplever interaktionen i mötet med 

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten och vilka konsekvenser upplever de att 

mötet emotionellt får. 

Frågeställningarna lyder: 

1. I hur hög utsträckning omfamnas rollen som långtidsarbetslös i interaktionen med 

handläggare på Arbetsförmedlingen/Arbetsmarknadskonsulent?  

2. Vilka emotioner skapar interaktionen för intervjupersonerna i mötet med handläggare 

på Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadskonsulenten?  

3. Hur skiljer sig intervjupersonernas upplevelser i mötet med Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadsenheten?  

1.2 Avgränsningar 
Gruppen långtidsarbetslösa är en avgränsning som gjorts av både praktiska och strategiska 

skäl. En långtidsarbetslös person är någon som har varit arbetslös i över 6 månader, detta 

gäller personer som är 25 år eller äldre. Personer som är under 25 räknas som 

långtidsarbetslösa efter 100 dagar. Eftersom personerna är långtidsarbetslösa så besitter de 

olika erfarenheter av Arbetsförmedlingen jämfört med gruppen arbetslösa. Som 

långtidsarbetslös finns en ständig kontakt med Arbetsförmedlingen vilket gör att de 

personerna har en större erfarenhet om relationen till myndigheten. Vår ambition var inte att 

avgränsa målgruppen efter ålder eller andra typer av variabler utan vi har istället vänt oss till 

hela gruppen långtidsarbetslösa med tanke på de breda erfarenheter som de har. Vi har 

avgränsat oss genom att i huvudsak studera den upplevda relationen som gruppen 
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långtidsarbetslösa har gentemot Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenhet då de är 

verksamheterna som finns explicit för långtidsarbetslösa. Som tidigare nämnts så blir personer 

remitterade till Arbetsmarknadsenheten genom andra myndigheter för att få stöttning och 

vägledning på sin väg gentemot arbete eller studier.  

1.3 Definitioner  
Arbete 
I det samhälle vi lever i idag är arbete något som är väsentligt för att vardagen ska fungera. De 

flesta personerna som är i arbetsför ålder (20–64 år) försörjer sig själva genom arbete. Barn, 

pensionärer och arbetslösa eller personer som av någon anledning inte kan jobba, exempelvis 

sjukskrivning försörjs av samhället. De kan endera vara genom familjemedlem eller av något 

statligt medel. Därför är alla människor i Sverige beroende av arbetsmarknaden (Rantakeisu 

2002).  

Giddens och Sutton (2014) definierar ett arbete som betalt eller obetalt, något som kräver en 

ansträngning genom tankeverksamhet eller något fysiskt utförande. Det betalda arbetet kan 

göras genom att framställa varor eller tillhandahålla tjänster för kunder. Det kan även ske 

genom att hjälpa människor i samhället. Vi är medvetna om att det finns en komplexitet 

gällande betalt och obetalt arbete. I denna studie kommer fokus endast att ligga på lönearbete.  

Arbetslöshet 
Nutidens definition av arbetslöshet är inte något statiskt eller fast utan det skiftar utifrån 

tolkning eller olika kontexter. Om en person är arbetslös kommer dess uppehället genom 

välfärdsstaten, den resterande familjen eller egna sparade pengar. Enligt Statistiska 

centralbyrån definieras en person som arbetslös om den har jobbat mindre än en timme per 

vecka. De som står utanför definitionen för arbetslöshet är sjuka (långvarigt), pensionärer 

eller heltidsstuderande (SCB, 2019).  

Långtidsarbetslöshet 
Definitionen av långtidsarbetslöshet enligt Arbetsmarknadsstyrelsen är 6 månader för 

personer som är äldre än 25 år. För personer som är 24 år eller yngre finns en 

hundradagarsgräns som räknas som långtidsarbetslös (Arbetsmarknadsstyrelsen, 1999). 
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Arbetsmarknadsenheten 

Staten och Arbetsförmedlingen har ansvaret kring Sveriges arbetslösa (Arbetsförmedlingen 

2019). Sverige genomförde att en person som uppbar försörjningsstöd genom socialtjänsten 

skulle genomföra praktik eller andra typer av aktiviteter. Det skedde genom den kommunala 

arbetsmarknadspolitiken som också kallas kommunal aktiveringspolitik. 

Arbetsmarknadsenheten är den verksamheten inom kommunen som anordnar praktiker av 

olika slag eller andra aktiviteter i samarbete med socialtjänst eller andra typer av myndigheter 

för att stötta de arbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden. Detta bidrar till att individen inte 

ska vara passivt arbetslös. Arbetsmarknadsenheten tillhandahåller insatser för att klargöra 

individers förutsättningar till ett arbete exempelvis genom att fysiskt vara på en arbetsplats för 

att träna på existerande arbetsuppgifter. Det kan också vara för att personen ska ha rätt till 

någon typ av ersättning. Aktiviteter som jobbsökande, lära sig att skriva ett CV eller träna på 

anställningsintervjuer. Med jämna mellanrum sker samtal som ska motivera individen för att 

personen själv ska få ta reda på vad hen vill. Detta görs genom olika typer av handlingsplaner 

som följs upp (IFAU, 2019).  

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder  
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder befinner sig på statlig nivå inom politiken och ska främja 

en ökad sysselsättning och för att minska arbetslösheten. Detta ska resultera i att 

arbetsmarknaden blir så god som möjligt (IFAU, 2019). De olika åtgärderna eller 

programmen är praktik, arbetsmarknadsutbildningar eller olika typer av anställningsstöd. 

Nystartsjobb är ett exempel på anställningsstöd och det innebär att en person som anställer 

någon som är långtidsarbetslös eller någon som nyligen kommit till Sverige får ekonomiskt 

stöd (Ekonomifakta, 2019). 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen är den myndighet i Sverige som förmedlar mest arbeten. De öppnade sitt 

allra första kontor i Helsingborg år 1902. Syftet med öppningen av kontoret var att de ville att 

det skulle vara en mötesplats där arbetslösa men också arbetsgivare kunde mötas, detta sättet 

att mötas finns även kvar idag i deras myndighet. Uppdraget som Arbetsförmedlingen får 

varje år utgår från regeringen som kontinuerligt uppdaterar deras beslut om hur själva 

myndigheten ska styras. Myndigheten styrs av en generaldirektör och en styrelse. De har 

också en internrevision som är till för att förbättra eller granska myndigheten. Det finns olika 

geografiska områden över Sverige som har olika chefer på plats. De ska se till att 

arbetsmarknaden i Sverige är välfungerande, en av de mest grundläggande uppgifterna är att 
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stärka och stötta de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det ingår också att 

kontrollerna att de arbetsgivare som får olika typer av anställningsstöd rättar sig efter de 

regler som finns. Samt att se till att de inskrivna får rätt till ersättning exempelvis genom 

Försäkringskassan eller a-kassa (Arbetsförmedlingen, 2019).  
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera två olika teman gällande tidigare forskning, den första 

är ”Den byråkratiska synvinkeln” och den andra är ”Individen och mötet med en 

maktprofession”. Den tidigare forskning som använts i studien har valts ut på grund av att få 

en så omfattande syn som möjligt inom det området vi valt att utforska. Den tidigare 

forskning som vi fokuserat på har också använt sig av intervju som metod, vilket var viktigt 

eftersom vi eftersökte material som var djupgående. Kapitlet kommer avslutas med en 

sammanfattning med efterföljande diskussion gällande den tidigare forskningen vi använt oss 

av.  

2.1 Den byråkratiska synvinkeln   
I detta tema har vi i tidigare forskning valt att fokusera på en byråkratisk synvinkel då det kan 

spela roll för hur mötet ser ut mellan handläggaren och den arbetssökande. Genom att belysa 

hur arbetsuppgifterna ser ut för handläggaren kan vi få en förståelse för handlandet i mötet 

med den arbetssökande. Detta med hjälp av bland annat artikeln En möjliggörande 

arbetsmarknadspolitik? Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters 

arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder av Kerstin Jacobsson och Ida Seing (2013). 

I artikeln presenteras ett empiriskt material från intervjuer med handläggare på 

arbetsmförmedlingen, arbete som genomförts och resulterat i hur personer som är 

arbetssökande och personer som ses som icke anställningsbara kodas i ett system som 

funktionshindrade på Arbetsförmedlingen. Individen kodas som funktionshindrad då hen inte 

anses vara anställningsbar. Men författarna menar på att funktionshinderkodningen är ett 

”glidande begrepp i Arbetsförmedlingens arbete”. Arbetsförmedlingen gör sina utredningar av 

individens arbetsförutsättningar och arbetsförmåga i relation till arbetsmarknaden.  

”Att vara rullstolsburen är inget funktionshinder om man arbetar som 

växeltelefonist. Men till skillnad från Försäkringskassans bedömning 

räcker det inte heller att pröva arbetsförmågan mot en fiktiv 

arbetsmarknad; AF måste försöka finna ett reellt existerande arbete åt 

personen i fråga.” (Johansson & Seign, 2013 s. 11) 

De menar på att funktionshinderkodningen används i en bred mening på de individer som inte 

har samma förutsättningar på arbetsmarknaden. Individen blir kodad i systemet om hen kan 

befinnas ha en arbetsförmåga men ändå inte vara anställningsbar av den anledningen att 

arbetsgivare inte vill anställa individen vilket innebär att bristande anställbarhet blir ett 
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funktionshinder. Dessa individer kodas som funktionshindrade och har inte samma 

förutsättningar på arbetsmarknaden, dock förväntas de ändå ta ett aktivt ansvar för att arbeta 

med sig själv och göra sig attraktiva på arbetsmarknaden. För att få tillgång till särskilda 

resurser som offentligt skyddat arbete eller lönebidrag behöver individerna kodas för att skapa 

en möjlig väg tillbaka till arbetslivet. För att uppnå kraven på arbetsmarknaden räcker det inte 

längre att ha relevant arbetslivserfarenhet eller rätt utbildning. Det har även utvecklats krav på 

individen som attityd och uppträdande samt en social kompetens, samarbetsförmåga, 

flexibilitet och handlingskraftighet. Detta menar Jacobson och Stein (2013) är en utvecklad 

samhällelig diskurs där arbetslösheten istället blir individualiserad och problemet ställs främst 

på individens egenskaper snarare än tillgången på arbeten i samhället. Diskursen bidrar till att 

legitimera individens arbetslöshet som grundar sig i att hen är arbetslös på grund av fel 

egenskaper. Staten och Arbetsförmedlingens roll blir utifrån diskursen att lägga mer ansvar på 

individen och sedan agera genom serviceinsatser och inta en coachroll istället för att 

tillhandahålla individerna med en trygghet genom inkomstförsäkringar. En intervju som 

genomförts i forskningen med en av personerna som arbetar på Arbetsförmedlingen uttrycker 

att funktionshinderkodningen på de arbetslösa blir ett sätt som skapar tillgång till de 

”exklusivare hjälpinsatserna” på Arbetsförmedlingen. Idag definieras anställningsbarhet mer 

utifrån arbetsgivarnas perspektiv och deras krav på individens egenskaper. De intervjuade 

personerna är överens om att ”det är svårare att vara en udda personlighet idag” (Jacobson 

& Stein, 2013 s. 20). De menar på att det sker en normalförskjutning i arbetslivet som har 

hårda effektivitetskrav och mindre utrymme för avvikande personligheter. 

Handläggarna vid Arbetsförmedlingen presenteras som ”gräsrotsbyråkraterna” i boken Vid 

byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar av Roine 

Johansson (2007). I boken beskrivs det att gräsrotsbyråkraterna är de personer som arbetar 

inom offentlig sektor på en myndighetsorganisation som är byggt utifrån ett hierarkiskt 

system. Gräsrotsbyråkraterna är de personerna som jobbar närmast klienterna. Arbetet innebär 

att i kontakt med klienterna kunna göra individuella tillämpningar utifrån regler och riktlinjer 

som finns inom myndigheten. Det tydliggörs hur relationen mellan medborgaren och 

gräsrotsbyråkraterna bestäms av organisationens regelverk som omfattning av handlingarna. 

Gräsrotsbyråkraterna möter olika krav som innebär medborgarens förväntan och regelverkets 

ramar som gör att de hamnar i en situation som begränsar deras handlingsfrihet. 

Myndigheterna ställer även krav på att individen inte ska behandlas som en individ utan 
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istället omvandlas till klienter, det krävs även att individerna förvandlas till ”fall” för att 

gräsrotsbyråkraterna ska kunna arbeta med individerna.  

Johansson (2007) skriver om relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient som bygger på 

social relation gentemot varandra, där den professionella ska påverka den andra parten i 

någon form. Denna typ av social relation presenteras i boken som ”klientrelationens dubbla 

karaktär” som innebär att kontakten är både mellan två människor och även en relation mellan 

organisation och klient, vilket gör att det organisatoriska sammanhanget sätter ramarna samt 

styr förutsättningarna för relationen mellan de inblandade parterna. Det gör att människan 

behöver omvandlas till en klient för att formen ska kunna passa myndigheternas krav, på 

grund av att ingen myndighet kan ta hand om en ”hel” individ inom ramarna och det blir då 

lättare att hanteras som klient. Utifrån individens egenskaper bestäms det vilka ”delar” som 

faller inom ramar och regelverk för myndigheten. För gräsrotsbyråkraterna skapas en konflikt 

mellan ”de dubbla rollerna” som innebär att vara myndighetsrepresentant och en människa 

inbyggd i den professionella rollen som gräsrotsbyråkrat. Gräsrotsbyråkrater balanserar 

mellan ”de dubbla rollerna” i vad som får styra relationen till klienterna vilket leder till en 

konflikt mellan de olika rollerna inom professionen. Eftersom det finns en konflikt i rollerna 

som gräsrotsbyråkrater utövar i sitt arbete kan det påverka hur mötet med den arbetssökande 

ser ut. När gräsrotsbyråkraterna låter rollerna styra relationen kan det leda till att den 

arbetssökande inte upplever något förtroende, då individen inte litar på handläggaren vilket 

också leder till att man inte har ett förtroende till myndigheten.  

2.2 Individen om mötet med en maktprofession  
Hjörne och Mäkitalo (2008) skriver kapitlet På vems premisser? Institutionell argumentation 

och socialisering av barn och vuxna och beskriver samhällsinstitutionernas uppgift som att nå 

de politiska mål som är uppsatta för just den myndigheten. Detta bidrar till att de alltid måste 

lösa olika svårigheter eller problem som dyker upp i relation till individen och samhället. Det 

bidrar till att det är myndighetens handläggare som har i uppdrag att komma på kreativa 

lösningar. Ytterligare en uppgift som de har är att bevara de normer som finns i samhället. På 

så sätt blir gränsrotsaktörerna pedagoger och ska tillhandahålla de individer som de möter och 

se till att de beter sig ”rätt och fel” i samspelet med dem. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

gällande arbetslöshet så är det kommunikationen som är nyckeln och verktyget till 

upprätthållandet av de som ses rätt. I samtalet som förs inom institutionella väggar kan 

uppkomma oöverenstämmelse mellan parterna om de inte tycker samma gällande vad 

problemet är. I mötet måste den professionella också tala till medborgaren så att det finns en 
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förståelse från båda håll annars blir ett samarbete omöjligt. Alla aktörer som ska samtala eller 

lära ut något har en väldigt viktig uppgift att kunna vara pedagogisk så att mottagaren förstår 

begreppen och helheten kring sin egen situation.  

Arbetsmarknaden har som så mycket annat när det gäller konsumtion handlat om utbud och 

efterfrågan och det gör att individens perspektiv ändras ständigt till samhällets perspektiv 

också. Ett exempel som uppkommer i forskningen från Hjörne och Mäkitalo (2008) är där den 

arbetslöse Tony och handläggaren Mari har ett samtal gällande Tonys framtid och att studier 

hade varit det bästa alternativet för framtiden. Tony anser dock att utbildning och 

skolväsendet inte är något för honom. Mötet mellan dessa två personer är ojämnt med tanke 

på att handläggaren och institutionen föreslår i argumentationen just utbildning. Där finns i 

mötet olika åsikter och den arbetslöse hävdar att han känner många personer som har en 

utbildning som ändå är arbetslösa. Då hävdar handläggaren att han ska ta reda på vart det är 

arbetskraftsbrist och sedan utbilda sig till något inom det. Där lägger handläggaren ansvaret 

på själv på Tony gällande hans framtid och försörjning. Forskning kring detta ämnet, alltså 

möten mellan individer och samhällsinstitutionerna har varit ett viktigt fält de senaste 40 åren. 

Den makt som de besitter gentemot medborgarna och hur det förhåller sig till individernas liv. 

Det sociokulturella gällande mötet som medborgarna i dessa sammanhang hamnar i handlar 

ofta om det språk som används. De normer som finns i samhället och vilka kunskaper 

medborgare faktiskt bör ha för att kunna lotsa sig genom djungeln av samhällsinstitutioner. 

De beskrivs också att mycket av det arbete som sker går på rutin och det bidrar till att det inte 

finns någon individanpassning i själva mötet. Persson (1995) menar att det utövas makt 

överallt. Makt är ett begrepp som finns där alla människor möter varandra och avser att 

påverka personen. I det professionella samtalet är makten ännu påtagligare så som mellan en 

handläggare på Arbetsförmedlingen och en individ som söker stöttning där. Ett professionellt 

samtal innebär att kommunikationen oftast är styrd och planerad i förväg och det skapar 

ytterligare en effekt av att den inte individanpassas. 

Sociologen Greta Marie Skau (2007) som har skrivit boken Mellan makt och hjälp – om det 

flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare där mötet mellan klient och ”hjälpapparat” 

belyses. Mötet som Skau (2007) fokuserat på är det som sker när människor befinner sig i en 

situation där de behöver hjälp av en profession och en representant av den. Detta bidrar till att 

professionsrepresentanten besitter en makt som har inflytelse över den utsatta personens liv. 

Dessa är representanter som arbetar i funktioner som är stödjande, tillrättaläggande, 

rådgivande, botande, vårdande, vägledande, livräddande och fostrande. De befinner sig alla i 
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en maktposition inom sina organisationer gentemot personen som är i behov av hjälpen under 

ett livs skede. Skau (2007) tydliggör att ”hjälpapparaten” har makt som vilar på en rättslig, 

solid ekonomisk, kulturell och ideologisk grund. De kan alltså ge klienterna den praktiska och 

ekonomiska hjälpen med ett godkännande men de kan också med makt göra allvarliga intrång 

i individers liv. De utgår från en uppsättning normer och värden, om någon avviker från 

normen kan de falla tillbaka på en uppsättning oskrivna och skriva regler om vad som ska 

göras i situationen, dessa regler blir en trygghet för ”hjälpapparaten”. Klienterna blir maktlösa 

i relationen och mycket bygger på att kunskapen inte finns om vilka juridiska rättigheter 

individen har. De kan också sakna fysisk och psykisk ork som behövs för att respekteras.  

Enligt Skau (2007) befinner sig de som klient i relation till en person som är ”hjälpapparat” är 

den sociala relationen annorlunda från ”vanliga” sociala relationer. Här upplever klienterna att 

det kräver ett annat förhållningssätt och uppträdande. Klienterna anpassar sig till en 

”klientroll” då den rollen är av erfarenhet den man behärskar när mötet med ”hjälpapparaten” 

sker. Klienten kan då uppleva en obalans men även obehag när de båda parterna träffas. En 

person som intervjuats i boken beskriver situationen som ”Vi var så ojämlika, det var alla 

experterna också jag. Jag frågade inte vilka dom var och vilka kvalifikationer dom hade. De 

visste allt om mig.” (Skau 2007, s. 57). Klienterna upplever att de blir utfrågade i en 

meningslös ”fråga-svar”-kvarn för att lämna information efter rutin som är opersonligt. Ingen 

upplever känslan av att professionen de möter verkligen har lyssnat till dem, även fast de 

svarat till alla frågor så har de inte fått säga vad som är viktigast för dem. De upplever att 

information insamlas utan uppriktigt intresse som också är respektlöst, likgiltigt och 

förödmjukande. Klienterna beskriver att de känner sig ofta i underläge i förhållande till den 

professionella och att de behöver blotta sina ”svaga punkter” och brister. De förklarar vikten 

av att de professionella bör kliva ner från sin ”upphöjda piedestal” i mötet och faktiskt visa på 

en mer human sida. Skau (2007) tydliggör att det är viktigt för klienten att få uppleva att de 

professionella också är människor och inte bara en ofelbar fasad. Hon skriver även att den kan 

bli allvarliga konsekvenser om de professionella ”hjälpapparaterna” inte förstår sin yrkesrolls 

maktaspekt och vad den kan utlösa hos andra. 

2.3 Sammanfattning och diskussion av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis har det varit svårt att hitta tidigare forskning som exakt riktar sig till det 

område vi fokuserar på. Däremot finns det mycket forskning om hur Arbetsförmedlingen är 

uppbyggt och hur handläggare upplever sitt arbete. Vi ville som sagt lägga fokuset på den 
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långtidsarbetslöse och hur hen upplever relationen till Arbetsförmedlingen och/eller 

Arbetsmarknadsenheten, hur själva mötet med dem går till och upplevs. Eftersom vår studie 

lägger fokus på den långtidsarbetslöses upplevelser i mötet med de olika professionerna kan 

vår studie bidra med en ytterligare dimension av fenomenet.  

Vi valde att fokusera på två olika aspekter för att få ett helhetsbegrepp på fenomenet. 

Jacobsson och Seing (2013) och Johansson (2007) är studier som fokuseras utifrån 

handläggarperspektivet och hur de upplever sitt arbete. Vi valde att även ha med det temat i 

tidigare forskning på grund av att få med hela bilden även om fokuset på studien kommer 

ligga utifrån den långtidsarbetslöse individen. Jacobsson och Seing diskuterar i sin forskning 

att kodning inom Arbetsförmedlingen kan ligga till fördel för individen med tanke på att en 

extra insats för individen då sättas in. Det finns också en problematik kring just kodning och 

att det kan skapa svårighet för individer eftersom kodningen innebär ett utstickande och att 

funktionshinder är ett samlingsnamn för ”allt”. Johansson diskuterar också utifrån 

handläggarperspektivet och individen samt den sociala relation det bygger på. Eftersom den 

ena i relationen har en profession att utgå ifrån så finns det en ram om hur relationen är 

uppbyggd.  

Den tidigare forskningen har också belyst själva mötet där Hjörne och Mäkitalo (2008) 

diskuterar hur den professionella och individen har en asymmetrisk relation med tanke på att 

den ena parten har makten över den andra. Den ena partens jobb är att följa den politiskt 

styrda organisation som hen jobbar för medans den andra parten ska på något sätt lyda även 

om hen inte vill. Forskningen har också visats gå mycket på rutin och att det inte finns någon 

specifik individualisering vad gäller i mötet med en individen. Skau (2007) belyser också 

maktlösheten för individen i relationen till ”hjälpapparaten” som hon benämner det. Om 

individen i fråga inte följer de regler och normer som är uppsatta kan det få oanade 

konsekvenser. Det beskrivs också att individen eller klienten kan uppleva ett obehag med 

tanke på en upplevelse av att behöva dela med sig och uppvisa sina brister och svagheter i 

relation till någon som upplevs vara högre i hierarkin.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer teoretiska centrala begrepp som används för studien att beskrivas. Då 

vi i studien har valt att fokusera på just interaktionen i själva mötet mellan den 

långtidsarbetslöse och handläggaren/Arbetsmarknadskonsulenten så valdes teorier utefter 

syftet med studien. Vi redogör också för de teoretiska begreppen som kommer från Erving 

Goffman (2014) Jaget och maskerna och hans begrepp roller, aktörer och maskerna som vi 

anser centrala i vår studie. Innan vi går djupare in på begrepp och teorier från 

emotionssociologin kommer vi först beskriva komplexiteten som finns i emotionsforskningen 

för sociologer med hjälp av Eduardo Bericats (2016) artikel The sociology of emotions: Four 

decades of progress. Vi kommer sedan gå vidare med Åsa Wettergren, Bengt Starrin och 

Gerd Lindgren (2008) som beskriver emotionssociologin i boken Det sociala livets 

emotionella grunder. Vi kommer redogöra för vad emotioner är men även presentera begrepp 

som emotionshantering, emotionellt utbyte och tillit. Vi ansåg dessa sociologiska teorier och 

begrepp som relevanta i förhållande till vad intervjupersonerna som deltagit i studien har 

uttryckt i intervjuerna.  

Anledningen till att vi har valt att använda oss av rollbegrepp samt stora delar av 

emotionssociologin är för att det som vi utläst i det empiriska materialet som samlats in har 

goda kopplingar inom båda grenarna. 

3.1 Att analysera mellanmänskliga möten 
Goffman (2014) har skrivit boken Jaget och maskerna och den beskriver människors 

interaktioner med varandra, han gör en jämförelse med hur människor som uppträder på scen 

och är skådespelare. Att människor anammar en specifik roll för att passa in i de normer och 

förväntningar som är för specifikt den platsen eller i det sällskapet. Det finns skillnader 

mellan de olika framträdandena i det ”vanliga” livet och när vi är helt själva, dock finns det 

även roller som spelas när vi är helt ensamma.  Däremot när framträdandet sker exempelvis i 

ett möte med en någon annan person anammas en ny rollen som följs ett slags manus, för att 

passa in i just den situationen. Goffman beskriver att det finns två olika typer av signaler som 

en människa sänder ut och det är ”give expression” och ” give off expression”. Den första 

signalen handlar om det verbala och vilka ord som faktiskt uttalas medan den andra signalen 

handlar om rörelser i kroppen eller ansiktet. När dessa två signalerna inte överensstämmer 

med varandra, alltså att kroppen visar något som inte verbalt sägs eller tvärsom. Så blir det 

oftast ”fel” eller konstigt i situationen, om personen säger att hen är glad men visar med sitt 
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kroppsspråk att det är raka motsatsen blir oftast kommunikationen mellan parterna svår att 

tyda.  

Roller 
Goffman (2014) beskriver också att människor tenderar att välja hur mycket eller lite de går in 

i roller beroende på vilka omständigheter de befinner sig i. Där finns två olika perspektiv, 

rollomfamning eller rolldistans. Rollomfamning innebär att personen helt anammar rollen och 

går in i den fulländat för att upprätthålla de förväntningar som den rollen innebär. Rolldistans 

betyder istället att personen till viss mån tar avstånd från rollen och vad det finns för 

förväntningar på just den. Detta görs oftast för att personen vill göra motstånd från den typ av 

roll genom att inte agera full ut på den. Detta gör oftast en person genom att visa en onöjdhet 

om hur egentligen beteendet förväntas ageras för just den rollen. Det kan också uppstå en 

rollkonflikt och det är när två olika roller krockar med varandra. Det skulle kunna förklaras 

som att en läkare befinner sig på en fest och blir tillfrågad om något som rör hens jobb. Där 

krockar då rollerna som läkare och hur en person är när den går på fest.  

Aktörer 
Goffman (2014) belyser att rollskapandet som äger rum händer både medvetet och omedvetet. 

De omedvetna rollerna kallar han för ärliga aktörer medan de roller som görs medvetet kallar 

han för cyniska aktörer. När det gäller namnen på de olika aktörerna finns det ingen direkt 

värdering rent moraliskt utan de ska bara skiljas åt. Det som görs medvetet (cyniska) kan 

skapas genom en frustration eller att bryta helt mot de normer och värderingar som finns på 

just den scenen. Det kan skapa stämningar och oroligheter hos de resterande som befinner sig 

på scenen men det är egentligen inget som den cyniska aktören bryr sig om. Hen har tagit ett 

aktivt val att bete sig eller säga något som egentligen inte passar sig där. Det skulle 

exempelvis vara på en begravning där scenen och alla på den oftast vet hur beteendena, 

klädseln eller samtalsämnena går till. Skulle någon då komma till en begravning utklädd till 

en clown blir hen en cynisk aktör med tanke på att personen egentligen vet att det inte passar 

sig där.  

Maskerna 
Intrycksstyrning är inte en medveten handling som människor använder sig av men om det 

studeras och observeras så kan eventuella skiftningar i olika roller upptäckas. Det kan främst 

märkas på om ett humör eller hållning förändras. När rollen förändras och när personen går 



 

 14 

”av” scenen kan det liknas med att hen tar av sig masken. Däremot finns inga fasta scener 

eller icke scener utan det kan helt bero på vem som befinner sig nära personen eller i vilket 

sammanhang. Det skulle kunna jämföras med ett hem, om någon får gäster på besök så 

befinner sig personen på scenen men när de sedan gått hem så lämnar personen scenen och 

befinner sig ”bakom” och i sitt vanliga tillstånd. Kontrollförlust är också något som spelar stor 

roll och det kan bidra till att personen befinner sig inom båda regionerna samtidigt och det 

kan skapa stor frustration och förvirring. ”Att den agerande delar upp sin publik så att de 

individer som ser honom i en av hans roller inte är samma individer som ser honom uppträda 

i någon annan av hans roller” (Goffman, 2014 s. 122). Då kan personen se till att de båda 

”världarna” inte möter varandra.   

3.2 Att tolka emotioner 
Emotionsforskningen är komplex och det pågår just nu en debatt om hur emotioner faktiskt 

ska tolkas. Vi vet att det finns många sätt att arbeta med emotioner vilket också Bericat (2016) 

bekräftar i sin artikel The sociology of emotions: Four decades of progress. Bericat skriver att 

sociologer är intresserade av emotioner för att det är ett socialt fenomen och emotioner är 

essentiell för socialt behov: 

” The feelings we experience are part of complex structures 

consisting of many emotions. In addition, subjective experiences 

happen over time as sequences or emotion chains that have particular 

dynamics. Therefore, sociologists should analyze the affective 

structures and the emotional dynamics of social phenomena.” (Bericat 

2016, s. 505) 

Emotionssociologin har över de fyra senaste decennierna blivit mer populärt av forskare att 

använda sig av och har även blivit mer trovärdig att luta sig tillbaka mot jämfört med tidigare. 

På grund av det arbete som gjorts av sociologer kan vi använda oss av emotionssociologin i 

vår studie. Vi är även medvetna om att emotioner är svårtolkade även av stora sociologer och 

vi har tagit i beaktning att vi även tolkar andra människors emotioner men de vi valt ut att 

använda oss av är relevanta för syftet.  

3.3 Vad är emotioner? 

I emotionssociologin har vi tagit hjälp av Wettergren, Starrin och Lindgren (2008) för att 

skapa en förståelse för de känslor vi upplevt finnas i det empiriska materialet utifrån 
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kodningen som har genomförts. Det ligger emotioner bakom handlandet som individen gör i 

interaktionen med andra vilket gjorde att vi ville ha en djupare förståelse i det 

intervjupersonerna berättat. Vi har börjat med förståelse för vad emotioner faktiskt är med 

hjälp av begrepp.  

Emotioner har en viktig betydelse när känslor ska förstås och förklaras i mötet eller samspelet 

mellan människor. I boken Det sociala livets emotionella grunder av Wettergren, Starrin och 

Lindgren (2008) får vi ta del av emotionssociologin i förhållande till samspelet mellan 

människor som möts i samhällets olika forum. Författarna beskriver att emotioner tolkas olika 

av användare i emotionssociologin, men att Hochschild har föreslagit en definition av fyra 

komponenter som behöver uppfyllas för att en känsla ska räknas som en emotion.  De 

komponenterna är bedömning av situationen, förändringar i kroppens sinnesförnimmelser, 

fritt eller hämmat uttryck av expressiva gester och en kulturell beteckning som till exempel 

arg, ledsen eller glad (Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008). Emotioner används inom 

sociologin för att studera sociala sammanhang och emotioner uppstår när människor 

interagerar med andra människor. I samspelen mellan människor används emotioner som en 

viktig grund för hur vi handlar gentemot varandra och emotionerna bidrar även till en viktig 

signalfunktion i interaktionen. Emotioner kan binda människor samman i känslor som 

stolthet, gemenskap eller förälskelse. Men de kan även separera människor med känslor som 

rädsla eller skam. Det är exempel på signaler som bestämmer handlingsutrymmet mellan 

människor.  

Emotionshantering och emotionellt utbyte 
I boken skrivs det mer om Hochshild teori om emotionshantering och emotionellt utbyte. I 

arbeten där interaktion sker med andra människor är det mycket emotioner som styr 

samspelen. I mötet sker ständiga förhandlingar om de emotionella reglerna i samspelet. I de 

mötena ska ett inbjudande ansikte visas upp, ett trevligt yttre samt en vänlig röst gentemot 

personen man träffar och samspelar med. Emotioner fungerar som ett sjätte sinne som styr 

handlingsutrymmet inom samspelet och emotionshanteringen, de orienterar människorna i det 

sociala rummet. De känslor som personer producerar styrs inom de givna och kulturella 

ramarna. Människor styr sina emotioner i förhållande till ”känsloregler” och ”uttrycksregler” 

som fungerar som normer för vad som är rätt känsla och rätt känslouttryck i en given 

situation. Emotionshantering och emotionellt utbyte har förklarats som en viktig del när man 

möter andra människor för att skapa tillit men emotioner står även som regler för 
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handlingsutrymmet, vilket vi sett goda kopplingar till genom berättelserna från våra 

intervjupersoner.  

Tillit  
Jack Barbalet (2008) Tillitens emotionella bas och dess följder förklarar tillit i sociala 

relationer som viktig. Skulle människor inte känna en tillit gentemot andra skulle samhället 

falla samman, då relationer bygger helt på säkerhet till andra människor, relationer skulle inte 

bestå om tilliten inte var stark. Tillit gynnar exempelvis samarbeten, pålitlighet, politisk 

sammanhållning, samhällsordning och olika typer av beroenden i relationer. På så sätt har just 

tillit många goda egenskaper och är nödvändigt för att en person ska kunna upprätthålla och 

skapa relationer till andra människor. Den negativa sidan som tilliten har är när en person 

befinner sig i en beroendeställning gentemot någon annan, det gör människan sårbar. Det blir 

då komplext eftersom den behövs för att människor ska kunna samverka med varandra. Det är 

även en emotion som sträcker sig längre än människor emellan, det förväntas finnas i hela 

samhällssystemet eller på människors arbetsplatser. Fast att den är en grundläggande byggsten 

i all form av samverkan är den också otroligt känslig eftersom den kan brytas ner snabbt. Tillit 

kräver en positiv känsla av förväntan rörande en annan persons framtida handlingar. Dock är 

inte förväntan objektiv eftersom en personens framtida handlingar faktiskt kommer påverka 

tillitsgivarens välbefinnande, detta görs även om kontrollen över den andres handlingsfrihet 

saknas. Tilliten är en viktig komponent i att kunna samspela med andra, men tillit är också 

något som kan utnyttjas eller som individen kan bli beroende av vilket gör den ena parten i 

den sociala relationen blir sårbar.  
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4 Metod  

I det kommande kapitel kommer den metod och det urval som har val för studien att 

presenterats. Genomförandet av själva inhämtningen av empirin och analys kring det, sedan 

övergår det till reliabilitet, validitet och generaliserbarheten. Avsnittet gällande metod 

kommer sedan att avslutas med etiska övervägandena gällande forskningen och vår roll.   

4.1 Val av kvalitativ metod  
Då syftet med studien är att se hur arbetslösa upplever mötet och interaktionen till 

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten, valdes kvalitativa intervjuer. Syftet är som 

sagt inte att få en så bred syn som möjligt utan att gå på djupet gällande deras upplevelser, 

därför stämmer den kvalitativa metoden överens med syftet som uppsatsen har.  

För att få fram intervjupersonernas upplevelser gällande relationen till Arbetsförmedlingen 

och Arbetsmarknadsenheten användes intervjuer som är en kvalitativ metod. Enligt Olsson 

och Sörensen (2013) kommer en forskare som använder intervju och kvalitativ metod närmare 

intervjupersonen och forskaren själv blir mer personlig. När mötet mellan två människor sker 

och intervjun fortlöper så blir frågorna djupare efter tid. Selektionen kring metodvalet stödjs i 

att tekniken som sådan vid intervju kan framställa intervjupersonernas egna erfarenheter och 

upplevelser djupare till skillnad från observationer eller andra typer av metoder.  

4.2 Kvalitativ intervju  
För att kunna undersöka det ämne som valts genomfördes intervjuer med 11 personer som är 

deltagare på Arbetsmarknadsenheten i A kommun. En kvalitativ forskningsintervju menar 

Olsson och Sörensen (2013) betyder att forskaren anstränger sig till att förstå 

intervjupersonens synvinkel så mycket som möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

en forskningsintervju är avsedd för att få tillgång till intervjupersonernas egna åsikter och syn 

på ämnet. Det är ett samtal mellan två människor som bidrar till ett utbyte i form av 

synpunkter, idéer eller lärdomar. 

Aspers (2011) skriver i sin bok om den semistrukturerade intervjun vilket bygger på att det 

finns ett visst antal frågor som är fastställda, men det kan också bidra till att intervjupersonen 

själv får utrymme till att förhålla sig till frågan som ställts. Detta kan bidra till att det finns 

möjlighet för en dialog som innehåller frågor och svar. Forskaren kan själv komma på 

följdfrågor till intervjupersonen beroende på vad hen svarat. Intervjun ses dock som 

strukturerad med tanke på att forskaren är den som bestämt de teman eller ämnen som 
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kommer att lyftas under intervjuns gång. Det gör såklart att det inte finns ett stort utrymme för 

intervjupersonen att sväva iväg. Det är en form av intervju som vill inhämta information 

(Aspers, 2011). 

4.3 Urval och genomförande av intervjuer  

Urvalet för studien är långtidsarbetslösa som är deltagare på Arbetsmarknadsenheten i A 

kommun, deltagarna har även kontakt med Arbetsförmedlingen. Eftersom vårt syfte handlar 

både om Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen. Det fanns en strävan om att ha en 

variation inom det urval som gjorts. Eftersom Trost (2010) säger att inom kvalitativ forskning 

ska det inte finnas någon ambition i att intervjua personer som är så lika varandra som 

möjligt, en variation gör det intressant så länge det inte finns någon som skiljer sig avsevärt.  

Vi började med att kontakta Arbetsmarknadsenheten i A Kommun eftersom vi själva inte kan 

kontakta intervjupersonerna i och med att det är sekretessbelagt vilka som är deltagare på 

Arbetsmarknadsenheten och ingår i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi fick sedan hjälp med 

att tillfråga deltagare som ville ställa upp på en intervju. För att sedan Arbetsmarknadsenheten 

inte skulle veta vilka personer som intervjuades kontaktade dem oss själva. Vi träffades sedan 

i något av Arbetsmarknadsenhetens lokaler, olika för varje intervju. Där gicks först igenom 

lagen dataskyddsförordningen (GDPR) och påskrift om samtycke samt utdelning av 

informationsbrevet. Eftersom vi inte själva vet vilka som plockades ut av 

Arbetsmarknadsenheten är vi medvetna om att resultatet kan ha representerat den grupp som 

blev kontaktade. Det gäller också när de själva kontaktade oss, vi vet egentligen inte vilka det 

var och om spridningen hade blivit större eller om resultatet hade sett annorlunda ut på grund 

av det urval som skedde.  

Urvalet som vi använde oss av var som sagt att Arbetsmarknadsenheten hjälpte oss att ta 

första kontakten med de som skulle intervjuas. De kallas då nyckelpersoner och enligt Trost 

(2010) finns en problematik gällande det eftersom de tenderar då att ta fram personer som är 

intressanta eller har mycket att säga. Det gäller då inte oss eftersom inte nyckelpersonerna vet 

vilka som intervjuades utan de kontaktade oss själva om de var villiga att ställa upp. Detta är 

också ett strategiskt urval med tanke på att det fanns kriterier som intervjupersonerna skulle 

uppfylla för att vi skulle vara intresserade av att intervjua dem (Trost, 2010). Kriteriet vi 

utgick ifrån var långtidsarbetslösa och det är alla som är inskrivna på Arbetsmarknadsenheten.  
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Vi startade med att göra två pilotintervjuer för att se hur vår intervjuguide stod sig, om 

frågorna var relevanta och lättförståeliga. Det upplevde både vi som intervjuare och 

intervjupersonerna också att de var när vi frågade dem när pilotintervjuerna var genomförda. 

Därför ändrade vi inga frågor i den befintliga intervjuguiden. Vi upplevde att det inte tog så 

lång tid som vi hade önskat så vi lade till några extra frågor för att få längre intervjuer och fler 

svar på det vi ville undersöka.  

De två första intervjuerna som vi benämner som pilotintervjuer var ungefär 30 minuter långa 

vardera och därför la vi som sagt till några frågor och därefter var intervjuerna ungefär 50 

minuter långa. Första var planen att intervjua ungefär 10 personer men på grund utav tiden så 

lade vi till en intervju. Så totalt intervjuades 11 personer.   

Personerna som har deltagit i intervjun kommer inte att presenteras närmaste. Vi kommer att 

ge intervjupersonerna fiktiva namn för att ytterligare stärka konfidentialiteten mot läsaren. 

Namnen kommer att presenteras i avsnittet Analys.  

4.4 Kodning och bearbetning 

När de två första intervjuerna (pilotintervjuerna) genomförts transkriberades de omgående. 

Efter transkriberingen kollade vi över intervjuguiden och såg om de teman och frågor vi 

använt oss av besvarade vårt syfte och frågeställningar. Intervjuguiden hade byggts upp med 

fyra olika teman där det första temat var kortfrågor som inledde intervjun med exempelvis 

frågor som ”Vad har du för utbildning/skola?” och ” Hur länge har du varit 

arbetssökande?”. Tema 1 innehöll frågor om hur intervjupersonerna ser på arbete samt hur 

samhället påverkat inställningen, exempelvis: ”Är det viktigt för dig att ha ett arbete?”, 

”Känner du dig pressad till att söka arbete?” (Varifrån kommer den pressen i sådana fall) 

och ”Hur tycker du att samhället ska hjälpa dem som inte har ett arbete”? Tema 2 handlar 

om mötet med Arbetsförmedlingen och exempel på frågor var: ”Har du fått någon hjälp från 

Arbetsförmedlingen? ”och ”Upplever du att de lyssnar på dig?”. Sista temat (Tema 3) 

fokuseras på mötet med Arbetsmarknadsenheten, exempel på frågor där var: ”Trivs du på 

Arbetsmarknadsenheten?” och” Tycker du att de har hjälpt dig?”.  

Efter de första två intervjuerna så rättade vi till vår intervjuguide så som vi ville ha den med 

hjälp av vår handledare. Vi valde att inte ta med exempelvis skratt eller pauser som fanns med 

då vi ansåg att de inte var relevanta för vår studie. Detta kan såklart vara en nackdel och vi 

skulle kunna ta tolkat vissa svar från intervjupersonerna fel. Vi är också medvetna om att 
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transkribering och kodning är en analytisk praktik som Johansson (2012) specificerar. 

Däremot har varit vi noga med att transkribera intervjuerna direkt efter, när vi fortfarande 

hade intervjun i minnet och det skapar såklart en ökad förståelse för helheten eftersom det 

fanns färskt i minnet på oss. På så sätt har vårt val att inte ta med ansiktsuttryck, pausar eller 

skratt inte påverkat studien negativt. Vår studie hade också utgångspunkten i att 

intervjupersonerna skulle dela med sig av en upplevelse i mötet med handläggarna på 

Arbetsförmedlingen/Arbetsmarknadskonsulenter och detta görs med ord och är en 

återbesättning, därför ansåg vi också att exempelvis ett skratt inte skulle göra någon skillnad 

för vår empiri.  

Kodningen av de intervjuer som genomförts startades efter vi genomfört och transkriberat alla 

de intervjuer som genomförts. Under tidens gång lades det märke till olika koder så som 

emotioner och att humöret förändras, men också att skiftningen av handläggare ansågs som 

problematiskt.  Enligt Ahrne och Svensson (2015) beskrivs kodning som att den som gör 

forskning eller en studie är nära det material som framkommit av intervjuerna och bör 

noggrant läsa det som framkommit av transkriberingarna. I vår kodning försökte vi inte styras 

åt något håll utan vi var endast nyfikna och öppna under hela processen. Vi såg heller inte 

materialet från början som en helhet utan vi gick igenom det stycke för stycke.  

När alla intervjuer var genomförda och transkriberade skrevs det ut på fysiska papper så vid 

genomgången av transkriberingen kunde kommentarer och olika överstrykningar göras. Detta 

bidrog då till att vi kunde se strukturer i materialet. Genom strukturerna har vi urskilt koder 

som är kopplade till olika teman.  

Efteråt formulerades de som olika temana fick namnen: Roller, Emotioner och En jämförelse 

för att så tydligt som möjligt återkoppla till de tre olika forskningsfrågorna. Inom temana har 

vi empiriska koder som cynisk- ärlig aktör och tillit.  Med referensram Goffmans (2014) 

begrepp och Wettergren, Starrin och Lindgrens (2008) emotionssociologi med tilläggande 

tillit. Det sista temat var en jämförelse mellan Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadsenheten utifrån de koder som framkommit.  
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4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet 
Bygger på att om den mätning som gjorts skulle upprepas vid ett annat tillfälle ska den få 

liknande resultat, slumpen ska alltså inte ha påverkat det resultat som framkommit. Trost 

(2010) säger att reliabilitet är uppbyggd med olika komponenter. Den första är att frågorna 

som ställs ska finnas en likhet emellan för att få kongruens. Precisionen och objektiviteten 

bygger på att de frågor som inhämtats ska noteras på samma sätt. Trost (2010) lyfter dock 

också upp det symboliska perspektivet och menar då att människor alltid står inför olika 

processer som bidrar till förändringar hos individen. 

Reliabilitet säger Ahrne och Svensson (2015) handlar om att den som läser ska tycka det är 

trovärdigt. Vilket bygger på att läsaren ska uppleva att den studie som gjorts ska vara 

sanningsenlig. Därför är transparensen en otroligt viktig del av studien, läsaren ska ha 

möjlighet att följa de steg som gjorts i studien. Med allt från att visa vilka val som gjorts 

gällande metod samt hela processens gång. Reliabilitet handlar också om noggrannhet därför 

var vi måna om att fråga intervjupersonerna efter våra pilotintervjuer om alla frågor var 

lättförståeliga, vilket de gjorde.  

Vi valde som sagt att göra en studie med kvalitativ metod vilket säkerligen kommer betyda att 

om studien gjordes om skulle inte ett exakt lika resultat framkomma. Eftersom alla använder 

sig av olika intervjutekniker och det bidrar till att de som blir intervjuade säkerligen svarar på 

ett annorlunda sätt. För att vår studie ska ha en god reliabilitet så har vi tydliggjort det 

fortlöpande arbetet med studien och lagt in den intervjuguide som använts längst bak. Det 

bidrar såklart till att studien skulle kunna genomföras av någon annan vid ett senare tillfälle 

med samma intervjuguide. Eftersom vi använt oss av en semistrukturerad intervju så framkom 

följdfrågor under intervjun och de finns inte med i intervjuguiden eftersom alla personer som 

deltog fick olika typer av följdfrågor baserat på deras svar under intervjuns gång.  

Validitet  
Trost (2010) skriver om att validiteten handlar om att mäta det som är avsett i studien att 

mäta. Exempel skulle kunna vara att en studie om attityden kring träning undersöks då ska 

frågorna vara utformade så att de besvarar det ämnet som är bestämt. Genom intervju som 

metod finns det en strävan efter att få reda på individernas upplevelser, åsikter eller 
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erfarenheter. När det gäller frågorna i intervjun är det viktigt att komma till botten med vad 

exempelvis ett ord betyder för en person (Trost, 2010).  

I vår studie när det gäller validiteten har sett till så det syftet vi har och efterföljande 

frågeställningar förhåller sig till de frågor som ställts i studien, detta gör att validitet i studien 

blir stärkt. Eftersom vi vill säkerställa att vi verkligen mäter det vi avser att mäta. Efter de två 

första intervjuerna var genomföra kollade vi ännu en gång för att säkerställa att vi faktiskt 

mätte det som var avsett att mäta. Det stämde överens med det vi ville få fram av studien och 

det ämne vi valt och det gjorde validiteten stärkt. För att en ytterligare stärkt validiteten så 

skulle ett sista samtal med intervjupersonerna kunnat genomföras och att fråga dem vad de 

ansåg om framställningen i resultatet och analysen tyvärr fanns inte möjlighet till detta då 

tidsramen var knapp.  

Generaliserbarhet  
Vi har som sagt endast intervjuat 11 personer som är inskrivna på Arbetsmarknadsenheten i A 

Kommun. Det är egentligen ett väldigt litet antal i förhållande till hur många 

långtidsarbetslösa som finns i Sverige. Vi är därför medvetna om och vill göra tydligt att det 

inte går generalisera vår studie på varken A Kommun eller hela populationen men vi kan 

förmoda att de finns flera individer som har en liknande upplevelse kring relationen och mötet 

med handläggare på Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadskonsulenter om de befinner sig i 

en liknande situation. Därför skulle resultatet som framkommit av studien kunna vara 

användbart.  

4.6 Etiskt övervägande  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om att informerat samtycke betyder att de som utför 

studien ska ge information till alla intervjupersoner om vad syftet med studien är och om 

vilken nytta och/eller risk som kan finnas med att delta. Det innebär också att alla ska vara 

underförstådda med att det sker helt frivilligt och att de när som helst kan avsluta intervjun.  

Eftersom intervjupersonerna inte först kontaktades av oss utan av Arbetsmarknadskonsulent 

som jobbar på Arbetsmarknadsenheten i A Kommun tog vi inte första kontakten. 

Arbetsmarknadsenheten kontaktade deltagarna och frågade vilka som skulle vara villiga att 

delta, det var fler än så många intervjuer som skulle genomföras. Detta gjordes för att de på 

Arbetsmarknadsenheten inte skulle veta vilka som intervjuades. När intervjun skulle ske 

delades ett samtycke ut om att de var villiga att delta i studien.  I brevet som de fick stod 
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syftet med studien och vilka vi var och den utbildning vi läser. Det var alltså två olika blad, ett 

med samtycke där påskrift skulle ske och ett blad där all information stod. Där stod också 

kontaktuppgifter till oss och vår handledare. När mötet skedde presenterade vi oss också lite 

närmare. Innan starten av intervjun inleddes det också med en muntlig genomgång av brevet 

som fanns och att de när som helst fick avsluta sin medverkan. 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter även att konfidentialitet bygger på att det finns en 

uppgörelse mellan vad som framkommit i materialet under intervjun och sedan vad själva 

intervjun kommer att användas. Det bygger också på att inget privat som intervjupersonerna 

har delat med sig av under intervjun kommer att framställas. Detta informerades alla 

intervjupersonerna om, att det inspelade materialet kommer ingen annan att få ta del av 

eftersom det raderas när det skrivits ner och det transkriberade materialet kommer vår 

handledare och opponenter ha tillgång till.  

Trost (2010) menar att anonymitet bygger på att namn eller andra faktorer som en person 

skulle kunna kännas igen på inte ska finnas. Inom kvalitativa metoder vet ändå oftast 

intervjuaren om namnet på intervjupersonen och därför finns ingen absolut anonymitet, men 

till läsaren av studien finns inga av dessa faktorer med och det gör att intervjupersonen blir 

anonym till den som läser studien.  

I brevet till intervjupersonerna informerades de om att de skulle vara helt anonyma mot 

läsarna. Namnen som kommer att användas genom studien har ingen koppling till personen i 

fråga. I nästa kapitel kommer en beskrivning av den relation som en av oss har till de som 

intervjuats. Vi ville ta med beskrivningen av relationen eftersom de kan ha påverkat valet av 

område till studien. Eftersom vi inte kontaktade personerna själva kan inte relationen ha 

påverkat urvalet. Som redan beskrivits så finns inga namn kopplade till personerna med 

igenkänningsfaktorer så som ålder eller kön har också plockats bort. Det enda som finns med 

är att de är deltagare på en Arbetsmarknadsenhet då det är relevant för studien eftersom 

långtidsarbetslösa är målgruppen.  

4.7 Vår roll som forskare 
När metoden har valts och situationen gällande intervjun tycker vi det är viktigt att belysa att 

det har funnits en inblick i verksamheten och en möjlig påverkan skulle kunna ha skett. Men 

eftersom intervjupersonerna inte har valts ut av oss och en hög transparens finns igenom hela 

studien så tror vi att påverkan inte är skadlig. De frågor som ligger till grund för 
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intervjuguiden som är skapad utav oss och det resultat som framkommit av studien kan då ha 

blivit påverkat eller tolkat eftersom en viss förförståelse finns. Det skulle också kunnat vara så 

att frågorna är utformade utifrån den förförståelse som finns, detta såg däremot inte som en 

nackdel eftersom empirin som framtagits blir endast riktad till det som vi vill ha svar på.  

Ämnet som belyses i studien framkom i samråd med verksamheten. Det är dock viktigt att 

lägga tonvikten på att den inte är skriven i form av något uppdrag utan framkom av diskussion 

om vad som skulle ses som relevant till verksamheten, men också vårat eget intresse. Vi anser 

att detta var viktigt att belysa för läsaren, att studien har gjorts privat men att det som sagt kan 

ha förekommit påverkan eftersom en inblick i verksamheten finns.  

Vi är därför medvetna om att det skulle kunna ha förekommit en ojämn maktbalans i 

relationen mellan intervjuare och intervjupersonen. Vi var bredda att bortse från detta då vi 

tyckte att detta var ett viktigt ämne att belysa och studien kanske inte skulle ha genomförts 

annars. Det finns också en risk till att svaren skulle ha varit mer positiva än intervjupersonen 

egentligen upplever eftersom det finns till en av oss någon form av relation därför var vi 

speciellt noga med att innan intervjun startades att individen skulle vara så sanningsenlig som 

möjlig och att inget svar är fel. Det är hens egna upplevelser, ingen annans. Genom hela 

studien finns också en hög transparens vilket då stärker reliabiliteten trots relationen till 

intervjupersonerna och en förförståelse.  
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5 Analys  
För att återknyta till studiens syfte som är: att undersöka hur långtidsarbetslösa upplever 

interaktionen i mötet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten och vilka 

konsekvenser upplever de att mötet emotionellt får, kommer tre olika teman att framställas: 

Roller, Emotioner och En jämförelse.  

Dessa olika teman kommer att besvara var och en av de tre forskningsfrågorna: 

• I hur hög utsträckning omfamnas rollen som långtidsarbetslös i interaktionen 

med handläggare på Arbetsförmedlingen/Arbetsmarknadskonsulent?  

• Vilka emotioner skapar interaktionen för intervjupersonerna i mötet med 

handläggare på Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadskonsulenten?  

• Hur skiljer sig intervjupersonernas upplevelser i mötet med 

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten? 

Intervjupersonerna har som sagt givits fiktiva namn och kommer att kallas Kim, Robin, Alex, 

Toni, Jamie, Jackie, Sam, Willy, Bo, Chris och Tara.  Namnen har ingen koppling till 

personerna som intervjuats. 

5.1 Roller  
Detta avsnitt kommer att besvara den första forskningsfrågan som är I hur hög utsträckning 

omfamnas rollen som långtidsarbetslös i interaktionen med handläggare på 

Arbetsförmedlingen/Arbetsmarknadskonsulent? Den står i relation till studiens syfte för att 

belysa de olika roller som de långtidsarbetslösa omfamnar och upplever i relationen till 

Arbetsförmedlingen och/eller Arbetsmarknadsenheten. Med hjälp utifrån Goffman (2014) har 

resultatet framkommit gällande hur cynisk och ärlig aktör ageras, rollkonflikter som kan 

uppstå och omfamning eller distans gällande rollen som långtidsarbetslös. Det kommer också 

att belysas att inga scener är fasta utan att allt beror på personen i mötet eller själva 

situationen.  

Individens masker i mötet med professionen 
Intervjupersonerna har olika uppfattningar vad gäller mötet med handläggare på 

Arbetsförmedlingen. Jamie beskriver att hen oftast inte orkar berätta hela sin historia för alla 

de nya handläggarna som hen träffar på Arbetsförmedlingen: 
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Så tycker jag att just detta är dåligt med att det byts människor hela tiden utan man vill ha 
en och samma något år i alla fall. Nu måste vi börja om och jag måste dra min historia 
igen för att de ska förstå. Detta gör mig väldigt irriterad och det gör såklart att jag inte 
orkar säga allt hela tiden.  

Kim uttrycker också en irritation när hen beskriver upplevelsen av Arbetsförmedlingen: 

Ja det är mycket som är krångligt och det är väldigt mycket som man måste göra för att 
följa deras regler. Det gör att jag bara följer vad de säger, men jag bryr mig nog inte så 
mycket om det jag måste göra det för att få ett fortsatt ekonomiskt stöd. 

Bo beskriver också hur hen agerar i mötet med Arbetsförmedlingen:  

Då ska jag sitta liksom och ”jaha, vad har du gjort då?”. Då brukar jag säga såhär, läs i 
datorn för där står allting. Ja men alltså, jag blir sarkastisk liksom. Jag är så trött på att 
byta. Jag säger att innan du ska träffa mig läs då, du har min journal.  

Alla citat ovan belyser olika typer av situationer om upplevelserna i mötet med 

Arbetsförmedlingen, det kan förklaras med Goffmans (2014) teori om den cyniska aktören. 

Det betyder att den långtidsarbetslöse medvetet bryter mot de normer som finns på 

Arbetsförmedlingen och mötet med handläggaren. Normen som finns hos handläggarna på 

Arbetsförmedlingen är att hela personens historia ska berättas för att kunna hjälpa personen så 

mycket som möjligt. Det förväntas också av personen att hen ska vara tacksam för den hjälp 

som erbjuds, inte bli irriterad eller inte bry sig om och strunta i vad som sägs. Skillnaden 

mellan hur intervjupersonerna agerar och hur rollen som långtidsarbetslös egentligen 

förväntas vara. Detta skapar en irritation och den cyniska aktören antas av de 

långtidsarbetslösa.  

Ytterligare belyser Jamie problematiken gällande bytet av handläggare ”[…] det är alltid ett 

nytt ansikte och det blir inget personligt utan en känner sig som en statistik utan jag vill möta 

människor […]”. Detta kan endast tolkas av oss, men det upplevs som att Jamie inte går 

helhjärtat in i rollen som långtidsarbetslös eftersom handläggarna på Arbetsförmedlingen byts 

ut hela tiden och det skapar en irritation hos Jamie och hen anammar då inte den roll som 

förväntas på den scenen. 

När det gäller relationen till handläggare på Arbetsförmedlingen så förhåller sig Kim däremot 

annorlunda gällande aktörskapet i mötet, eftersom hen träffar samma person varje gång. Kim 

uttrycker: ”Ja det tycker jag är skönt med tanke på att då behöver man inte berätta samma 

saker om och om igen för nya personer.” Detta gäller också Sam ”Ja, jag tycker det. För då 

behöver jag inte upprepa allting från början, då mycket har hänt. Den personen vet min 

historia och jag behöver inte berätta allt igen.” och Alex ”Nej jag träffar inte samma 
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handläggare varje gång men det gör inget”. Även om det finns en skillnad i att Kim och Sam 

träffar samma handläggare varje gång de är hos Arbetsförmedlingen och att Alex inte gör det 

så intar de samma form av aktörskap i mötet med handläggaren på Arbetsförmedlingen. De 

antar den ärliga aktören, den beskrivs som omedveten och den som förväntas i sammanhanget 

som långtidsarbetslös i mötet med handläggare på Arbetsförmedlingen. Vilket betyder att de 

inte skapar några situationer som är tryckta eller konstiga.   

Däremot belyser Chris en helt annan känsla och antar den cyniska aktören i mötet när hen 

berättar om flera byten, Chris säger: ”Olika, varje gång.” ”Jag har bytt handläggare tre 

gånger på Arbetsförmedlingen, det är inte bra. Dom får lön för ingenting, dom ska hjälpa 

människor men det gör dom inte.”. Ytterligare ett citat som också kan tolkas som cynisk aktör 

gällande handläggarbytet är när Tara berättar:  

Jag…jag var inte så mycket med på Arbetsförmedlingen men det var inte så bra tycker 
jag för att jag hade olika handläggare där. Varje gång jag skulle dit och prata med dom sa 
dom att ”nej du har inte hen, hen är sjukskriven, eller jobbar inte längre så du har en 
annan som ska kontakta dig”. Det var inte så bra som jag trodde, ingen ordning. 

Både Chris och Tara uttrycker sig negativt om de ständiga byten av handläggarna på 

Arbetsförmedlingen, de tycker att det är rörigt och ostrukturerat vilket gör att den cyniska 

aktören antas eftersom de vill visa sitt missnöje 

För att ytterligare förtydliga den ärliga/omedvetna aktören och cyniska/medvetna aktören är 

detta endast en tolkning som gjorts av oss. Vi har även tagit i beaktning att intervjupersonerna 

faktiskt återberättar händelser och känslor och det kan bidra till att de blivit medvetna om vad 

de uttrycker till oss även om de benämns som omedvetna aktörer i studien. Som sagt kan vi 

inte veta om personen är omedveten eller medveten utan det är endast ett antagande från oss 

om hur återberättandet i intervjuerna har tolkats. Uttrycken cynisk och ärlig aktör är hämtade 

från Goffman (2014) och är endast en benämning om det finns en positiv eller negativ känsla 

när handläggarna på Arbetsförmedlingen beskrivs av intervjupersonerna.  

Mötet och rollkonflikterna  
Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten har hela tiden ett pågående samarbete och 

jobbar mot samma mål med den långtidsarbetslöse. Trots det använder sig intervjupersonerna 

av helt olika ord eller känslor när de beskriver de två olika instanserna. Ett citat som belyser 

vilken omfamning av rollen som den långtidsarbetslös har i mötet beror på vilken 

verksamhet/myndighet som mötet sker med. 



 

 28 

Robin beskriver relationen till Arbetsmarknadsenheten som:  

Ja verkligen ringer jag till … så fixar hen direkt det sitter inte fast utan hen kollar upp det 
direkt. Hen har heller inga specifika krav eller frågor utan det är mer löpande och hur det 
funkar och så. Det är klockrent, kan hen inte så tar hen reda på det direkt och hör av sig. 
Bra, riktigt riktigt bra.  

Där kan det ses en stor skillnad i när Robin beskriver Arbetsförmedlingen:  

Lyssnar gör dem det tror jag nog men den erfarenhet jag har så är det väldigt fyrkantigt de 
har naturligtvis regler det är inget snack om den saken men hjälp mig att hitta. Bara för att 
jag är arbetssökande så vet jag inte allt. Jag har ju typ som en plan så jag vill ha hjälp med 
olika verktyg för att komma till målet, stigarna till hade jag velat haft mer hjälp med. Lite 
mer genvägar. Det endast jag har haft är att jag ska göra massa saker och hot eller tvång. 

Detta kan då tolkas utifrån Goffmans (2014) teorier om roller och i vilken grad personer går 

in i en roll. Rollomfamning innebär att personen helt går in i rollen och som i detta fall 

långtidsarbetslös. Den bemöter Arbetsmarknadskonsulenten på Arbetsmarknadsenheten med 

entusiasm och det är vad som förväntas av en person som är långtidsarbetslös. När sedan 

relationen till Arbetsförmedlingen kommer upp och frågan om upplevelsen kring att bli 

lyssnad på ändras inställningen och en rolldistans kan tolkas i mötet. Det betyder att personen 

tar helt eller delvis avstånd från den roll som långtidsarbetslösa förväntas ha. Robin är inte 

den enda som belyser denna skillnad utan även Chris beskriver sin upplevelse av relationen 

och mötet till Arbetsmarknadsenheten som:  

Dom hjälper mig med allt, CV. Dom har skickat till mig, till exempel igår, då skickade 
dom till mig att arbetsgivare via Arbetsförmedlingen står i B, hen har skickat det till mig 
och sa kom. Jag fick följa med och åka bil till B och vara med. Mycket bra är AME, men 
dom har inga pengar tyvärr. Jag hoppas i framtiden att dom skickar mycket pengar till 
AME i hela Sverige, det behövs i samhället. AME är mycket viktigt i Sverige dom hjälper 
folk att jobba. Till exempel jag, dom känner att jag är duktig och kan mycket så dom 
hjälper mig att jobba på fritidsbanken. Men pengarna finns inte, dom vill men dom kan 
inte. 

Däremot beskrivs Arbetsförmedlingen som: 

Dom lyssnar mycket men dom gör ingenting. Jag sa till den handläggaren som sa att jag 
skulle diska på restaurang att jag vill studera men då sa hen nej, du måste göra detta. Jag 
kan bli diskare eller städare, det är ingen fara då får jag pengar och det sociala, men inte 
just nu. Nu jag vill studera. 

Som tidigare belysts så samarbetar Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten med 

varandra eftersom de har samma mål i arbetet med de långtidsarbetslösa. I citaten från Robin 

och Chris skiljer de helt på Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten och vilken 

uppfattning de har om dem. Vilket då kan tolkas som att de intar helt olika roller eller i alla 



 

 29 

fall i vilken grad de anammar dem i relationen till de båda verksamheten/myndigheten. Detta 

bidrar enligt Goffman (2014) till någon form av motstånd gentemot Arbetsförmedlingen.  

Många av intervjupersonerna pratar om i intervjuerna att det finns en stor skillnad mellan de 

olika handläggarna som finns på Arbetsförmedlingen. Vad de får för hjälp eller hur de blir 

bemötta av dem. Självklart har både det långtidsarbetslösa och resterande samhället en bild av 

hur en handläggare på Arbetsförmedlingen ska vara och föra sig, stämmer den bilden inte 

överens med verkligheten kan det bli svårt att avgöra vilket fack personen ”ska läggas in i”. 

Jamie belyser detta med citat:  

Jag tycker det är svårt som sagt också för har jag haft en handläggare kanske mer än en 
gång och träffat personen fler gånger så ena gången är den jättesträng och andra gången 
är den mer som bara pratar med mig. Tycker nog inte att det är så strukturerat som sagt. 

Detta skulle utifrån Goffman (2014) kunna tolkas som en rollkonflikt för den 

långtidsarbetslöse, handläggarna har helt olika framträdanden. Vid ena tillfället är de rakt 

fram och strikta och den andra gången är de helt tvärs om. Detta kan bidra till att som 

intervjupersonen uttrycker sig att det inte finns någon riktigt struktur och hen vet inte riktigt 

hur bemötandet mot sin handläggare ska ske.  

Alla intervjupersonerna som intervjuats är som sagt långtidsarbetslösa men alla har någon 

form av sysselsättning genom Arbetsmarknadsenheten. Därför kan det tolkas utifrån 

intervjupersonernas svar att rollen som långtidsarbetslös inte blir lika påtaglig eftersom de har 

en pågående sysselsättning. Robin säger att: ”Men det här hustomtejobbet där ingen dag är 

den andra likt fixa och dona lite”. Samma sak gäller Toni ” […] snickeri som jag gör nu 

tycker jag är roligt så det skulle nog vara någonting inom det” och Alex ”Jag vill vara där 

jag är nu eller så skulle jag vilja jobba med barn exempelvis som barnskötare”. Detta visar 

tydligt att de sysslor, praktik eller subventionerade anställningar som intervjupersonerna har 

är något de är nöjda med, eftersom de uttrycker att de vill fortsätta jobba med liknande 

arbeten som de har nu.  

Som Goffamn (2014) beskriver kan detta också leda till en rollkonflikt inom dem, med tanke 

på att de har olika praktikplatser, sysselsättningar eller subventionerade anställningar. Utifrån 

samhällets perspektiv och de olika instanser som de är inskrivna på, ses dessa personer som 

långtidsarbetslösa. När vi kom och intervjuade dem så är det just utifrån kriteriet att de är 

långtidsarbetslösa. Men de har som sagt en sysselsättning och beskriver att de skulle vilja 

jobba kvar med det de gör eller ha ett liknande arbete någon annanstans. De går som sagt till 
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en sysselsättning varje dag även om det är med hjälp av Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadsenheten.  

Den omedvetna styrningen 
Personerna som har intervjuats träffar olika professioner i mötena, och förhåller sig olika även 

fast professionerna de träffar egentligen arbetar mot samma mål. Robin beskriver ett möte 

med Arbetsförmedlingen: ”De tycke inte att det var någon ursäkt utan jag ska svara hela 

tiden. Det är reglerna. Då fick jag ju såklart bita mig i tungan. Jag vill inte göra mig ovän 

med någon.” 

Goffman (2014) beskriver att just intrycksstyrningen inte är en medveten handling men att det 

kan ses när det finns en skiftning i rollen främst i humör eller hållning. Citatet ovan belyser 

när just Robins humör förändras drastiskt i rollen som arbetssökande, men att hen fortfarande 

har på sig masken för att hen inte vill skapa en situation för att det skulle kunna leda till 

repressalier. Ytterligare ett citat av Jamie skulle kunna tolkas som en intrycksstyrning 

eftersom det sker omedvetet och personens humör skiftar.  

… skulle jag vara pressad skulle det endast leda till kaos om det är någon som bara skulle 
mata på mig massa och tvinga mig att söka jobb och säga att annars tar vi allt du äger och 
har så skulle jag säga att de får göra det. Jag bryr mig inte då, vill ni utsätta mig för det då 
har jag fått nog och då kan ni dra åt helvete, men sen är det absolut inte så att jag inte vill. 

Skillnaden mellan Robin och Jamie är att Jamie inte bryr sig om att behålla masken och 

fortsätta med det som förväntas på just den scenen, utan hen blir istället jättearg och agerar 

helt utanför vad som förväntas i just den rollen som långtidsarbetslös i relation till 

handläggaren på Arbetsförmedlingen. Även om Bo inte uttrycker just skiftning i humöret 

gällande mötet med en handläggare så går det att tolka som att hen var arg på handläggaren 

och att humöret skiftade till glädje när hen slapp fortsätta ha den personen som handläggare 

”Den jag hade som jag inte tålde den gick i pension den, då var man gör glad som slapp hen 

då. Jag ville inte ha något med den handläggaren att göra.” 

Som Goffman (2014) beskriver det så finns inga scener som är fasta eller ej utan det beror helt 

på i vilket sammanhang eller vem som befinner sig i de. I detta sammanhang kan det då tolkas 

i citatet över att Jamie inte bry sig det minsta om att hen befinner sig med en handläggare på 

Arbetsförmedlingen. Utifrån Bos situation så märkes det tydligt att det är just den specifika 

handläggaren som hen inte tycker om och inte hela Arbetsförmedlingen som sådan. 



 

 31 

Bo belyser ytterligare att det inte finns någon specifik plats som avgör vilken roll som 

personen antar eller tycker om den handläggare som den möter. Det är högst individuellt, hen 

säger: ”En del är humana en del är…ja man ska väl inte säga så heller men totalt idioter. Det 

är liksom helt beroende på vilken person du möter där så.” Samma gäller när Robin beskriver 

att hen har flyttat och därför kommit i kontakt med en ny Arbetsförmedling och nya 

handläggare:  

Jag tror absolut inte att alla är så för när jag kommit hit till denna kommun så upplever 
jag det inte alls såhär. Och det är konstigt att det ska vara så stor skillnad på de olika 
kontoren. De fick ju mig att gå rakryggad ut istället för att krypa ut gällande 
självförtroendet. 

I citatet visas det ytterligare vad Goffman (2014) beskriver att det just inte finns några 

fasta scener. Det skulle annars kunna vara en fördom att en person har en förförståelse 

och tar med sina åsikter och uppfattningar till det nya stället när hen flyttar.  Detta var 

inte fallet utan Robin upplevde en stor skillnad gällande de olika kontoren och 

handläggarna på Arbetsförmedlingen.  

5.2 Emotioner  

I detta avsnitt har vi valt att fokusera på emotioner och forskningsfrågan: Vilka emotioner 

skapar interaktionen för intervjupersonerna i mötet med handläggare på Arbetsförmedlingen 

och Arbetsmarknadskonsulenten? Intervjupersonerna uttrycker olika emotioner i mötena 

beroende på om det är handläggaren eller Arbetsmarknadskonsulenten de möter, men vad är 

det som gör att känslorna uttrycker sig annorlunda i de olika mötena? Vi kommer lyfta 

personernas berättelser för att försöka förstå varför emotionerna skiljer sig till respektive 

profession de möter som långtidsarbetslös. Men vi kommer att börja med ett avsnitt om 

känslan av arbetslöshet för att få en större inblick i vilka känslor intervjupersonerna upplever 

i situationen som långtidsarbetslös.  

Känslan av arbetslöshet 
Personerna vi har träffat i intervjusammanhang har berättat för oss om hur de upplever 

kontakten med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten. De har även berättat om 

känslan av arbetslöshet i samhället som uttryckt sig i emotioner. Hochshild (2008) beskriver 

för oss att emotioner är känslor som kan visa sig i form av ilska, arg, ledsen eller glad. 

Intervjupersonerna vi har träffat har alla nämnt att det ekonomiska utgör stor del i situationen 

som långtidsarbetslös och bidrar till en känsla av oro. Men när vi frågade intervjupersonerna 
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varför det var viktigt för dem att ha ett arbete så var ett återkommande svar den sociala biten 

som Robin vittnar om ” Ja naturligtvis är det viktigt med ett arbete och speciellt den sociala 

biten […]”. Men även vardagsstrukturen som man får när man har ett arbete som Willy 

berättar för oss:   

Ja det är också viktigt för det sociala, det är det ju för att ha liksom en struktur i vardagen 
också, ja det hjälper ju den mentala hälsan att liksom ha något att gå till och inte vara 
instängd.  

De långtidsarbetslösa vi intervjuar har alla varit överens om att det sociala och 

vardagsstrukturen är en god anledning till att man vill arbeta. De upplever också en ilska över 

hur samhället bemöter dem som har större svårigheter än andra att ta sig ut på 

arbetsmarknaden, att mycket ansvar läggs på den långtidsarbetslöse som inte får det stödet 

som faktiskt förväntas. Istället kan de handläggare de kommer i kontakt med styra 

livssituationen för den långtidsarbetslöse om de skulle bedöma att deltagaren avviker från 

myndighetens riktlinjer. Robin berättar: 

Ja det blir jag ju med tanke på att jag måste göra det för att få ersättning, det blir ju som 
en press eftersom jag måste göra det. Sen med tanke på att jag inte har någon utbildning 
så söker jag jobb som jag teoretiskt kan klara av eftersom att kunskapsnivåerna höjs så 
halkar jag ju lite efter och missar många jobb på grund av det såklart […] Men just 
pressen på att man måste och den är ju från Arbetsförmedlingen eftersom det är de som 
jagar en upplever jag som att de jagar en och ”du ska, du har inte” samma sak med 
pressen till att du alltid ska stå till hands. Och det ska jag göra det vet jag men jag 
kommer ihåg en gång när jag stod och duschade faktiskt då ringde Arbetsförmedlingen 
och då hörde jag inte det. Sen tittade jag inte på telefonen på den dagen och nästa dag fick 
jag ett brev om att jag kunde bli avstängd om jag inte sköter mig och gör det jag ska. Hot 
hela tiden, jag ringde upp dem och sa att jag stod i duschen när de ringde. De tycke inte 
att det var någon ursäkt utan jag ska svara hela tiden. Det är reglerna.  

Robin beskriver att hen upplever hot och press från handläggarna på Arbetsförmedlingen då 

de har makten att stänga av Robin om de skulle bedöma att hen inte följer reglerna som 

myndigheten har. Det är också återkommande i de andra intervjuerna som gjorts med de 

långtidsarbetslösa men även upplevelsen av att handläggarna inte lyssnar på vad de faktiskt 

vill i mötet.  

Emotionshantering och emotionellt utbyte i mötet 
Intervjupersonerna har berättat för oss om mötet med handläggaren de möter i sin situation 

som långtidsarbetslös på arbetsmarknaden. De långtidsarbetslösa uttrycker olika känslor som 

skiftar beroende på om de möter handläggaren på Arbetsförmedlingen eller 

Arbetsmarknadskonsulenten på Arbetsmarknadsenheten. Emotionerna varierar beroende på 
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hur väl samspelet ser ut i mötet mellan den långtidsarbetslöse och handläggaren. Som 

Hochshild (2008) skriver sker det ständiga förhandlingar med de emotionella reglerna som 

finns i samspelet mellan människor i ett möte. Dessa regler kan upplevas som inbjudande och 

vänligt men människor kan också handla med emotioner som visar på att hen har befogenhet 

att hålla ordning, det handlar om emotionshantering och emotionellt utbyte.  
Bo som är en av intervjupersonerna gör uttryck för att mötena kan vara annorlunda beroende 

på vilken handläggare man träffar och att en viktig komponent i samspelet är kemin:  

Ibland har de vart och det är ju Arbetsförmedlingen och ingen annan. Sen har det ju berott 
på vilken handläggare man haft också. En del är humana en del är…ja man ska väl inte 
säga så heller men totalt idioter. Det är liksom helt beroende på vilken person du möter 
där så. En del har varit gör bra, en del har varit såna som aldrig, nej det går inte, kemin 
stämmer inte det går inte att prata med dom.  

I denna situation gör intervjupersonen uttryck för vikten av Hochshilds (2008) teori 

emotionellt utbyte. Bo upplever inte att det finns något emotionellt utbyte från handläggaren 

på Arbetsförmedlingen, vilket hen beskriver som att kemin inte stämmer. Bo beskriver vissa 

handläggare som ”humana” men andra inte. Bo berättar mer om vikten av kemin i mötet:  

Ja ja ja. Funkar det inte där då vill man bara byta handläggare för att ni kommer inte 
överens. Det är bara en pina till att gå dit eller kontakta dom för dom är såna idioter, det 
har det funnits där, tyvärr så är det så. Det är inte kul alls att gå dit. Dom talar om för dig 
vad du ska göra och sen skiter dom i dig. Nej så, då är det liksom fel person på fel 
arbetsplats. Du är där för att hjälpa mig du ska inte sitta där och bete dig liksom, så det 
har varit lite si och så. Men dom flesta jag haft har varit bra […] Ja ja. Man kan prata 
liksom och dom är inte sådär nervärderande och grisiga liksom. Det har ju hänt det också.  

Med hjälp av Hochshilds (2008) teorier kan vi utläsa att det viktiga för Bo är att bli jämlikt 

bemött. Bo berättar att hen upplever handläggarna som ”nervärderande och grisiga”. Vilket 

inte bidrar till att det emotionella utbytet som hen önskar. Robin berättat också för oss att 

bemötandet från handläggaren är viktig för samspelet:  

Med det menar jag inte att det ska vara något som är olagligt utan att göra det lilla extra 
och kunna vara flexibel. Vi är människor vi är inte lika utan vi är alla olika stöpta i olika 
former och det kräver olika bemötande.  

Robin menar på att handläggaren behöver förhålla sig emotionellt i mötet när man träffar en 

arbetslös. Robin förklarar för oss att handläggaren behöver ”göra det lilla extra och kunna 

vara flexibel” men lägger också till att det inte ska vara olagligt. Skulle det emotionella 

utbytet istället finnas där skulle det leda till att hjälpa relationen och kan då göra det lättare för 

båda parter att arbeta framåt utan misstolkningar.  
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Alex berättar istället att hen upplever att det finns ett emotionellt utbyte och att det bidrar till 

en positiv upplevelse i mötet med handläggaren på Arbetsförmedlingen. Alex: 

Jag har ju som sagt haft tur med Arbetsförmedlingen men som jag har hört av mina 
kompisar så har de inte haft så bra kontakt med dem. De säger att de har träffat ”arga” 
handläggare.  

Alex uttrycker sig att hen har ”haft tur” när samspelet har fungerat vilket upplevs som något 

avvikande för personen då kompisar runt om berättar att dom haft möten med ”arga 

handläggare”. De handläggare som Alex har träffat upplever hen har hjälpt till: ”Ja, jag har 

fått hjälp av dem. Jag sökte först jobb själv men sedan gick jag till Arbetsförmedlingen och 

träffade en handläggare och hen var jättehjälpsam mot mig.”.  För Alex verkar det som att ett 

bra bemötande är något avvikande och ovanligt från handläggare på Arbetsförmedlingen, 

vilket kan bero på att majoriteten som personen träffar i andra sociala sammanhang uttrycker 

emotioner som ilska när de pratar om myndigheten. Alex berättar mer om hur bemötandet har 

sett ut:  

Först tycker jag att det är viktigt att de har tålamod och sedan måste de vara snälla och 
lyssna. Jag har som sagt alltid haft ett bra bemötande men jag har kompisar som har sagt 
att de inte har fått så bra kontakt med sina handläggare.  

Utifrån det Alex sagt under intervjun förstås vikten av emotionshantering och emotionellt 

utbyte. Eftersom en bra kontakt och bemötande från handläggarna på Arbetsförmedlingen har 

fått Alex att känna sig hjälpt. Jamie berättar istället för oss om hur hen önskar att 

handläggaren ska vara i mötet:  

Det tycker jag att de ska vara ödmjuka och trevliga, glada och sedan just detta att de vill 
hjälpa till med att lösa den här situationen för dem som inte har några jobb som sagt. Att 
de är till för, att man märker att de gillar att jobba med detta och att jobba med människor 
och att hjälpa.  

Om en handläggare uttrycker rätt emotioner kan ett samspel med den långtidsarbetslöse 

fungera och också gynna mötet då den långtidsarbetslöse individen känner att hen får hjälp 

och mötet blir då givande i samspelet. Jackie berättar också om önskade egenskaper hos en 

handläggare: ”Du ska vara lyhörd, du ska inte sparka och slå på dem som kommer utan du 

ska lyssna och ta till dig och inte vara otrevlig för det är många som är.” Intervjupersonerna 

önskar att handläggaren ska bemöta dem humant och att ett samarbete ska finnas i mötet. När 

det inte finns ett emotionellt utbyte och en emotionshantering i samspelet så fungerar inte 

mötet mellan handläggaren och den långtidsarbetslöse. Det är viktigt för intervjupersonerna 
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att möta en handläggare som är ödmjuk, trevlig, lyhörd och positiv, annars kommer inte 

samarbetet finnas.  

Tillit  
En återkommande emotion som personerna undermedvetet berättar om i intervjuerna skulle 

kunna kallas för tillit. Emotionshantering och emotionellt utbyte är viktigt för att ett samspel i 

relationen ska fungera, spelar även tilliten en stor roll. Som tidigare nämnt i den teoretiska 

referensramen så skriver Barbalet (2008) att tilliten kan gynna en relation men den kan också 

missgynna. Intervjupersonerna i studien befinner sig i ett system där de har en relation till 

handläggarna på Arbetsförmedlingen där tillit egentligen är en förväntad emotion till 

myndigheten, då personerna går dit för att få hjälp med den kunskap de själva inte besitter. 

Som långtidsarbetslös kommer relationen till Arbetsförmedlingen skapas vare sig individen 

vill eller inte för det är så samhällssystemet fungerar. Som Barbalet (2008) skriver så präglas 

tillit av beroende som kan göra individen sårbar i en relation där man går med på att vara 

beroende av någon annan, vilket Kim berättar för oss: ”Ja det är mycket som är krångligt och 

det är väldigt mycket som man måste göra för att följa deras regler. Samtidigt måste man 

göra det för att få ett fortsatt ekonomiskt stöd.” Kim har upplevelsen av att befinna sig i en 

beroendeställning gentemot Arbetsförmedlingen som Barbalet (2008) skriver om. 

Intervjupersonerna har berättat för oss att de upplever sig vara ”en pinne i statistiken” som 

handläggarna jobbar mot för att få bra siffror och uppnå goda resultat. Vilket Bo berättar för 

oss:   

Dom har sin lön att leva på och sen kan dom som har det sämre ställt som kan vara ute på 
ett arbete med dålig lön, men det skiter dom i för det är en pinne i statistiken. Det är så 
det fungerar, men det är fel.  

Som långtidsarbetslös befinner de sig i en relation gentemot Arbetsförmedlingen som gör dem 

beroende av att följa direktiven annars kan man riskera att få den ekonomiska ersättningen 

indragen. Det är något som även Robin uttrycker:  

Det endast jag har haft är att jag ska göra massa saker och hot eller tvång. Det är den 
upplevelsen jag har och det är ganska tråkigt upplever jag. Det är säkert fler med mig och 
då får en sådan myndighet en ganska taskig status och sedan är det nog tyvärr att de inte 
gör så mycket nytta. Det känns inte så i alla fall, jag upplever som att de har en lista och 
sedan skriver ut den till en och säger att man kan söka de jobben men det kan jag göra 
själv. Det behöver jag ingen Arbetsförmedling för att göra. Så att det känns som att de är 
ett bevisorgan för att jag söker jobb så jag kan få ersättning från a-kassa, lite så känns det 
som.  
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Robin väljer att använda uttrycket ”bevisorgan” när hen berättar om Arbetsförmedlingen och 

menar då på att de kräver vissa uppgifter av hen för att få rätt till ersättning. Robin 

tillsammans med våra andra intervjupersoner upplever att tilliten inte finns från handläggarna 

på Arbetsförmedlingens sida då de använder sig av ”hot och tvång”. När tilliten saknas 

upplevs istället en misstro från handläggaren på Arbetsförmedlingen. De långtidsarbetslösa 

måste finnas tillgängliga och bevisa för handläggarna vad de har gjort annars kan de dra in 

den ekonomiska ersättningen. Vilket också Barbalet (2008) bekräftar om hur tillit kan präglas 

av ett beroende då intervjupersonerna behöver bevisa sin aktivitet för att få den ekonomiska 

ersättningen i utbyte.  

Tillit – en ständig process i relationen 

Det är bekräftat att tillit är viktigt för att ett en god social relation ska upprätthållas. Men för 

att skapa tillit behövs en relation som bygger på att man känner sig säker gentemot den andra 

människan. Relationer tar dock tid att bygga upp och inte minst att tilliten (Barbalet, 2008). 

Det pågår ständiga byten av handläggare som inte gynnar tilliten i relationen till de 

långtidsarbetslösa. De flesta intervjupersoner har uttryckt att de ständiga handläggarbytena är 

ett stort problem, Bo: ”Jag kan ju inte säga något nu, för jag har fått en ”ny”. Det är som en 

annan byter underkläder, det är hela tiden. Man får nya nya nya liksom.” Som sagt så tar tillit 

tid att bygga upp och de ständiga byten med handläggarna gör att den inte hinner skapas. 

Barbalet (2008) skriver också att tilliten är grundläggande för att en relation mellan människor 

ska kunna upprätthållas men att tilliten är väldigt känslig för olika störningar. Detta uttrycker 

Robin:  

De jobbade, kanske inte för mig men med mig och det var som det ska va. Annars har jag 
inte upplevt någon positivitet när allt annat är mörkt och djävligt så borde de vara positiva 
men det har jag inte upplevt när den ordinarie personalen var där. Den där sparken i röven 
som jag skulle behöva och det känns inte som att det är en arbetsförmedling utan en 
arbetsförnedring.   

Jamie uttrycker också att hen inte upplever att mötet med handläggaren blir personligt 

med tanke på de ständiga bytena. Jamie vill kunna bygga upp och skapa en relation till 

en handläggare på Arbetsförmedlingen och uppleva engagemang och driv. Eftersom hen 

uttrycker att det även skulle gynna hen själv i hens resa mot jobb:  

Ja får väll säga att jag aldrig har lärt och känna en och samma person på 
Arbetsförmedlingen utan det är alltid ett nytt ansikte och det blir inget personligt utan en 
känner sig som en statistik utan jag vill möta människor och bli bemött som en människa 
någon som engagerar sig och brinner för detta och (namn) nu ska vi lösa detta. Så tycker 
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jag att just detta är dåligt med att det byts människor hela tiden utan man vill ha en och 
samma något år i alla fall. Nu måste vi börja om och jag måste dra min historia igen för 
att de ska förstå.  

Det är en ständig process att jobba upp en relation till olika handläggare när de så ofta byts 

och det gör att tilliten inte hinner byggas upp resulterar i att att den arbetssökande behöver 

berätta sin historia på nytt för den nya handläggaren. Det är återkommande i intervjuerna att 

de inte känner att handläggarna tror på dem, det belyser Sam i följande citat: 

Ja, jag tycker det. För då behöver jag inte upprepa allting från början, då mycket har hänt. 
Den personen vet min historia och jag behöver inte berätta allt igen. Jag måste ju visa upp 
intyg och då känner jag att, jaha blir jag inte trodd?  

Bo upplever också att många handläggarbyten har varit en jobbig process för den sociala 

relationen och det påverkar då tilliten. Bo uttrycker att hen vill hålla sig till en och samma 

handläggare där ett förtroende finns eftersom hen då hinner lära känna handläggaren. Bo 

upplever istället en ilska och bemöter handläggaren med motstånd i mötet eftersom en 

uppbyggd misstro finns till myndigheten:  

Ja. Jag hatar att byta. Då ska jag sitta liksom och ”jaha, vad har du gjort då?”. Då brukar 
jag säga såhär, läs i datorn för där står allting. Ja men alltså, jag blir sarkastisk liksom. Jag 
är så trött på att byta. Jag säger att innan du ska träffa mig läs då, du har min journal. Nej 
jag vill helst hålla mig till en och samma. Det är jobbigt är det.  

Även Jackie uttrycker vikten av att känna tillit i den sociala relationen: ”Ja, då lär jag och 

känna den personen och den lär känna mig och jag tror att det skulle vara lättare och hjälpas 

åt för att komma ut i arbete då”. I citatet berättar intervjupersonen att det är viktigt att lära 

känna handläggaren som hen träffar för att det skulle vara lättare att samarbeta. Jackie 

upplever om tilliten finns i mötet så är det lättare att hen får hjälp, vilket skulle gynna båda 

parterna i mötet. Tara berättar också om hur tilliten i relationen skulle gynna mötet mellan de 

två parterna: 

 
Precis, det är jätteviktigt. Man känner sig trygg när man har en och man kan prata och 
känner varandra. Då kan dom hjälpa på riktig, annars blir det jättesvårt när jag ska berätta 
flera gånger. Det tar längre tid att komma framåt då.   

Intervjupersonerna berättar för oss att interaktionen med handläggaren är viktig för att ta steg 

framåt i sin process mot ett framtida arbete. Skulle förtroendet också finnas från 

Arbetsförmedlingens sida skulle den arbetssökande även tro mer på sig själv upplever Jamie: 

”Jag upplever nog att jag förstår dem, jag vet inte riktigt faktiskt. Jag upplever nog att de har 

gjort så gott de har kunnat mot mig.”. Jamie uttrycker att Arbetsförmedlingen har hjälpt till 
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”så gott de kunnat mot mig” och upplever en tillit gentemot myndigheten. Tilliten är viktig för 

båda parter i samspelet att uppleva i mötet. Det skulle gynna interaktionen om ett förtroende 

skulle finnas från både handläggaren och den arbetssökande i mötet. Tilliten är också viktig 

för intervjupersonerna i mötet då de upplever att ett engagemang finns från handläggarens 

sida. Som då visar att de lyssnar på vad individen vill göra men också tro på deras planer och 

framtida handlingar som arbetssökande.  

Vad skapar tillit i mötet  
Att känna tillit gentemot handläggaren på Arbetsförmedlingen är viktig för att den 

arbetssökande ska känna ett engagemang. Det är även viktigt för våra intervjupersoner 

att professionerna känner tillit gentemot individen. Som Barbalet (2008) beskriver så 

kräver tilliten en positiv känsla av förväntan rörande den andra personens framtida 

handlingar. Människan behöver bäras upp av att någon litar på henne och uppleva att en 

positiva förväntan finns från den andra parten för att kunna uppleva ett förtroende. Detta 

kan kopplas till intervjuerna vi gjort med personerna där vi hört att de vill att 

handläggaren ska tro på deras framtida handlingar. Kim berättade detta för oss när vi 

frågade om hen upplevde att Arbetsförmedlingen lyssnar: ”Nej det tycker jag väll inte, 

de vill mest att jag skulle göra det som de ville”. Kim upplever inte att förtroendet finns 

för hens framtida handlingar från Arbetsförmedlingens sida då dem talar om för Kim 

hur hen ska handla för att det ska bli ”rätt”. Även Sam upplever att Arbetsförmedlingen 

jobbar för att deras riktlinjer ska uppfyllas istället för att lyssna på vad hen faktiskt vill 

göra, gällande sitt jobbsökande och framtid: 

Det är väl om dom ändrar liksom så att dom får ut oss som är arbetslösa på en 
praktik…och lyssnar på vad vi säger, för hamnar man på en praktikplats där man inte 
trivs… så får man liksom höra ”fortsätt ett tag till, tills vi har hittat något nytt”. Men då 
har ju dom fått ut oss på praktiken och då tycker dom liksom att…då är ju jag borta…för 
tillfället. Och sen att man ska ge allt en chans. Frågan är ju hur länge ska man ge en 
chans?  

Även Robin berättade om liknande känslor om att bli lyssnad på. Hen uttrycker att 

handläggarna säkert lyssnar på vad hen säger men att de inte agerar utefter det, eftersom de 

hellre förhåller sig till de regler och lagar som tillhör arbetsuppgifterna inom myndigheten. 

Där önskar Robin istället att hen hade fått mer hjälp framåt och att de istället ska jobba efter 

det mål och den plan som intervjupersonen själv har byggt upp:  

Lyssnar gör dem det tror jag nog men den erfarenhet jag har så är det väldigt fyrkantigt de 
har naturligtvis regler det är inget snack om den saken men hjälp mig att hitta. Bara för att 
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jag är arbetssökande så vet jag inte allt. Jag har ju typ som en plan så jag vill ha hjälp med 
olika verktyg för att komma till målet, stigarna till hade jag velat haft mer hjälp med. Lite 
mer genvägar. Det endast jag har haft är att jag ska göra massa saker och hot eller tvång.  

Robin skulle i detta fall vilja uppleva en känsla av positiv förväntan från handläggaren och 

stöttning till att arbeta framåt med den planen som hen har berättat om. Vilket också Barbalet 

(2008) bekräftar med hur tillit kräver en positiv känsla av förväntan rörande en annan persons 

handlingar som kommer påverka tillitsgivarens välbefinnande. Den långtidsarbetslöse skulle 

då lyftas och känna sig tryggare om det fanns ett förtroende för det målet som hen vill uppnå.  

5.3 En jämförelse 
I det sista avsnittet har vi valt att besvara sista forskningsfrågan som: Hur skiljer sig 

intervjupersonernas upplevelser i mötet med Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadsenheten? Vi har i intervjuerna upplevt att intervjupersonerna har berättat om 

olika upplevelser beroende på om de möter en handläggare på Arbetsförmedlingen eller en 

Arbetsmarknadskonsulent som arbetslös. För att få en tydligare bild har vi valt att jämföra hur 

intervjupersonerna berättar om mötet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten 

för oss. Utifrån emotionskodningen kan vi se att de emotionella upplevelserna är olika 

beroende på vem intervjupersonen träffar. I avsnittet kommer vi också göra en gemensam 

jämförelse med hjälp av både Goffmans (2014) rollbegrepp och begrepp från 

emotionssociologin som vi använt oss av i den teoretiska referensramen.  

Effekten av att bli trodd och lyssnad på  
I det tidigare emotionsavsnittet har vi visat på vikten av att bli trodd och lyssnad på för att 

kunna arbeta framåt. Alla människor vill känna den positiva känslan av förväntan som 

Barbalet (2008) skriver om som leder till en tillit i relationen. Vi frågade Chris om hen 

upplever att Arbetsförmedlingen lyssnar och hen berättade då: 

Dom säger bara […]. För att när jag var på…hade jag kontakt med min handläggare på 
Arbetsförmedlingen, jag skickade till hen väldigt mycket och många gånger att jag vill 
göra någonting. Jag vill ha hjälp för jag vet inte hur det fungerar så jag känner mycket 
stress. Hen vill inte träffa mig fast jag skickat väldigt många gånger att jag vill träffa hen. 
Om hen svarar säger han, okej kom. Efter fem fyra gånger. När jag kommer dit säger hen 
”okej vad vill du göra”, jag säger vad jag vill göra och sen hejdå, ingenting, ingen 
kontakt. Dom pratar med mig om sånt jag inte vill, diskare på restaurang, det är ingen fara 
för mig att vara diskare på restaurang. Men nu vill jag…inte diskare, det kanske kommer 
sen men först…men nej dom vill ta bort mig från…och att jag istället ska diska på 
restaurang, städare. Jag vet inte, det är mycket dåligt, Arbetsförmedlingen tycker jag inte 
om. Dom hjälper inte mig och inte andra heller. 
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Vi kan se att Chris berättar för oss om hur hen inte känner att Arbetsförmedlingen har en tillit 

gentemot hens framtida handlingar, det finns ingen positiv förväntan som uppmuntrar Chris 

till vad hens mål egentligen är. Vi kan också tolka Chris citat som en upplevd kontroll från 

Arbetsförmedlingen eftersom deras rutiner är att få ut hen på arbetsmarknaden, vilket gör att 

handläggaren i denna situation tycker att Chris ska arbeta som diskare istället för att studera. 

Vi frågade även om hen upplever att Arbetsmarknadsenheten lyssnar och hen berättade då:    

Ja, mycket. Jag skickar alltid till min Arbetsmarknadskonsulent och det kommer alltid ett 
svar tillbaka till mig. Dom frågar vad jag vill göra, utbildning, allt. Dom är väldigt 
duktiga här. Dom har lärt mig skriva CV, dom lyssnar, jag ville lära mig och nu kan jag. 
Dom vill hjälpa alla här, men alla vill inte bli hjälpta. När man vill då kan dom hjälpa dig, 
det är viktigt. 

Det Chris berättar för oss skiljer sig mellan de båda professionerna. När Chris berättar om 

Arbetsförmedlingen så är inte upplevelsen att dem har en positiv förväntan över vad hen 

egentligen vill göra, alltså studera. Vilket Chris uttrycker som ”dom hjälper inte mig och inte 

andra heller” vilket bidrar till en känsla av att inte bli lyssnad eller trodd på. När det kommer 

till Arbetsmarknadsenheten så upplever Chris istället att hen blir lyssnad på och att ingen 

kontroll utövas. Ytterligare så är upplevelsen att Arbetsmarknadskonsulenterna svarar på 

frågor snabbt jämfört med Arbetsförmedlingen där det finns problem att få kontakt med 

handläggare. I detta fall finns en positiv förväntan från Arbetsmarknadsenheten, vilket kan 

bero på att de inte har samma regelverk att förhålla sig till som Arbetsförmedlingen har. Det 

kan göra det lättare för Arbetsmarknadskonsulenterna att skapa tillit. Därför är upplevelsen av 

mötet med Arbetsmarknadsenheten en positiv känsla av förväntan rörande Chris mål och 

framtida handlingar. Som Barbalet (2008) skriver behövs en god tillit för att en social relation 

ska fungera. För att även koppla skillnaderna mellan Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadsenheten i aktörsskapet kan det tolkas som att Chris antar den cyniska aktören 

i relationen till Arbetsförmedlingen eftersom det finns ett visst motstånd och att det görs 

medvetet. Den ärliga aktören antas i relationen till Arbetsmarknadsenheten med tanke på att 

hen uttrycker en tacksamhet och det är nog egentligen det som förväntas i aktörskap som 

långtidsarbetslös när en utomstående verksamhet/myndighet försöker på deras sätt hjälpa till 

(Goffman, 2014).  

Det är inte bara Chris som berättar om skillnaden som blir i mötet med Arbetsförmedlingen 

och Arbetsmarknadsenheten, det gör också Robin:  

[…] om jag ska nämna en Arbetsförmedling som jag bodde vid förut så är det en sorglig 
samling. Det är nästan som att om man tar en diskussion med dem så tar de dem 
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personligt istället för om de skulle vara objektiva…….. jag inte upplevt någon positivitet 
när allt annat är mörkt och djävligt så borde de vara positiva men det har jag inte upplevt 
när den ordinarie personalen var där. Den där sparken i röven som jag skulle behöva och 
det känns inte som att det är en Arbetsförmedling utan en arbetsförnedring. 

Robin får inte den positiva känslan som hen förväntar sig efter mötet med handläggarna 

Arbetsförmedlingen. Hen upplever att en ”spark i röven” samt positivitet när ”allt annat är 

mörkt och djävligt” skulle hjälpa. När Robin berättar för oss om Arbetsmarknadsenheten så 

säger hen:  

Med jämna mellanrum dyker hen upp här och kollar läget, ibland är det en gång i veckan 
och sen kan hen ringa och höra ibland hur det är och det funkar jättebra. Högsta betyg 
skulle jag nog säga att det är faktiskt. Sen är det just att jag är mycket äldre än min 
Arbetsmarknadskonsulent men relationen är, skulle nog inte kalla det en kompisrelation 
men vi diskuterar utan några höga hästar. Hen får mig att trivas, det är längesen jag har 
känt såhär bra när jag har varit arbetslös. Dels har jag hamnat på ett toppenställe och det 
är såklart tråkigt att det kommer att ta slut inom en snar framtid. Sen kommer jag ju in i 
systemet igenom och då undrar jag såklart hur det kommer bli men än så länge är det 
toppen.  

När Robin växlar och berättar för oss om Arbetsmarknadsenheten förändras emotionerna då 

hen upplever en tillit till Arbetsmarknadskonsulenterna jämfört med upplevelsen av 

handläggarna på Arbetsförmedlingen. I citatet ovan refererar Robin till att 

Arbetsmarknadskonsulenterna inte ”sitter på några höga hästar” då det finns en tillit i 

relationen som får hen att trivas i sin situation som långtidsarbetslös. Då Robin även nämner 

”förnedring” när hen pratar om Arbetsförmedlingen kan en markant skillnad ses i de båda 

instanserna. Det kan tolkas som att Arbetsförmedlingen har ett större utövande av kontroll 

eftersom hen upplever sig underordnad handläggarna på Arbetsförmedlingen. Eftersom Robin 

även nämner att hen befinner sig på ett ”toppenställe” inom Arbetsmarknadsenheten men att 

det finns en oro över att komma tillbaka in i ”systemet” till Arbetsförmedlingen. Där visas det 

tydligt att hen upplever en bristande tillit från handläggarna på Arbetsförmedlingen eftersom 

Robin inte vill tillbaka. Detta kan bero på att hen upplever en misstro från handläggarna 

angående framtiden och detta är inget som individen upplever nu, eftersom det finns en 

positivitet om hur Arbetsmarknadskonsulenterna bemöter hen.  

Gällande Goffmans (2014) teori om intrycksstyrning och upplevelsen av 

verksamheten/myndigheten individerna träffar, finns det som sagt utifrån vad Robin och Chris 

uttryckt helt olika inställningar till de båda instanserna. Intrycksstyrningen bidrar till 

omedvetna handlingar från de långtidsarbetslösas sida. Robin och Chris handlar inom en viss 

ram i mötet med handläggaren och inom en annan ram i mötet med 
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Arbetsmarknadskonsulenten, som styrs av individernas humör. När individerna möter både 

handläggaren och Arbetsmarknadskonsulenten kan de drabbas av en kontrollförlust, det blir 

rörigt för individerna att skilja de båda scenerna åt. Detta kan bidra till en omedveten handling 

som kan styra i själva mötet med de båda instanserna. Som nämnts innan handlar det främst 

om humör, att de skiftar utan att personen märker det själv. Det gäller också en kontrollförlust 

för individen, som menas med att verksamheten/myndigheten inte ska befinna sig på samma 

”ställe”. Ofta träffar den långtidsarbetslöse individen både Arbetsmarknadskonsulenten och 

handläggaren på Arbetsförmedlingen i möten samtidigt och då kan just en kontrollförlust ske. 

Individen har där inte möjligheten att skilja på de olika scenerna åt och hur hen ska förhålla 

sig mot dem båda.  

Arbetsmarknadsenheten får som sagt i uppdrag från Arbetsförmedlingen att hjälpa 

långtidsarbetslösa personer att komma ut i någon form av sysselsättning. Trots att de 

egentligen befinner sig på samma sida gällande de lagar och regler som finns gentemot de 

långtidsarbetslösa upplevs det i intervjuerna som att Arbetsförmedlingen är ”the bad guys”. 

Det är från Arbetsförmedlingen individerna ofta uttrycker att de upplever press ifrån. Vilket 

även Jackie belyser när vi frågat om hen upplever någon press och vart ifrån, svarar hen: 

”Definitivt Arbetsförmedlingen”. När Jackie istället får frågan om någon instans har hjälpt till 

så blir svaret: ”Ja, annars hade jag inte suttit där jag sitter just nu 

(Arbetsmarknadsenheten)”. Detta blir en dubbel tolkning för oss med tanke på att 

Arbetsförmedlingen med Arbetsmarknadsenheten har ett samarbete i sitt arbete med de 

långtidsarbetslösa. Toni belyser därefter skillnaden av att hen upplever pressen ”från andra 

hållet”, hen säger i intervju: 

Nej det är ju faktiskt AME, eftersom det jobbet jag har nu ska man ju bara vara en stund. 
Sen ska man ut och söka andra jobb ju. Det är ju ingen som får ett fast jobb här liksom på 
AME.  

Till skillnad från de andra intervjupersonerna som har uttalat sig om att pressen kommer från 

Arbetsförmedlingen och inte Arbetsmarknadsenheten upplever Toni att den istället kommer 

från Arbetsmarknadsenheten. För att tydliggöra vår tolkning om den skilda upplevelsen av 

Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen är att de alltid har befunnit sig i ett nära 

samarbete med varandra och arbetet med de långtidsarbetslösa. Trotts detta belyser det sig i 

de flesta citat att Arbetsförmedlingens handläggare framstår som dem kontrollerande vilket 

missgynnar tilliten till dem. Vi är medvetna om att Arbetsförmedlingens styrs av ett uppdrag 

från regeringen som är att se till så Sverige har en välfungerande arbetsmarknad, vilket gör att 
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de arbetar med myndighetsutövning och har inte samma rörelsefrihet i handlandet som 

Arbetsmarknadskonsulenterna. Vilket då resulterar i att Arbetsmarknadskonsulenterna får en 

ökad tillit från de långtidsarbetslösa eftersom deras uppdrag är att stötta och vägleda dem till 

arbetslivet eller studier. De arbetar under andra förutsättningar vilket lättare skapar en tillit i 

relationen jämfört med Arbetsförmedlingen som är en statlig myndighet.  
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6 Slutsatser och diskussion  
I detta avsnitt kommer en diskussion ligga till grund för hur analys av resultatet besvarar de 

forskningsfrågor som finns. Studiens syfte är att undersöka hur långtidsarbetslösa upplever 

interaktionen i mötet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten och vilka 

konsekvenser upplever de att mötet emotionellt får. Frågeställningarna som ska besvaras och 

som ligger till grund för syftet är: I hur hög utsträckning omfamnas rollen som 

långtidsarbetslös i interaktionen med handläggare på 

Arbetsförmedlingen/Arbetsmarknadskonsulent? Vilka emotioner skapar interaktionen för 

intervjupersonerna i mötet med handläggare på Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadskonsulenten? Hur skiljer sig intervjupersonernas upplevelser i mötet med 

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten? 

Resultatet som framkommit av intervjuerna är att personerna vi träffat har en ganska liten 

variation i sina upplevelser som långtidsarbetslösa i mötet med verksamheterna ”runt om 

dem”. Skildringen visar att det flesta är överens med hur de upplever relationen i mötet både 

med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten. De vill bli bemötta som en människa 

och inte som statistik eller ett problem som endast ska lösas. Det var bara en av 

intervjupersonerna som berättade om att hen inte hade någon problematik gällande att byta 

handläggare. Vi gör en koppling till forskningen som Hjörne och Mäkitalo (2008) när 

personer som varit hos Arbetsförmedlingen upplever att det går på rutin och att det inte finns 

något individuellt tänk gällande hur personerna bemöts eller får hjälp. Det stämmer också 

överens med den studie som vi också gjort. Intervjupersonerna har också uttryckt att de endast 

ses som ett kortsiktigt problem där en praktikplats eller sysselsättning betyder att det är 

”avslutat” och att problemet är löst, med tanke på att personen faktiskt fortfarande är 

arbetslös. En ytterligare slutsats från analysen är att intervjupersonerna upplever att de blir 

lyssnade på, alltså själva orden. Däremot upplever de att det inte spelar någon roll, utan att 

handläggaren på Arbetsförmedlingen endas utgår ifrån deras eget regelverk. Som återigen 

Hjörne och Mäkitalo (2008) visar att det är en person som inte vill studera men handläggaren 

säger att det är ett måste. Detta överensstämmer med vår studie, där i stort sett alla 

intervjupersoner uttrycker att de känner sig lyssnade på av Arbetsförmedlingen men när 

frågan ställs ytterligare om de tycker att de fått någon hjälp av dem blir svaret negativt. Detta 

skulle kunna ses som att Arbetsförmedlingen lyssnar på de orden som intervjupersonen säger i 

mötet med handläggaren men att det sedan inte har så stor betydelse. Den första 
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frågeställningen i studien som handlar om just om roller. Goffmans (2014) teorier gällande 

roller och aktörer som antas. Att anta en roll kan bero på flera olika faktorer, en medveten 

eller en omedveten handling men också i form av motstånd. Vi har därför blivit medvetna om 

under studiens gång att människor beter sig på olika sätt beroende på hur de upplever 

situationen. Det kan kopplas till intrycksstyrning gällande Goffmans (2014) teori, när 

intervjupersonerna upplever hot eller maktlöshet så tenderar deras humör att förändras 

gentemot handläggaren. Detta sker omedvetet och som Goffman ger uttryck för kan det liknas 

med att personen tar av sig den mask hen har använt på scenen i relationen och mötet med 

handläggaren. Detta kan då skapa att de istället distanserar sig från den roll som egentligen 

ska upprätthållas på den scen som de befinner sig på. Några av personerna ger intrycket att de 

struntar helt i vad handläggaren och Arbetsförmedlingen tycker om det beter eller säger saker 

som inte passar sig i det sammanhanget.  

Det har också framkommit att individen upplever att hen inte blir lyssnad och trodd och på. 

Till den största delen upplever intervjupersonerna att Arbetsförmedlingen lyssnar på dem men 

att det inte sker någon uppföljning på individernas framtida plan utan att handläggarna arbetar 

utifrån sin arbetsbeskrivning istället för att ha individens fokus i åtanke i arbetet. Det innebär 

alltså att de upplever att handläggarna agerar utifrån organisationens riktlinjer och mål för att 

gynna deras arbete istället för att faktiskt arbeta utifrån den arbetslöses behov och mål. Detta 

skapar en irritation hos de flesta intervjupersoner och de känner inte att handläggaren lyssnar 

på vad de egentligen vill, vilket gör att tilliten som är en viktig komponent för att ta steg 

framåt i processen inte finns och inte heller samspelet. Det är även liknelser som kan dras till 

Johanssons (2007) resultat att upplevelsen kring ”gräsrotsbyråkraternas” bemötande där de 

arbetar i nära kontakt med klienterna för att göra individuella tillämpningar utifrån de 

riktlinjer och regler som finns i organisationen. Detta stämmer också överens med resultatet vi 

fått fram i studien. Vilket är att handläggarna på Arbetsförmedlingen jobbar utifrån 

myndighetens regelverk och riktlinjer och för den långtidsarbetslöse påverkar det samspelet i 

mötet och tilliten saknas.  

Vi har även kunnat dra liknelser till tidigare forskning med Skau (2007) som fokuserat på 

mötet mellan klient och ”hjälpapparat”. I denna forskning har Skau intervjuat personer som 

befinner sig i en situation där de behöver hjälp av en annan person som representerar en 

hjälpapparat som innehar en makt över den andra personens liv. De ”hjälpapparater” har stor 

inflytelse i den andra personens liv, vilket även handläggarna vid Arbetsförmedlingen har 
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över de personer vi intervjuat i studien. Intervjupersonerna har flera gånger uttryckt att de 

upplever press ifrån Arbetsförmedlingen men även att de är oroliga över om de kommer göra 

så att deras ekonomiska ersättning försvinner för att de inte uppfyller de krav som 

Arbetsförmedlingen ställer. Skau (2007) skriver också om att ”hjälpapparaterna” kan bidra till 

att individerna gynnas om de upplever att klienten handlar inom de normer som godkännes av 

”hjälpapparaten”. Skulle klienterna istället avvika från den normen som ”hjälpapparaten” 

godkänner kan tryggheten så som ekonomi dras in. Om den situationen uppstår har alltid 

”hjälpapparaten” en uppsättning regler att luta sig tillbaka emot. Klienten har därför inget 

skyddsnät utan står maktlös gentemot ”hjälpapparaten”. Vilket också de personer vi träffat har 

berättat för oss att Arbetsförmedlingen skickar hot om att dra in deras ekonomiska ersättning 

om de inte förhåller sig till de normer som myndigheten har. Intervjupersonerna i vår studie 

har liksom klienterna i Skaus forskning inget regelverk att falla tillbaka på som handläggaren 

och ”hjälpapparaten” har i sitt arbete inom myndigheten. Utifrån frågeställningen Vilka 

emotioner skapar interaktionen för intervjupersonerna i mötet med handläggare på 

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadskonsulenten? kan vi dra slutsatser om att det som är 

gemensamt för intervjupersonerna är att de trycker på att tillit är en viktig faktor i mötet. 

Barbalet (2008) och tillits begreppet har vi kunnat dragit slutsatser om att tilliten är viktig för 

att en social relation ska gynnas. Tilliten är nödvändig för handlandet och behövs för att 

människor ska kunna genomföra de allra enklaste formerna av mänsklig samverkan. Vi har 

också upptäckt att den positiva känslan som Barbalet belyser krävs i den sociala relationen är 

något viktigt för att lyfta den mänskliga samverkan som sker i mötet. Personerna vi mött i 

intervjusammanhangen har lyft att de vill uppleva att det finns en positiv förväntan från den 

professionen som de har möte med. Om den andra parten tror, och även lyssnar på individen 

så kommer det gynna individens framtida handlingar och speciellt självförtroendet.  

För att besvara den sista frågeställningen som är en jämförelse mellan mötet med 

handläggaren på Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadskonsulenten på 

Arbetsmarknadsenheten, så ser vi många kopplingar till resultatet gällande de två första 

frågeställningarna. En tydlig skillnad mellan rollerna och uppträdandet gentemot de 

verksamheterna och hur den långtidsarbetslöse bemöter dem, eller blir bemött själv. I stora 

drag befinner sig Arbetsmarknadsenheten närmare individen och har en mer kontinuerlig 

dialog med möten än vad handläggaren på Arbetsförmedlingen har. De långtidsarbetslösa har 

även en ”personlig” Arbetsmarknadskonsulent som följer dem under hela processen när de 

befinner sig på Arbetsmarknadsenheten. Det vi har kunnat få fram i studien är att det finns en 
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generell positiv klang hos intervjupersonerna när vi frågade om Arbetsmarknadsenheten och 

en negativ när vi pratade om Arbetsförmedlingen. Detta gör att rollerna spelar en stor roll i 

mötet och medvetna och omedvetna rollantaganden sker. De som framkommit i intervjuerna 

är att det finns en större tillit till Arbetsmarknadsenheten som organisation och att de upplever 

att de inte befinner sig över dem rent hierarkiskt. Det kan kopplas till Perssons (1995) studie 

gällande makt och det professionella samtalet. Även om det benämns att makt finns överallt 

så visas den tydligare mellan handläggaren på Arbetsförmedlingen och den långtidsarbetslöse 

jämfört med Arbetsmarknadskonsulenten. Båda av verksamheterna har riktlinjer och mål att 

följa och jobbar efter men skillnaden som framkommit i studien är att relationer är otroligt 

viktigt för individen. Vi är medvetna om att de två olika organisationerna inte har samma 

regler eller riktlinjer men vi har i studien utgått från individernas berättelser och belyst för 

dem som varit det viktigaste. 

6.1 Reflektioner kring studien  
Vi tycker att det mest intressanta gällande studien har varit att det blivit väldigt tydligt att just 

tillit för intervjupersonerna är väldigt viktigt. Dessa människor ska faktiskt finnas till hand för 

att hjälpa, stötta och vägleda. Finns det en känsla av att de endast ”sitter på höga hästar” eller 

inte brinner för sitt yrke märks det av den långtidsarbetslöse som söker hjälp. Att befinna sig 

sida vid sida för en dialog är det som intervjupersonerna betonar är viktigt samt att de vill bli 

lyssnade på, inte bara orden utan faktiskt innebörden av dem. Det vi också har blivit varse om 

när vi genomförde intervjuerna var att ekonomi befann sig inte överst vilka faktorer som var 

viktigast i att ha ett jobb, den sociala faktorn och att ha rutiner i vardagen, uttrycktes vara 

viktiga. Även om vi hade en kunde ha en föraning om att just det sociala är väldigt viktigt för 

människor hade vi en fördom om att ekonomi skulle vara precis lika viktigt, men så var inte 

fallet. 

Med det resultat som framkommit av studien att människor vill bli sedda, lyssnade på och att 

finna tillit till den person de möter. Det avgör vilken roll deltagarna antar i mötet. Styrkorna 

med studien är att vi har intervjuat individen om deras egna upplevelser istället för att 

intervjua bara tjänstepersonerna i fråga, som vi sett i många liknande studier tidigare som vi 

tittat på. Intervjupersonerna har även en positiv inställning till där de befinner sig just nu inom 

Arbetsmarknadsenheten och det kan såklart vara positivt att belysa med tanke på alla nyheter 

gällande vilken nytta arbetsmarknadspolitiska insatser generellt. Att allt kanske faktiskt inte 

handlar om generering av pengar utan om människor faktisk mår bra. En svaghet med studien 
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skulle kunna vara att vi inte fått jättestor spridning på svaren i intervjuerna och detta kan 

såklart ha berott på att personerna som intervjuats i stort sett har liknande kontakter med både 

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten och vi är därför medvetna om att denna 

studie endast kan avspegla just den kommunen vi gjort undersökningen i. Ytterligare en 

svaghet anser vi är den nya lagen dataskyddsförordningen (GDPR), som gjort att värdefull 

information och upplevelser fallit bort och inte kunnat användas i studien.  

Gällande förförståelsen på fenomenet så är vi medvetna om att resultat och tolkningar kan ha 

påverkats och ett annat resultat skulle kanske kunna ha framkommit för någon som inte haft 

den förförståelsen. Intervjuguiden kan också ha blivit påverkat av förförståelsen av studiens 

syfte. Med facit i hand upplever vi att vi inte skulle ha gjort några speciella ändringar gällande 

studien men där är vi också medvetna om att vår förförståelse kan ha spelat roll. För att 

slutsatser ska kunna dras som är generella måste såklart det finnas ett större urval än vad vi 

har haft i denna studien.  

För att avsluta med förslag till vidare forskning skulle förutom fler personer i urvalet kunna 

vara att även intervjua ”andra” sidan, alltså handläggare på Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadskonsulenter för att få in alla synvinklar på fenomenet och kunna väva in deras 

åsikter och upplevelser gällande relationen till långtidsarbetslösa. Observationer skulle också 

kunna vara användbart att faktiskt sitta med vid möten och iaktta vad som sker eller sägs. Vi 

ha som sagt inte gjort några skillnader gällande kön eller andra faktorer, det skulle också 

kunna vara underlag för vidare forskning för att grotta ner sig och se om det finns några 

likheter eller skillnader, det behöver såklart inte specifikt vara kön men att det skulle kunna 

göras någon slags jämförande studie. Det som också skulle kunna vara intressant är att 

intervjua personer på flera orter eller städer för att se om upplevelsen är likartad eller om den 

skiljer sig något. För som framkommit i en intervju av en person som flyttat berättar hen att 

den skiljer sig väldigt mycket åt vart kontakten men de olika myndigheterna/organisationen 

finns.  
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8 Bilaga 1 
 

8.1 Missivbrev 
 
Informationsbrev och förfrågan att medverka i intervjustudie. 

Vi heter Maria Hansen Tolova och Matilda Skååre och studerar 

samhällsanalytikerprogrammet med inriktning organisering på Karlstads universitet. I vår 

utbildning ingår det att skriva ett examensarbete som vi kommer presentera i en skriftlig 

rapport vid universitetet. Vi vill undersöka hur relationen till Arbetsförmedlingen ser ut för 

dig, därmed har du fått denna förfrågan om att delta.  

 

Ditt deltagande kommer innebära ett samtal på cirka 30 – 60 minuter, som spelas in. 

Ljudinspelningen kommer endast användas av oss så vi kan skriva ner vad som sagts. 

Ljudinspelningen kommer sedan att raderas. Materialet är hemligt och kommer endast 

behandlas av oss och vår handledare och endast till denna undersökning.  

 

Din medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Du som deltar kommer vara 

anonym vilket innebär att ditt riktiga namn inte kommer avslöjas eller andra uppgifter som 

kan kopplas till just dig. Genom att medverka i intervjun gör du din röst hörd och dina 

erfarenheter kan bidra till en ökad förståelse i relation till Arbetsförmedlingen.  

 

Om du har några frågor och/eller synpunkter är du välkommen att kontakta Maria och Matilda 

eller vår handledare Annika.  

 

Vänlig hälsning 

 
Maria Hansen Tolova, Mariahansen_@hotmail.com 

Matilda Skååre, Matilda.skaare@gmail.com  

Handledare: Annika Jonsson, Karlstads universitet Annika.jonsson@kau.se  

 

 
 



 

 53 

9 Bilaga 2 
 

9.1 Intervjuguide 
 

Kortfrågor 

Hur länge har du bott i kommun X? 

Vad har du för utbildning/skola? 

Vad har/hade dina föräldrar för utbildning/jobb? 

Hur länge har du varit arbetssökande? 

Tema 1 

Är det viktigt för dig att ha ett arbete? 

Om du fick välja att arbeta med va du ville, vilket arbete skulle det vara? 

Känner du dig pressad till att söka arbete? (Varifrån kommer den pressen i sådana fall) 

Vad tror du krävs för att få ett arbete? 

Hur tycker du att samhället ska hjälpa dem som inte har ett arbete? 

Tema 2 

Hur tycker du att kontakten med AF är? 

Träffar du samma person på AF varje gång? 

Är det viktigt för dig att träffa samma person? 

Hur ofta träffar du din handläggare?  

Är det viktigt att träffa sin handläggare på AF ofta? (varför/varför inte) 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en handläggare på AF? 

Har du fått någon hjälp från AF?  

Är det något som inte fungerar? 

Upplever du att de lyssnar på dig? 

Tror du att AF kan hjälpa dig att få ett jobb? 
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Upplever du att du förstår de regler som finns på AF? 

Hur tycker du att andra runt dig pratar om AF? (positivt/negativt) 

Påverkar det dig? 

Tema 3  

Trivs du på AME? (bra/dåligt, därför att) 

Tycker du att de har hjälpt dig? 

Tycker du att din Arbetsmarknadskonsulent lyssnar på dig? 

Hur ofta träffar du din Arbetsmarknadskonsulent? 

Är det viktigt för dig att träffa din AMK ofta? (varför/varför inte) 

När det gäller framtiden och försörjning, hur ser ditt drömscenario respektive ditt 

mardrömsscenario ut?  

 


