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Vägledning inom arbetsförmedlingen 

Selma Sigmarsdóttir och Elin Skogholm 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vägledningsaktiviteter på ett arbetsförmedlingskontor samt 

att redogöra för vilken betydelse dessa aktiviteter har för de arbetssökandes process mot en 

sysselsättning. Metoden som använts var litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer med 

intervjupersoner av tre olika kategorier: en chef på arbetsförmedlingen två arbetsförmedlare 

samt tre arbetssökande, alla vid samma arbetsförmedlingskontor. Resultaten som framkom var 

att de finns olika slags vägledning inom arbetsförmedling, både i snäv bemärkelse och vid 

bemärkelse. De olika kategorierna av intervjupersoner beskriver och definierar 

vägledningsaktiviteterna på olika sätt och de har olika beskrivningar på hur dessa aktiviteter kan 

hjälpa arbetssökande till sysselsättning. Slutsatser som dragits är att chefen ser allt på 

arbetsförmedlingen som vägledning, arbetsförmedlarna skiljer på sina roller som 

arbetsförmedlare och vägledare. De arbetssökande ser inte de aktiviteter de fått ta del av som 

vägledning. De anställda på arbetsförmedlingen anser att insatserna och aktiviteterna som finns 

är till större hjälp i processen mot en sysselsättning än vad de arbetssökande tycker. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine guidance activities in an employment office and to 

explain the significance these activities have for the job seekers' way towards an occupation. 

The method used was literature studies and qualitative interviews with respondents in three 

categories: a manager, two workingmediators and three job seekers, all at the same employment 

service office. The results that emerged was that there are different kinds of guidance in the 

employment service, both in the narrow sense and broad sense. The different categories of 

respondents describe and define the guidance activities in different ways and have different 

descriptions of how these activities can help job seekers into employment. The conclusions 

drawn where that the manager sees everything on the employment service as guidance, 

workingmediators differ in their roles as advisers and counselors. The job seekers does not see 

the activities they had access to as guidance. The employees at the employment office considers 

that the guidance are more helpful in the process towards finding an occupation than job seekers 

think. 
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1. Inledning 

Redan i början av vår tre år långa utbildning till studie-och yrkesvägledare blev vi bekanta med 

Frank Parsons och hans berömda citat ”It’s better to choose a vocation than merely to hunt a 

job” (Parsons, 1909 introductory note). Man kan alltså säga att det är bättre för individen att 

hitta ett arbete som hon eller han verkligen trivs med och passar för än att ta vilket jobb som 

helst. 

I Sverige är det arbetsförmedlingen man vänder sig till om man blir arbetslös. Där får man hjälp 

med att hitta ett arbete och så att säga, vara inne i systemet. Det är många personer som finns 

inskrivna på något arbetsförmedlingskontor, om inte kan man riskera att hamna utanför 

systemet. Man måste till exempel vara inskriven vid den offentliga arbetsförmedlingen för att ha 

rätt till ersättning vid arbetslöshet (SFS, 1997:238 Lag om arbetslöshetsersättning). Dessa 

arbetssökande personer har olika bakgrund och olika behov, frågan är hur dessa behov blir 

tillgodosedda. Vi har fått uppfattningen att man inom arbetsförmedlingen fokuserar på 

matchning vilket i studie- och yrkesvägledningens diskurs kan ses som något mindre positivt. 

Man lägger, som vi förstår det, vid matchning fokus på att så snabbt som möjligt hitta ett arbete 

som möjligtvis kan passa individen, men man ger inte individen den tid och de redskap hon eller 

han kan behöva för att ta reda på vad hon eller han vill och är bra på och skulle passa till på 

arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen är en arbetsgivare som många inom vår utbildning hoppas på att få efter 

avlagd examen. Drömmen vore att få jobba med att vägleda arbetssökande till ett arbete som 

passar dem och som kan leda till en framgångsrik karriär. Finns det utrymme för detta och i så 

fall hur går det till? Kanske kan de arbetssökande bli mer framgångsrika i att hitta ett arbete som 

de trivs med om de får vägledning på arbetsförmedlingen. Detta är anledningen till vårt intresse 

för ämnet. 

1.1 Val av problemområde 

Enligt statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning uppgick det totala antalet arbetslösa i 

Sverige i mars 2012 till 7,7 %, det innebär i antal 389 000 i åldern 15-74 år
1
 Denna procentsats 

avser befolkningen som tillhör arbetskraften. Dessa arbetslösa personer vänder sig till 

arbetsförmedlingen för hjälp. Arbetsförmedlingen fungerar inte idag som den gjorde förut. 

Tidigare var det arbetsförmedlaren som anvisade den arbetssökande till arbeten och i tider av 

                                                      
1
 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____332689.aspx (2012-05-07) 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____332689.aspx
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högkonjunktur har det också funnits arbeten att ”dela ut”(Johansson, 1995). Idag ligger mer 

ansvar på individen att vara aktiv och hitta en sysselsättning, samtidigt frågar vi oss vad 

arbetssökande får för stöd och hjälp i detta. Det kan bli problematiskt om det är så att allt 

handlar om att kunna skriva ett CV och att veta var man kan hitta ett arbete. Hur ska man som 

arbetssökande leta på rätt ställe och formulera ett bra CV om man inte vet vem man är och vad 

man vill? Om man bara tar första bästa arbete kan risken vara stor att man inte blir långvarig på 

det arbetet, man kanske inte trivs eller inte passar för arbetet. Man hamnar då återigen på 

arbetsförmedlingen. I Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 2 § kan 

vi läsa följande: 

Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att 

1. effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, 

2. prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt 

3. bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. 

Å ena sidan ska arbetsförmedlingen på ett effektivt sätt föra samman arbetssökande med 

arbetsgivare, å andra sidan ska man också arbeta med ett långsiktigt perspektiv. Det är här vi 

tror att vägledningen har en viktig roll för individen. Att arbeta effektivt kan betyda olika saker. 

Det kan handla om att snabbt få ut människor i arbete och det kan räknas som ett bra resultat om 

det lyckas.  Det kan också betyda att man som arbetsförmedlare har möjlighet att tänka mer 

långsiktigt och öppna möjligheter för den arbetssökande att arbeta med kännedomen om sig 

själv. På så sätt kanske den arbetssökande kan hitta ett arbete som känns rätt och där man kan 

stanna och utveckla en karriär.  

Vi ville undersöka hur det kan se ut med vägledningen inom arbetsförmedlingen. Inom kåren 

studie-och yrkesvägledare hör vi ofta röster som höjs i kritik mot att arbetsförmedlingens hjälp 

till de arbetssökande bara handlar om matchning och att det inte finns någon vägledning. 

Studien är främst avsedd för studie- och yrkesvägledare, men kan också vara intressant för 

personal som jobbar inom arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att vi ska kunna beskriva de 

vägledningsinsatser som faktiskt görs och vad de kan ha för betydelse för den arbetssökande. 

Det kan på så sätt också bli värdefullt för dem som är med och anställer inom 

arbetsförmedlingen då de lättare kan se vilken kompetens som behövs. 

1.2 Tidigare erfarenheter och kunskaper 

May (2001) skriver mycket om vikten av att förstå och redogöra för hur de egna tankarna och 

förförståelsen påverkar forskningsarbetet. Det är något som vi också ser som viktigt då man 

aldrig kan komma från sig själv och sina erfarenheter. ”Förförståelsen präglar vårt sätt att se 

på verkligheten” (Thurén, 2007 s. 58). 

Vi tänker oss att det generellt sett inte förekommer särskilt mycket vägledning inom 

arbetsförmedlingen, så som det talas om vägledning inom studie- och yrkesvägledningens 
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diskurs, utan att det snarare handlar om matchning. Man använder sig på arbetsförmedlingen till 

exempel ofta av intressetest för att se vilket fack en person passar in i, men vi har fått 

uppfattningen att det inte läggs någon särskild tid på processen där den arbetssökande får 

komma fram till vem hon eller han är och vad hon eller han vill. Det kan bero på olika saker. 

Brist på resurser och tidsbrist kan vara en orsak men också att man inte prioriterar att anställa 

utbildade vägledare som arbetsförmedlare. Vi tror dock att det finns positiva exempel där man 

på arbetsförmedlingen arbetar med vägledningsaktiviteter av olika slag. Denna kunskap har vi 

kommit fram till genom egna erfarenheter och genom att ta del av andras erfarenheter av arbete 

och praktik inom arbetsförmedlingen. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vägledningen på ett arbetsförmedlingskontor samt att 

redogöra för vilken betydelse vägledningen har för de arbetssökande i deras process mot en 

sysselsättning. 

1.4 Antagande 

Vi anser det rimligt att anta att det inte förekommer mycket vägledning på arbetsförmedlingen, 

såsom studie- och yrkesvägledare använder begreppet, samt att de arbetsförmedlare som håller i 

de vägledande aktiviteterna inte alltid är utbildade vägledare. Detta antagande grundas på kravet 

som står i arbetsförmedlingens platsannonser
2
 vilket är att de som söker arbete på 

arbetsförmedlingen ska ha 180 högskolepoäng (hp) för att bli anställda som arbetsförmedlare. 

Men det framgår inte vilken slags utbildning man bör ha. Arbetsförmedlingen skriver följande 

på sin hemsida om deras strävan vid rekrytering av medarbetare: ”Vi eftersträvar att spegla 

samhället och att tillvarata den kompetens, erfarenhet och drivkraft som samhällets mångfald 

ger ”(http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss.html). Vi anser att detta är en 

sund inställning vid rekrytering, men det innebär även att de som anställs som arbetsförmedlare 

inte alltid har kunskap inom vägledningsområdet, eftersom detta inte alls nämns i samband med 

rekrytering. De gör att man kan anta att de arbetsförmedlare som håller i vägledningsaktiviteter i 

vissa fall kan sakna en studie- och yrkesvägledarutbildning. Detta kan innebära att de 

arbetssökande inte får de verktyg de behöver för att finna en långsiktig lösning på sin 

arbetslöshet. 

 

                                                      
2
 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Sok-jobb-hos-oss.html (2012-05-07) 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Sok-jobb-hos-oss.html
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1.5 Forskningsfrågor 

Hur beskriver anställda på arbetsförmedlingen och arbetssökande olika vägledningsaktiviteter 

på arbetsförmedlingen? 

Hur beskriver anställda på arbetsförmedlingen och arbetssökande att de aktiviteter som erbjuds 

hjälper de arbetssökande i deras process mot en sysselsättning? 

1.6 Avgränsningar 

Marshall & Rossman (2006) skriver om ”Do -ability” och  ”Want-to-do-ability” (s.11). Do-

ability handlar om att man måste se till vad som är möjligt att utföra. Want-to-do ability syftar 

på att det krävs intresse och eller engagemang för ämnet för att man ska kunna genomföra en 

bra studie. Både intresse och engagemang har funnits hos oss men det har varit nödvändigt att 

göra vissa avgränsningar. På grund av att tiden varit knapp och detta examensarbete inte ska 

vara så stort har vi inte undersökt arbetsförmedlingen i dess helhet. Som framgår redan i syftet 

har avgränsningar gjorts till ett kontor i en kommun. Ett kontor har valts och i och med det har 

vi kunnat undersöka detta kontor grundligt genom att träffa flera i personalgruppen och flera 

arbetssökande och därmed fått flera olika personers syn på samma vägledning. Ingen jämförelse 

mellan olika arbetsförmedlingskontor eller olika vägledningsaktiviteter har gjorts 

1.7 Kunskapssyn 

Vi är inspirerade av både en hermeneutisk och en fenomenologisk kunskapssyn. Thurén (2007) 

skriver att ”hermeneutiken går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt” (s. 94). Det 

handlar om att kunna sätta sig in i en annan människas upplevelser, hennes tankar om en 

företeelse eller ett fenomen. I studien har inte de arbetssökandes direkta upplevelser undersökts 

då detta varit en för omfattande uppgift. Det hade varit omöjligt att på ett rättvisande sätt 

beskriva precis vad intervjupersonerna har upplevt att de fått för hjälp på arbetsförmedlingen. 

Däremot har vi tagit del av intervjupersonernas beskrivningar av hur vägledningsaktiviteter 

hjälper dem i strävan efter en sysselsättning, och i vissa fall, deras upplevelser av 

vägledningsaktiviteterna. Det är där inspirationen av det hermeneutiska synsättet kommit in. Det 

fenomenologiska synsättet har kommit in i ekvationen på samma sätt som det hermeneutiska 

synsättet. Det handlar om att tolka, men i det här fallet läggs mer vikt vid själva orden som 

används. Eftersom vi har tagit del av beskrivningar har det varit av vikt att fundera på vilken 
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betydelse intervjupersonernas ordval haft när det empiriska materialet har analyserats. Med 

dessa aspekter i åtanke har det inte varit intressant att inta ett positivistiskt förhållningssätt som 

May (2001) beskriver som en objektivistisk syn där man endast studerar fenomen som man 

uppfattar med sina sinnen. 

1.8 Människosyn 

Vi anser att alla människor har rätt till en värdefull, sysselsättning därför har vi valt att studera 

hur arbetsförmedlingen vägleder arbetssökande. Alla människor är av lika värde och det har 

varit av stor vikt att ingen av dem som valt att medverka i studien på något sätt har blivit kränkt 

under arbetets gång eller i den färdigställda studien. Tillämpningen av forskningsetik krävs för 

att skydda individer och forskningens vetenskapliga status (May, 2001) Vi har följt HSFR:s fyra 

huvudkrav som finns i deras skrift Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (1999). Vi hade därmed en god etisk grund att förhålla oss till 

under arbetet med uppsatsen. 

1.9 Begrepp 

 

För att förstå innehållet i en vetenskaplig skrift kan det vara nödvändigt att förklara vissa 

begrepp (Johannessen & Tufte, 2003). Nedan presenteras ett antal begrepp och hur vi förklarar 

och använder dem i denna studie.  

Vägledning: Vägledning är en process där den vägledningssökande individen är i centrum och 

frivilligt deltar för att ta sig från en befintlig situation till en mer önskvärd situation. Lindh 

(1997) beskriver det som en interaktionsprocess mellan en individ och en professionell 

vägledare. Det är det personliga samtalet som står i centrum.  

Vägledningsaktiviteter: Aktiviteter som syftar till att vägleda individer. Detta kan ske enskilt 

eller i grupp.  

Arbetssökande: Personer som är helt eller delvis arbetslösa och är inskrivna på 

arbetsförmedlingen.  

Sysselsättning: Arbete eller studier som leder till att personen klarar sin egen försörjning.  

Matchning: Arbetssökande och arbete paras ihop utan att någon särskild hänsyn nödvändigtvis 

tas till individens egna önskemål och långsiktiga strävan på arbetsmarknaden. 
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2. Bakgrund  

Under denna rubrik beskrivs arbetslivets och arbetsförmedlingens utveckling i Sverige. 

Vägledning och några av dess olika teorier och metoder beskrivs också samt vägledning inom 

arbetsförmedlingen. Relevant litteratur har främst inhämtats genom att gå tillbaks till våra 

litteraturlistor i tidigare kurser som berört ämnet. Vi har också genom en databas
3
 sökt 

examensarbeten som berör samma ämne som vårt och i dem tagit del av relevanta 

litteraturlistor. 

2.1 Arbetslivets utveckling i Sverige 

Sverige har liksom många andra länder utvecklats från ett bondesamhälle till ett 

industrisamhälle. Under de senaste dryga 100 åren har arbetslivet förändrats nästan totalt. Från 

att i början av 1900-talet ha arbetat på familjegården som jordbruksarbetare gick utvecklingen 

till att flertalet vid 1960-talet befann sig i ett arbete på en industri. Från att förr ha handlat med 

endast fysiska varor har arbetskraften, det vill säga arbetare, blivit en vara att köpa och sälja på 

arbetsmarknaden (Berglund & Schedin, 2009). Man arbetade mycket inom industrier och vid så 

kallade löpande band inom tillverkningsindustrin. I början av 1960-talet svarade 

tillverkningsindustrin för drygt en tredjedel av alla jobb (ibid). Som följd av att man blev så 

många som arbetade inom industrin började man organisera sig fackligt. Så småningom blev 

arbetstiden begränsad till 40 timmar i veckan, man blev ledig under helger och man fick rätt till 

semester (ibid). 

I och med teknologins starka frammarsch kom Sverige in i en ny epok. Industrierna förändrades 

och datoriserades mer och mer ju längre tiden gick och detta har påverkat och förändrat hela 

arbetslivet. Från att ha behövt mycket arbetskraft som arbetar manuellt i fabriker tog nu datorn 

över mycket av detta arbete och arbetskraften behövdes istället för att utveckla teknologin och 

underhålla den. Helt andra kunskaper har alltså blivit viktiga på arbetsmarknaden (Berglund & 

Schedin, 2009). Under 1980- och 90-talet blev service allt viktigare. Berglund och Schedin 

(2009) skriver att servicesektorns expansion är ett utmärkande drag för det post-industriella 

samhället. I takt med den utvecklade teknologin har levnadsstandarden höjts för invånarna i 

västvärlden och efterfrågan på service och tjänster har ökat (ibid). Tjänstesektorn har fortsatt att 

expandera in i 2000-talet och utgör idag en stor del av arbetslivet. Vi köper och säljer tjänster av 

varandra. Som exempel kan nämnas att personalintensiva tjänster som till exempel städning och 

bevakning 2002 hyste 9% av den totala svenska arbetskraften (Blomgren, Red., 2008). 

                                                      
3
   http://www.uppsatser.se/ (2012-05-14) 

http://www.uppsatser.se/
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Omsorgssektorn är också en sektor som har expanderat. 2002 arbetade 16% inom vård och 

omsorg (ibid).  

Under 1990-talet ökade andelen atypiska arbeten som till exempel tidsbegränsade anställningar 

av olika slag (Berglund & Schedin, 2009). Fler fick otrygga arbetsförhållanden med sämre lön 

och sämre arbetsvillkor (ibid). Flexibilitet på arbetsmarknaden har blivit allt viktigare och är det 

fortfarande in på 2000-talet, gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas allt mer ut i det så 

kallade ”nya arbetslivet” (Allvin et al., 2006).  

Den stora spridningen av persondatorer och internet gör att man kan arbeta från hemmet och 

alltid vara tillgänglig. Allt fler är också timanställda och har tidigare nämnda otrygga 

arbetsförhållanden vilket gör att man ständigt måste vara tillgänglig för att arbeta. Det är 

vanligare att kvinnor är anställda på deltid och på projektbasis vilket med stor sannolikhet beror 

på att många av dessa arbeten finns inom den stora omsorgssektorn vilken domineras av 

kvinnor (Magnusson, 1999).  

Det har, som står beskrivet ovan, skett en utveckling i hög hastighet från jordbrukssamhälle till 

ett post-industriellt samhälle. Detta innebär att man på nationsnivå och internationell nivå måste 

upprätta lagar som fungerar som ett skydd för anställda på arbetsmarknaden (Berglund & 

Schedin, 2009). Det som formulerades under Internationella arbetsorganisationens konferens 

1964 har under lång tid dominerat målsättningen för sysselsättnings- och 

arbetsmarknadspolitiken (ibid). Konventionen ratificerades av Sveriges riksdag 1966. Man 

poängterade att arbetsmarknadspolitiken var en viktig del av den ekonomiska politiken. Man 

utlovade att fullfölja en politik för: ”att i såväl samhällets som den enskildes intresse 

åstadkomma och bevara full, produktiv och fritt vald sysselsättning” (Prop. 1966:52:1). Citatet 

har länge varit grunden vid utformningen av den svenska sysselsättningspolitiken (Berglund & 

Schedin, 2009). I det post-industriella samhället uppstod konjunktursvackor vilket gjorde att 

man på 1950-talet började sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Krav på begränsningar i 

arbetsgivarnas rätt att säga upp personal uppkom och det ledde till Lagen om anställningsskydd 

(LAS). Detta gjorde att anställningsskyddet på arbetsmarknaden förstärktes (ibid). På 

arbetsmarknaden finns alltid arbetslöshet vilket gör att det finns behov av 

sysselsättningsskapande åtgärder samt utbildningsåtgärder. I det förstnämnda är syftet att skapa 

arbete för dem som är arbetslösa. Det görs genom att man skapar arbetstillfällen som står vid 

sidan av den vanliga arbetsmarknaden eller ger arbetsgivare stöd för att nyanställa eller behålla 

redan anställda (ibid.). Utbildningsåtgärder syftar till att hjälpa arbetslösa att utveckla sig för att 

öka utsikterna att få ett arbete. Dessa åtgärder är ofta tidsbegränsade under en rådande 

konjunktursvacka (ibid.). Arbetsförmedlingen arbetar ofta med dessa åtgärder för att hjälpa de 

arbetslösa (ibid.). 

2.2 Arbetsförmedlingens utveckling och uppdrag 

I takt med förändringarna på Sveriges arbetsmarknad som finns beskrivet här ovan, ökade 
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behovet för den enskilde att hitta lämpliga jobb och för arbetsgivarna att hitta lämpliga personer 

att anställa. Det behövdes en mötesplats för behoven och arbetsförmedlingen inrättades. De 

första arbetsförmedlingskontoren startade 1902 och spred sig snart över hela landet (AMS, 

1998). Till en början var det kommunerna som var huvudmän för arbetsförmedlingskontoren 

men från 1940 tog staten över som huvudman (Johansson, 1995). Det förekom till en början 

även privata arbetsförmedlingar men dessa förbjöds 1936 då man inte fick ha något vinstsyfte 

med sin verksamhet. Den 1 juli 1993 hävdes det statliga arbetsförmedlingsmonopolet och det 

uppkom återigen privata aktörer på marknaden (ibid.). 1948 blev arbetsförmedlingen definitivt 

förstatligad och arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) inrättades som statlig myndighet (ibid).  

Under 1950- och 60-talet skedde stora strukturella förändringar inom arbetsmarknaden och 

arbetsmarknadspolitiken. Som framgår under föregående rubrik skedde en omstrukturering från 

jordbrukssamhälle till industrisamhälle och servicesamhälle. Detta gjorde arbetet mer krävande 

för dem som arbetade som arbetsförmedlare. Människor behövde omskolas, byta näring eller 

kanske flytta på sig geografiskt. Arbetsförmedlarna var de som anvisade arbeten till de sökande. 

De sökande fick inte på egen hand söka efter lediga arbeten utan arbetsförmedlarna bedömde 

vilka arbeten de ansåg som passande för den sökande. Arbetsförmedlarna började i och med 

omstruktureringarna i samhället till viss del fungera som rådgivare. Man hade redan tidigare 

kunnat ordna med utbildning åt handikappade, men det stora behovet av omskolning av till 

exempel arbetskraft inom jordbruket, gjorde att man även kunde anvisa dessa arbetare till olika 

utbildningar (Johansson, 1995). 

Under 1960-talet var det i hög grad de arbetssökandes marknad. Det var låg arbetslöshet och 

arbetskraften kunde ställa krav på vilka arbeten de ville ha. Under 1960-talet förändrade man 

också en del på arbetsförmedlingskontoren. Man inrättade en mer öppen expedition där de 

arbetssökande själva kunde söka efter lämpliga arbeten. Arbetsförmedlarna fick också egna 

kontor där de kunde ta emot sökande för enskilda samtal (Johansson, 1995). Man lämnade alltså 

över ansvaret för en del av arbetssökandet till individen så att hon eller han själv kunde välja 

vad som var ett lämpligt arbete. Samtidigt lade man ner mer tid på arbetssökande som var i 

behov av ett längre samtal (ibid.). 

Under 1970-talet skedde en hel del omorganisering inom arbetsförmedlingen. Man expanderade 

systemet med öppen förmedling, att arbetssökande själv kunde söka efter arbeten,  och ökade 

utrymmet för de enskilda samtalen. Man tog också bort branschindelningen som funnits förut 

och alla förmedlarna arbetade istället med alla branscher. Tidigare fanns yrkesvägledning och 

arbetsvård som egna avdelningar, men dessa integrerades nu i sektionerna och man började tala 

om arbetsvägledning. De som arbetade med detta område kallades arbetsvägledare. Under 

denna tid startades AMI: Arbetsmarknadsinstitutet, vars uppgift var att ha det övergripande 

ansvaret för yrkesinriktad rehabilitering och vägledning. AMS var huvudman och 110 AMI-

kontor öppnades över hela Sverige (Johansson, 1995).  

Under 1980-talet satsade man mycket på att bli en mer serviceinriktad myndighet. Mer ansvar 

delegerades från central till lokal nivå. Man fick mer befogenheter på de lokala kontoren att 

fatta egna beslut över verksamheten. Man gick från regelstyrning till målstyrning. Matchning 

mellan lediga jobb och arbetssökande var fortfarande centralt. ”Företagsservicen ökade och 

arbetsförmedlingarna satsade på att nå grupper med speciell utbildning som företagen 

efterfrågade men som måste ges individuell förmedlingsservice” (Johansson, 1995 s. 21).  
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Under 1990-talet gick verksamheten än mer över till målstyrning och de lokala kontoren, och 

även de enskilda arbetsförmedlarna, fick fatta fler beslut på egen hand. Under början av 1990-

talet ökade arbetslösheten kraftigt i och med den djupa lågkonjunkturen. De arbetssökande fick 

fortsätta att ta mer ansvar för sig själva. Arbetsförmedlingarna ordnade många aktiviteter av 

olika slag och arbetsförmedlarnas arbete övergick till mer av en undervisande art (ibid). De 

arbetssökande fick lära sig att skriva ansökningar och att söka arbeten. De fick gruppvägledning 

och information, allt för att själva kunna söka arbete till skillnad från starten av 

arbetsförmedlingen där man blev anvisad ett arbete (ibid.). 

I denna anda har det fortsatt på 2000-talet, men man talar mer om att vägledningen kan ha 

betydelse för alla arbetssökande. Den tidigare nämnda arbetsvägledningen kom oftast dem till 

godo som hade stora behov och stod långt från arbetsmarknaden, till exempel missbrukare, 

långtidssjukskrivna och lågutbildade (Lovén, 1991). Idag finns inte samma slags 

arbetsvägledning kvar. I takt med att informationstekniken har expanderat har också 

arbetsförmedlingen utvecklat sin service genom användning av datorer. Det är på 

arbetsförmedlingens platsbank som flest arbetssökande finner jobben
4
. Man kan idag sköta 

mycket av sitt eget arbetssökande men, man kan behöva hjälp att sortera bland alla insatser som 

finns
5
. 

På arbetsförmedlingens hemsida kan läsas vad det övergripande målet för arbetsförmedlingen 

är. 

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra 

arbetsmarknaden genom att:  
 

-att effektivt föra samman den som söker arbete med den som söker arbetskraft 

-prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 

-säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring 

-anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete 
-ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken 

-ha särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och 

effektiv etablering på arbetsmarknaden 
-för Sveriges del fullgöra de uppgifter som åligger den centrala 

arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna om arbetskraftens fria 

rörlighet inom gemenskapen (http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-

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

2.3 Vägledning 

Många människor är under olika skeden av sin yrkeskarriär och levnadsbana i behov av 

vägledning. I dagens samhälle är arbetsmarknaden såväl som individen föränderlig vilket 

                                                      
4
 http://www.arbetsformedlingen.se/platsbanken (2012-05-14)  

5
 http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf (2012-05-18) 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html
http://www.arbetsformedlingen.se/platsbanken
http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf
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innebär att vägledning blir ett viktigare och allt vanligare inslag i människors studie- och 

yrkesliv. Detta ställer i sin tur krav på att vägledningsmetodiken förändras i takt med samhället 

och att man som vägledare bär med sig insikten att man aldrig blir fullärd (Amundson, 1998). I 

vägledning är samtalet det främsta verktyget man arbetar med. Vägledningen syftar ofta till att 

ge individen förutsättning att göra ett så väl underbyggt studie- och yrkesval som möjligt
6
. Inom 

vägledningen finns olika vägledningssätt och teorier, nedan beskrivs några som har betydelse 

för denna studie. Vi har valt ut dessa modeller av olika anledningar. Hägg och Kuoppas 

samtalsmodell förklarar grunderna i vägledningssamtalet. Konstruktivistisk vägledning och 

vägledning enligt Amundsson beskriver sätt att arbeta med kartläggning av individens situation. 

Hollands karriärvalsteori förklarar betydelsen av att individen väljer ett yrke som stämmer 

överens med personligheten. Den sistnämnda finns också med eftersom en av 

vägledningsaktiviteterna som beskrivs längre fram i uppsatsen bygger på denna teori. 

2.3.1 Häggs och Kuoppas samtalsmodell 

I detta avsnitt refereras genomgående till Hägg och Kuoppa (1997). Häggs och Kuoppas 

samtalsmodell är indelad i tre faser. Varje fas domineras av ett syfte, men det som är gemensamt 

för alla tre faser är att den vägledningssökande är huvudpersonen. Det verkliga samtalet är inte 

så inrutat som det förefaller när det presenteras i skriftligt form. 

Fas 1 

Samtalet börjar med att den sökandes situation kartläggs genom att hon eller han berättar och 

vägledaren lyssnar. Vägledaren ställer öppna frågor och inväntar tålmodigt svar. Vägledaren ska 

försöka att, med hjälp av den sökandes berättelse, sätta sig in i. Vägledaren bör undvika att 

försöka gissa vad problemet är innan den sökande har fått berätta färdigt. Fas 1 avslutas med att 

vägledaren återberättar vad den sökande har berättat och den sökande ska därefter godkänna 

vägledarens sammanfattning eller rätta den om den är felaktig. Det är den sökande som har den 

rätta versionen av sin situation. 

Fas 2 

Nu försöker vägledaren vidga den sökandes perspektiv att se möjligheter eller begränsningar 

som tidigare varit dolda för den sökande. Denna fas kräver att vägledaren har god 

självkännedom och kunskap om olika metoder. Fas 2 avslutas med att vägledaren och den 

sökande sätter upp konkreta mål för den sökande. 

Fas 3  

Vägledaren och den sökande arbetar fram ett handlingsprogram som den sökande ska godkänna. 

Det är alltid en fördel om det är den vägledningssökande som kommer med förslag och att 

vägledaren uppmanar den sökande att ta ansvar. Det är önskvärt att målen är så konkreta som 

möjligt för att man ska kunna utvärdera och se om målen uppnåtts. Ett vägledningssamtal kan 

innehålla alla tre faser. Man kan också ha tre, eller fler samtal där man behandlar en fas i taget. 

                                                      
6
 http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf (2012-05-18) 

http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf
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Det är viktigt att vägledaren ser till den sökandes behov och att man som vägledare visar att det 

finns möjlighet till så många samtal som den sökande är i behov av. 

2.3.2 Konstruktivistisk vägledning 

I konstruktivistisk vägledning fokuserar vägledaren på den sökandes berättelse, det intressanta 

är hur den sökande berättar om sin situation (Peavy, 1998). Vägledaren och den sökande 

utforskar den sökandes levnadsrum tillsammans och kommer fram till en gemensam tolkning av 

den sökandes problem. Därefter arbetar man tillsammans fram en strategi som den sökande kan 

använda för att gå från den aktuella situationen till en mer önskvärd situation. När man har 

skapat en strategi arbetar man vidare får att upprätta en planering av ett personligt projekt som 

är utformat för att ge stöttning till den sökande under vägen fram till målet (ibid.). Vägledaren 

bör arbeta med att öppna framkomliga vägar och åstadkomma empowerment
7
 .  

Enligt Peavy (1998), är vägledarens uppgift sett, ur ett konstruktivistiskt perspektiv, att fungera 

som ”underlättare” för den som behöver hjälp att hantera en livssituation (Hägg & Kuoppa, 

1997). Vägledning kan liknas vid en pedagogisk process där vägledning kan underlätta den 

förändring den sökande genomgår (ibid.). Vägledaren kan med hjälp av samtalet få den sökande 

till att reflektera över sin situation och kunna identifiera förmågor hos sig själv. På så sätt kan 

den vägledningssökande uppnå empowerment och förmåga att själv kunna hantera sitt problem 

(ibid.). När en vägledare arbetar efter en konstruktivistisk modell ska hon eller han eftersträva 

att uppfylla bland annat följande krav: 

 Skapa en respektfull och personlig kontakt med den vägledningssökande 

 Ge stöd åt den sökande att berätta sin historia 

 Leda ett klargörande och lyhört samtal för att få grepp om berättelsen 

 Hjälpa den sökande att konstruera egna handlingsplaner  

 Identifiera nya sätt att “kunna”, “göra”, “veta” 

 Att utvärdera genom att ömsesidigt delge varandra upplevelser av samtalet på ett tydligt 

sätt (Hägg & Kuoppa, 1997).  

 

Vägledaren arbetar med hjälp till självhjälp. Hon eller han vill hjälpa den vägledningssökande 

att få verktyg som kan användas till att hjälpa sig själv. Fokus ligger på lösningar och på att 

analysera de hinder som finns för att nå lösningarna (Peavy, 1998).  

                                                      
7
 Empowerment: princip som tillämpas i feministisk terapi och undervisning för att stärka 

individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt 

eget liv. (http://www04.sub.su.se:2120/lang/empowerment, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-

05-19.) 
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2.3.3 Vägledning enligt Amundson 

I detta avsnitt refereras genomgående till Amundson (1998).Vägledaren bör enligt Amundson 

kartlägga hur den befintliga situationen ser ut för den vägledningssökande. Den sökande ska 

känna sig sedd och samtalet bör äga rum i en inbjudande miljö. Som vägledare ska man ge den 

sökande sin odelade uppmärksamhet och arbeta utifrån att det är den sökande som har kunskap 

som utvecklar processen. För att få ta del av den vägledningssökandes historia behöver 

vägledaren etablera en vägledningsrelation. Det finns nödvändiga förutsättningar som är 

byggstenar för de flesta vägledningsteorier. Det finns enligt Amundson tre basvillkor för 

vägledningsrelationen: äkthet, en villkorslöst positiv inställning och empatisk förståelse. Det är 

av stor vikt i vägledningssituation att ta reda på vilka förväntningar som finns på samtalet. En 

sökande har ofta en uppfattning om vad hon eller han vill uppnå. Att tillsammans utröna mål 

som är nåbara och konkreta är en process som bör finnas under vägledningens alla steg. En 

handlingsplan bör upprättas för att få en överblick och göra målen och stegen till målen 

konkreta. För att den sökande ska kunna sätta upp mål och nå dessa måste man fokusera på 

personlig motivering. De sökande måste vara redo att göra nödvändiga förändringar när de ställs 

inför svåra beslut. När detta sker, det vill säga när en sökande hamnar i en besvärlig situation 

eller i ett svårt val, kan vägledaren fungera som ett stöd genom att ge uppmuntran och hjälpa 

den sökande att reflektera över situationen. När vägledningsprocessen närmar sitt slut bör 

vägledaren och den sökande tala om vad de har åstadkommit tillsammans under 

vägledningsprocessen. När detta utvärderande samtal äger rum har vägledaren tillfälle att lyfta 

fram starka och användbara sidor hos den sökande, vilket kan bli ett hjälpmedel för den sökande 

att fortsätta sin process. Studie- och yrkesval bör ses som en process som den sökande individen 

kan arbeta med under en längre tid. Den sökande bör vara medveten om att hon eller han även 

påverkas av människor och miljö runt omkring sig. 

2.3.4 Hollands karriärvalsteori 

John L. Hollands karriärvalsteori beskriver en individs val av yrke som en matchning mellan 

kraven i en yrkesmiljö och en individs olika egenskaper. Holland menar att yrkesvalet 

reflekterar individens personlighet och att ju större överrensstämmelsen mellan individens 

personlighet och yrkesmiljön är, desto större tillfredställelse känner individen i sitt arbete 

(Brown, 2002). Skulle individen vara längre ifrån den matchande yrkesmiljön resulterar det i 

mindre tillfredställelse och i vissa fall även disharmoni. För att känna tillfredställelse i sitt 

arbetsliv och därmed kunna nå framgång bör man, enligt Holland, väja ett arbete som matchar 

den egna personligheten. För att kunna matcha sin personlighet med yrken har Holland skapat 

ett test som är indelat i sex personlighetstyper det kallas RIASEC: 

 Realistic (realistisk/praktisk/teknisk) 

 Investigative (undersökande/teoretisk/analyserande) 

 Artistic (konstnärlig/skapande) 

 Social (social/stödjande/undervisande) 

 Enterprising (företagsam/driftig) 
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 Conventional (förvaltande/systematisk) (Brown, 2002). 

 

Vidare har Holland delat in yrkesmiljöer i sex kategorier som kan matchas med ovanstående sex 

personlighetstyper. Holland betonar dock att en person inte endast besitter en personlighetstyp 

utan alla människor har flera personligheter samt att det finns fler än sex personlighetstyper 

(Brown, 2002). När man utför Hollands karriärvals test får man en kod som består av tre 

bokstäver som sedan matchas mot olika yrkesmiljöer. Genom nedanstående hexagon som 

Holland har utvecklat får man se relationen mellan personlighetstyperna och yrkesmiljöerna 

(ibid). 

 

Figur 1. Hollands hexagon. (http://www.career-

compass.co.za/career_compass/introduction___finding_your_way_in_the_maze.html ) 

2.4 Vägledning inom arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens verksamhet styrs bland annat av Förordning med instruktion för 

arbetsförmedlingen (SFS 2007:1030). I denna förordning kan man läsa vad arbetsförmedlingens 

uppdrag är och inte någonstans står att läsa att arbetsförmedlingen ska tillhandahålla vägledning 

eller vägledningsaktiviteter. Däremot finns i Förordning (2000:628) om den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten vägledning med som en arbetsmarknadspolitisk 
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verksamhet och i 8 § finns en definition av vägledning: ”Vägledning innebär att den enskilde 

får stöd och information för att kunna göra ett övervägt val av arbete och utbildning”. 

Eftersom arbetsförmedlingen är målstyrd (AMS, 1998) är det upp till varje 

arbetsförmedlingskontor att avgöra på vilka sätt man ska nå måluppfyllelsen och även hur man 

utformar vägledningen. På arbetsförmedlingens hemsida
8
 kan vi läsa att vägledning är en av de 

många insatser som erbjuds på kontor runt om i landet och enligt citatet ovan är det något som 

ska bedrivas. 

Lindh (1997) skriver om vägledning i snäv och vid bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse 

beskriver hon som ”[…] all den verksamhet som respektive institution/organisation och nation 

erbjuder som förberedelse för framtida val av utbildning, yrke, arbete och livsform” (s. 4). Detta 

är något som förekommer i hög grad på arbetsförmedlingen och har så gjort under lång tid. Man 

får mycket information och man får samtala med arbetsförmedlare om sina erfarenheter och 

prata om vilka jobb som finns, och så vidare. Olika informationsmöten finns, likaså kurser i hur 

man skriver ett CV,
9
 hur man startar eget företag,

10
  och hur arbetsmarknaden ser ut i stort,

11
 för 

att nämna några exempel.  

Om vägledning i snäv bemärkelse skriver Lindh (1997) följande: 

Det är den interaktionsprocess som bedrivs inom en institution/organisation, där en 

professionell vägledare hjälper enskilda individer att utifrån sina unika problemställningar 

lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, arbete och livsform (karriärproblem). 

Den personliga studie- och yrkesvägledningen är ett led i den karriär- och 

socialisationsprocess som pågår under individens hela livstid. Beroende på vilket problem 

som fokuseras i denna interaktionsprocess benämner vi verksamheten studievägledning, 

yrkesvägledning, arbetsvägledning och/eller livsvägledning (alternativt karriärvägledning) 

(s. 5). 

I denna definition nämns både yrkesvägledning och arbetsvägledning som är de former av 

enskild vägledning som funnits inom arbetsförmedlingen. Idag finns inte dessa benämningar 

kvar på samma sätt. Fokus i definitionen ovan ligger på att det är en interaktionsprocess och 

denna sker mellan en individ och en professionell vägledare. Det är detta som vanligtvis inte 

förekommer som ett regelbundet inslag när man får hjälp på arbetsförmedlingen. I 

vägledarföreningens etiska deklaration står bland annat att vägledaren ska sätta individen i 

centrum och vara fri från särintressen.
12

 Det står också att vägledningsinsatserna ska anpassas 

efter sökandes behov. Arbetsförmedlingen, och därmed de som jobbar där, har däremot ett 

tydligt uppdrag att effektivt sammanföra arbetssökande och arbetsgivare. Mycket av arbetet 

utgår från arbetsmarknadens behov. Vägledningskompetensen kan här i hög grad gå ut på att se 

                                                      
8
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ta-del-av-vara-

aktiviteter.html (2012-05-14). 

9
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan.html (2012-05-15)  

10
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ta-del-av-vara-

aktiviteter.html?activitytype=Starta+f%C3%B6retag (2012-05-14) 

11
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ta-del-av-vara-

aktiviteter.html?activitytype=Arbetsmarknadsinformation (2012-05-14) 

12
   http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf  (2012-05-

14) 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ta-del-av-vara-aktiviteter.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ta-del-av-vara-aktiviteter.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ta-del-av-vara-aktiviteter.html?activitytype=Starta+f%C3%B6retag
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ta-del-av-vara-aktiviteter.html?activitytype=Starta+f%C3%B6retag
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ta-del-av-vara-aktiviteter.html?activitytype=Arbetsmarknadsinformation
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ta-del-av-vara-aktiviteter.html?activitytype=Arbetsmarknadsinformation
http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf
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den arbetssökandes erfarenheter, kunskaper och intressen i förhållande till förutsättningarna på 

arbetsmarknaden (AMS, 1998). Arbetsvägledare har upplevt detta som en konflikt mellan 

individens behov och samhällets krav (Lovén, 1991). Både arbetssökande och arbetsförmedlare 

har förhoppningsvis som sitt projekt att den arbetssökande ska få jobb (Lindh, 1997). Skillnaden 

mellan dessa båda projekt kan ligga i att arbetsförmedlaren är styrd av uppdraget att vara 

effektiv, medan den sökande kanske har andra behov. Eftersom arbetsförmedlingen också är en 

myndighet som påverkar den arbetssökandes möjlighet till arbetslöshetsersättning hamnar 

arbetsförmedlaren i en maktposition gentemot den arbetssökande. Detta är inte optimalt då 

Amundson (1998) menar att relationen mellan parterna i ett samtal är en avgörande faktor för ett 

lyckat samtal. 

Det finns inte något krav på att vara utbildad studie- och yrkesvägledare för att jobba med 

vägledning eller coaching på arbetsförmedlingen. I Lovéns (1991) undersökning om 

arbetsvägledning var endast två av arbetsvägledarna utbildade vägledare. Andra hade gått 

arbetsförmedlingens interna utbildning. Om man tittar på arbetsförmedlingens annonser där de 

söker arbetsförmedlare söker man inte, vad vi har upptäckt, en arbetsförmedlare som är utbildad 

studie- och yrkesvägledare. Kravet för att få anställning som arbetsförmedlare är att man ska ha 

180 högskolepoäng (hp), alternativt lång erfarenhet från arbetsförmedlingen, och man ska gärna 

ha viss utbildning kring arbetsmarknadspolitiska frågor. Vad dessa 180 hp ska handla om är i 

allmänhet inte specificerat
13

.  
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 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Sok-jobb-hos-oss.html (2012-05-14) 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Sok-jobb-hos-oss.html
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3. Metod 

Under denna rubrik beskrivs vilken metod vi valt och varför vi har valt den. Vidare beskrivs 

urvalförfarandet och urvalsgrupperna. Vi skriver även hur empirisk data har samlats in och 

bearbetats. Vår uppsats bygger på intervjuer där vi har fått ta del av människors beskrivningar 

och berättelser därför har vårt etiska förhållningssätt varit viktigt under arbetets gång.  

3.1 Metoder/tekniker 

Studien är kvalitativ och för att samla in material till uppsatsen har kvalitativa intervjuer 

genomförts. En kvalitativ forskningsintervju är ett samtal utifrån en bestämd struktur och ett 

bestämt syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). När man arbetar med en kvalitativ intervjumetod är 

tidsplaneringen viktig då det är ett tidskrävande arbetssätt (Marshall & Rossman, 1999). När 

kvalitativa intervjuer görs sätter intervjuaren endast de tematiska ramarna för samtalet vilket ger 

intervjupersonen stort inflytande över samtalets utveckling (Holme & Solvang, 1996). Detta 

gynnar studien eftersom det resulterar i mycket material men det gynnar även respondenten då 

hon eller han får utrymme att säga vad den vill ha sagt (ibid.). För att säkerställa att arbetet 

skulle ligga i fas har en tidsplan upprättats och följts. Innan intervjuerna utfördes tog vi del av 

litteratur om vägledning samt tidigare studier som gjorts om den vägledning och det arbete som 

görs på arbetsförmedlingen. Litteraturen behövdes för att få en förkunskap som i sin tur gav oss 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor som resulterade i att intervjuerna blev mer givande. För 

att kunna transkribera intervjuerna i sin helhet har samtliga spelats in med en mobiltelefon eller 

diktafon. Sedan har materialet transkriberats. Fördelarna med att spela in intervjuerna är flera. 

Allt som sagts kommer med, man minskar risken att missa något och att intervjupersonens ord 

ersätts med intervjuarens (May 2001). I texten har talspråket förändrats något till skriftspråk för 

att det ska bli tydligare och lättare att läsa.  

Kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer är metoden som är mest givande när man i arbetet 

inspireras av både hermeneutisk kunskapssyn och fenomenonologisk kunskapssyn. Syftet med 

den kvalitativa intervjun är att förstå ämnen från den levda vardagen ur intervjupersonens eget 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna har varit semistrukturerade 

forskningsintervjuer där tonvikten har lagts på intervjupersonens beskrivning av 

vägledningsaktiviteterna. Under intervjuerna har intervjupersonerna uppmanats att tala om vad 

de anser att vägledning innebär. Detta gjordes för att intervjupersonen skulle få tala fritt kring 

vägledning på arbetsförmedlingen. 
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3.2 Urval 

Det utvalda arbetsförmedlingskontoret valdes utifrån närhetsprincipen, och för att vi visste att 

det där bedrivs vägledningsaktiviteter, samt för att vi hade en kontakt på kontoret. Kontakten 

var en av arbetsförmedlarna på arbetsförmedlingskontoret och han hjälpte oss att välja ut 

arbetssökande som kunde ställa upp på intervjuer. De arbetssökande som tillfrågades om 

intervjuer hade varit involverade i arbetsförmedlingens vägledningsaktiviteter. Kontakt för 

intervju togs också med ytterligare en arbetsförmedlare samt en chef på 

arbetsförmedlingskontoret.  

Vi valde att utföra intervjuer med människor ur flera kategorier som har med ämnet att göra. 

Med hjälp av resultatet från intervjuerna har vi fått veta vilka vägledningsaktiviteter som 

erbjuds, hur de går till och hur de arbetssökande beskriver aktiviteterna samt hur de beskriver att 

aktiviteterna bidrar i deras sökande efter sysselsättning. 

3.3 Urvalsgrupper 

Personerna som valdes som respondenter valdes ut för att de passade i studien. De bidrog med 

ett resultat som gav svar på studiens forskningsfrågor och det valda problemet, något som 

Backman (1998) beskriver som en självklarhet. För att få en uppfattning om hur personer i olika 

roller och positioner inom arbetsförmedlingen beskriver vägledningsaktiviteter och hur de kan 

bidra i processen mot en sysselsättning, har vi intervjuat personer som tillhör tre olika skikt. 

Eftersom vi utförde intervjuer med personer som tillhör de tre olika skikten lyckades vi få en 

omfångsrik bild av vägledningsaktiviteternas betydelse. 

En intervju med chefen på det utvalda arbetsförmedlingskontoret hölls för att få en övergripande 

bild av vilka aktiviteter som erbjuds och för att få veta vad arbetsförmedlingen vill uppnå med 

aktiviteterna. Önskvärt var även att få veta vilka resultat aktiviteterna har givit.  

Vi intervjuade sedan två arbetsförmedlare som leder de vägledande aktiviteterna, för att få veta 

hur aktiviteterna går till och vilken användning deltagarna har av aktiviteterna i sin process mot 

en sysselssättning.  

Slutligen hölls intervjuer med tre arbetssökande som har deltagit i arbetsförmedlingens 

vägledande aktiviteter. Vi intervjuade arbetssökande för att få en bild av hur de ser på 

vägledningsaktiviteterna, och för att få en uppfattning om vilken betydelse de arbetssökande 

anser att aktiviteterna har haft i deras väg mot en sysselsättning.  

Urvalet av personer till intervjuerna utfick från att de på något sätt är delaktiga i de vägledande 

aktiviteterna och därför kunde bidra med tillförlitlig information för att ge svar på 

forskningsfrågorna. Det blev sammanlagt sex kvalitativa intervjuer vilket var ett rimligt och 

tillräckligt antal för att få den information som krävdes till studien. 
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3.4 Datainsamling 

Studier av litteratur som beskriver arbetsförmedlingen och dess roll på arbetsmarknaden och för 

de arbetssökande har utförts. Vi har även studerat litteratur som beskriver hur vägledning går till 

och vad man kan förvänta sig uppnå med hjälp av vägledning. Arbetsförmedlingens hemsida 

användes som en primär informationskälla på internet (Leth & Thurén, 2000). Via hemsidan 

fick vi veta vad arbetsförmedlingen har för aktiviteter och vilka arbetsförmedlare som leder 

dessa. Vi tog därefter kontakt med det utvalda arbetsförmedlingskontoret för att intervjua 

urvalsgrupperna. 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Ambitionen var att uppsatsen skulle bli så tillförlitlig som möjligt, därför studerade vi tidigare 

litteratur som behandlar ämne. Tillförlitlighet innebär att studien är gjort på ett sätt som kan 

upprepas och resultera i samma resultat (May, 2001). När vi använde internet användes endast 

hemsidor som var regelbundet uppdaterade eftersom det tyder på att hemsidan är tillförlitlig. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna var anpassade till vilken kategori den intervjuade 

personen hörde. Dock ställdes frågorna på ett likande sätt och de var kopplade till studiens 

forskningsfrågor.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

När man intervjuar personer är det viktigt att de är medvetna om vad intervjun handlar om och i 

vilket syfte materialet ska användas. Respondenterna informerades om att intervjun spelas in 

och om hur hanteringen av materialet skulle gå till. Följande är ett citat ur boken Vetenskapens 

logiska grunder (Rosing, 1978):”En grundläggande etiskt princip när det gäller mänskliga 

försökspersoner är att personerna frivilligt skall gå med i experimentsituationen.”(s.170)  

Följande är en presentation av de krav vi har tagit hänsyn till när intervjuerna utfördes. Under 

arbetet med studien har kraven funnits i åtanke under hela förloppet och uppfyllts för att 

personerna som ställt upp att medverka inte skulle kunna ta skada.  

Fullständighetskravet: Personerna som har intervjuats har fått möjligheten att tala fritt och 

redogöra för vad hon eller han ville ha sagt. Transkriberingarna är noggrant utförda då det var 

vårt ansvar att redovisa transkriberingarna från intervjun så fullständigt som möjligt (Holme & 
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Solvang, 1996).  

Diskretionskravet: Om det under intervjun skulle framkomma information som 

intervjupersonerna inte ville att vi skulle redovisa har vi utlovat diskretion (Holme & Solvang, 

1996).  

Vidare har HSFR:s fyra huvudkrav i deras skrift Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (1999) följts.  

Informationskravet: Alla som på något sätt deltog i studien har fått information om studien 

och syftet med studien. Samtliga fick även information om hur slutresultatet redovisas.  

Samtyckeskravet: Samtliga intervjupersoner blev tillfrågade och informerandes om att 

deltagandet var frivilligt vilket betyder att de har haft möjligheten att avsluta sin medverkan när 

de önskade. Deltagarna erhöll ett missivbrev (bilaga 4-5) som beskrev studien.  

Konfidentialitetskravet: Intervjupersonerna är anonyma. Det anges endast vilken av 

kategorierna i urvalet de tillhör, detta gör att kravet är uppfyllt gentemot de deltagande. Inte 

heller var studien är utfört nämns i arbetet.  

Nyttjandekravet: All information samt allt material som samlats in användes endast till att 

skriva uppsatsen. När uppsatsen är bedömd med betyget godkänt kommer allt material förstöras 

och intervjuinspelningar raderas. 

3.7 Bearbetning och analys av empirisk data 

Litteraturstudier inleddes innan insamlandet av empirisk data för att vi skulle få ett bra underlag 

till intervjuerna. Litteraturen har, tillsammans med de genomförda intervjuerna, utgjort grunden 

för analysen. Detta har resulterat i kunskap som påverkat vår tidigare kunskap om hur 

vägledning på arbetsförmedlingen ser ut och hur den kan hjälpa arbetssökande i deras process 

mot en sysselsättning (Thurén, 2007).  Hur nödvändigt material insamlats till studien har 

redovisats ovan under rubrik 2. Bakgrund. Bearbetningen av insamlad data inleddes redan när 

intervjuerna transkriberades. Den som hade utfört intervjun var också den som transkriberade 

den, detta menar vi kan ha varit till stor hjälp vid nedskrivandet av intervjun. Till exempel kan 

man lättare höra vad som sägs om inspelningen är otydlig eftersom man har en egen minnesbild 

av samtalet (Malterud, 2009). Vid två av intervjuerna var båda författarna närvarande, men en 

av oss hade ansvaret för att leda intervjun och det var också den personen som utförde 

transkriberingen. När alla intervjuer var transkriberade delade vi med oss av intervjuutskrifterna 

till varandra. När vi sedan läste alla intervjuerna identifierades olika teman. Eftersom 

intervjupersonerna representerar tre olika urvalsgrupper behandlades de inledningsvis var för 

dig. I analysen har de sedan behandlats tillsammans eftersom båda forsknings frågorna berör 

samtliga urvalsgrupper. 
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3.8 Resultatredovisningssätt 

Resultatet har redovisats så att de tre olika urvalsgrupperna presenteras var för sig. Detta har 

gjorts eftersom de representerar tre olika skikt i vår undersökning och intervjufrågorna de har 

fått ser olika ut (se bilaga 1-3).  Olika teman identifierades utifrån syfte och forskningsfrågor 

och presenteras som huvudrubriker under respektive kategori i studiens resultatdel. 
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4. Resultat 

Under denna rubrik redovisas vad som framkommit under intervjuerna. Under intervjuerna har 

information om vilka vägledningsaktiviteter som erbjuds de arbetssökande och hur dessa går 

till, samt syftet med vägledningsaktiviteterna framkommit. Vidare framkom hur dessa 

vägledningsaktiviteter hjälper deltagarna i deras sökande efter sysselsättning. Intervjuerna har 

resulterat i ökad kunskap och förståelse hos oss för vägledningen på arbetsförmedlingen och hur 

denna hjälper de arbetssökande i deras väg mot en sysselsättning. 

4.1 Intervju med chef på arbetsförmedlingskontoret 

Intervjun med chefen som är en kvinna i 35-årsåldern hölls på hennes kontor. I bilaga 1 finns 

frågorna som vi utgick ifrån under intervjun. Följande är vad som framkom under intervjun med 

chefen på det utvalda arbetsförmedlingskontoret kopplat till syftet och forskningsfrågorna. 

4.1.1 Chefens definition av vägledning 

Under intervjun beskriver chefen att arbetsförmedlingen definierar vägledning på ett snävare 

sätt än man gör inom studie- och yrkesvägledarprofessionen. Hon menar att syftet är att öka 

arbetskraftsutbudet geografiskt för att minska arbetslösheten. De vägleder endast till jobb eller 

utbildning som sedan leder till något konkret på arbetsmarknaden.  

Man kan säga att vi har tjänster till arbetssökande. Där finns det en tjänst som heter 

’vägledning till arbete’ som en utav tjänsteutbudet som vi kan erbjuda eller som vi bedömer 

att en arbetssökande kan behöva. Vår definition kring vägledning är lite snävare, för den 

handlar mer om att man ska kunna relatera resurser, erfarenheter och önskemål till 

arbetsmarknadens krav. Möjligheten att kunna göra ett övervägt val av arbete eller 

utbildning. Övergripande syfte är att kunna öka arbetskraftsutbudet geografiskt för att 

minska arbetslösheten. Så vi har ju lite mer annat arbetsmarknadskopplat syfte, vi skulle 

aldrig vägleda en person till ett drömjobb om det inte finns avsättning att få arbete. Så vårt 

uppdrag kring vägledning är mer begränsat än den vägledning som studie- och 

yrkesvägledare vanligtvis jobbar med. 
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4.1.2 Syftet med vägledningsaktiviteterna och vilken betydelse de har för de arbetssökande 

Syftet med aktiviteterna är enligt chefen att den arbetssökande ska lämna arbetsförmedlingen 

med målet att få ett arbete. Hon eller han ska antingen att börja på ett arbete direkt eller att gå en 

utbildning som leder till ett arbete. 

I förstahand ett arbete i, andra hand utbildning, en reguljär utbildning i så fall. Man lämnar 

oss för att gå till någon utbildning med målet ett arbete. 

Chefen beskriver att det arbetsförmedlingen är bra på är att informera om arbetsmarknaden att 

rusta den arbetssökande med kunskap om arbetsmarknadens krav och att få personerna att själva 

se sin roll i processen mot ett arbete. Det finns tillgång till motiverande samtal om den 

arbetssökande är i behov av det för att behålla motivationen. 

Det vi är bra på är yrken och hur det ser ut på arbetsmarknaden. Men även det 

professionella samtalet, att kunna göra bedömningar utifrån arbetsmarknadens krav. 

Möjligheterna till arbetet där det handlar om att komma fram till att personerna själva ser 

sin roll i processen, genom att se vilka val man gör och vilka möjligheter man har så att 

man själv känner att man får en bra bild av sig själv i konkurrensen på arbetsmarknaden, 

och också kunna få klart för sig vilka val man har att göra och med olika insatser kunna 

tydliggör de valen, och i vissa fall är det tuffa vägledningsprocesser för man ser inga 

möjligheter. […] Vägledningen är inte igång förrän personen är med på att vara med på 

resan. 

Alla som är inskrivna på arbetsförmedlingen får någon typ av vägledning under sin 

inskrivningstid, men mätningar på vilket resultat vägledning ger bedrivs inte. Chefen menar att 

aktivitetsledarna möjligen vet hur det går för dem som deltagit i vägledningsaktiviteterna. 

Det är svårt att säga, för de som är med i någon form av vägledning är alla. Det följer vi 

inte på det sättet. Till exempel om man är med i jobb- och utvecklingsgarantin för att man 

är långtidsarbetslös så arbetar man hela tiden med någon form av vägledning. Man jobbar 

med att förbättra arbetssökandet så blandar man det med insatser. Vi mäter inte vad varje 

enskild tjänst leder, till utan vi ser det mer utifrån program och vilka återrapporteringar 

regeringen vill ha. Sedan är det möjligt att handläggare följer hur det har gått för dem som 

har varit med i exempelvis Holland.  

4.1.3 Utveckling av vägledningsaktiviteterna inom Arbetsförmedlingen i framtiden 

Chefen förklarade att det centralt pågår ett arbete där man vill aktualisera vägledningen inom 

arbetsförmedlingen. Det finns tankar om att man genom att arbeta mer med den kompetens som 

finns inom arbetsförmedlingen kan påskynda vägledningsprocesserna.  

Ja, jag vet inte riktigt men det pågår ett arbete centralt på vårt huvudkontor på avdelningen 

’förmedlingsutveckling’. Där vill man aktualisera vägledningen igen. Men så gör vi hela 

tiden, jobbar med metodarbete och utvecklingsarbete, men vad det kommer landa i vet inte 

jag riktigt. Men vi har börjat prata om hur man kan använda våra specialister exempelvis 

psykologer, arbetsterapeuter hur vi kan jobba mer med dem och ta del i arbete med 
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ungdomar för att påskynda vägledningsprocesser.  

4.1.4 Aktivitetsledarnas utbildning och målgruppen för aktiviteterna 

Chefen berättar att man behöver ha en högskoleutbildning om 180 hp för att bli anställd på 

arbetsförmedlingen. Det finns inga krav på vilket område man ska vara utbildad inom. På 

arbetsförmedlingen önskar de en bredd i sin personalstyrka eftersom de möter hela 

arbetsmarknaden. 

Aktivitetsledarna, det beror på. Nuförtiden behöver man ha 180 hp för att bli anställd som 

arbetsförmedlare, men det finns inget krav på vilken inriktning. Med tanke på att vi möter 

hela arbetsmarknaden behöver vi ha en bredd. En del är lärare, socionomer eller ekonomer. 

Chefen förklarar även att det finns internutbildning inom arbetsförmedlingen som erbjuds de 

anställda. Detta betyder att man har sin högskoleutbildning som grund och bygger vidare med 

internutbildningarna för att inrikta sig på det område man ska arbeta med inom 

arbetsförmedlingen.  

Enligt chefen erbjuds alla inskrivna vägledning och hon menar att man med vägledningen vill 

nå fram till personen och få henne eller honom att ta eget ansvar. Så målgruppen för vägledning 

inom arbetsförmedlingen är alla som är inskrivna. 

De som har behov av att byta yrkesinriktning. Det är väldigt brett. Alla erbjuds vägledning 

och det är stor del av vår verksamhet. Framgångsfaktorn är att nå fram till personen och få 

den att ta eget ansvar, den egna resan. 

4.2 Intervjuer med arbetsförmedlare 

Två arbetsförmedlare vid arbetsförmedlingskontoret intervjuades. Båda intervjuerna utfördes 

personligen, den ena på arbetsförmedlingskontoret och den andra hemma hos 

arbetsförmedlaren. De är båda män i 45- årsåldern med lång erfarenhet inom 

arbetsförmedlingen. Frågorna som ställdes under intervjun finns presenterade i bilaga 2. Nedan 

presenteras vad som framkom under intervjuerna. 

4.2.1 Arbetsförmedlarnas definition av vägledning 

Arbetsförmedlarna talar om att man ska utgå från individen och att det handlar om en process 
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där den vägledningssökande ska vara i fas med sig själv. Det är en förutsättning för att individen 

ska ha någon hjälp av samtalet. Arbetsförmedlare 1 talar om att arbetssökande inte alltid vågar 

säga nej till arbetsförmedlingen eftersom det är en myndighet. Arbetsförmedlare 2 berättar att 

han har möjligheten att stå utanför myndighetsutövningen i vägledningscentret eftersom det inte 

är myndighetsstyrt. Detta ser han som en fördel i vägledningssamtalet. 

Arbetsförmedlare 1: Ska man ha ett framgångsrikt resultat så måste man ha med 

människorna, prata samma språk, den uppfattningen har jag. De kan säga att de vill satsa på 

en utbildning och sen när det är dags så hoppar de av just för att de inte vågar säga nej till 

arbetsförmedlingen. Sedan är det precis som ni säger det handlar om en process. Människan 

måste vara i fas med sig själv, annars blir det att man hoppar av eller inte gör sitt bästa 

Arbetsförmedlare 2: Jag skiljer ju rätt mycket på det här med om jag sitter i 

vägledningssituation med sökande och min roll som arbetsförmedlare. Alltså det händer väl 

ibland att jag har folk här inne som… alltså man är ju kanske tvungen att gå in och göra en 

daganteckning eller sådant där också, men är det ren vägledning då skiljer jag på det. Jag 

gör inte i regel några anteckningar i vårt register, för det handlar om individen förutom 

arbetsförmedlingen kan man säga. Jag skiljer ju på den rollen, vägledarrollen och 

arbetsförmedlarrollen. Här är ingen myndighetsutövning här inne, utan det utgår från 

individen, vad han vill och vad han resonerar om, det har ingenting att göra, som så sett, 

med arbetsförmedlingen. 

4.2.2 Arbetsförmedlarnas utbildning och arbetsuppgifter 

Arbetsförmedlare 1 är högskoleutbildad vilket är ett krav för att få anställning idag. Vidare 

beskriver han hur hans tjänst på arbetsförmedlingen är uppdelad på olika uppdrag. 

Jag är socionom och sedan jobbar jag med jobb och utvecklingsgarantin och med 

vägledning när det gäller Hollands vägledningsmaterial. Det är det jag jobbar med på AF. 

80% på jobb- och utvecklingsgarantin och 20% på det andra. 

Arbetsförmedlare 2 berättar att han inte har en högskoleutbildning utan har läst 

arbetsförmedlingens egen utbildning som fanns förr. Idag arbetar han med arbetssökande inom 

servicebranschen. De är nyinskrivna. Han arbetar även med en tjänst som heter “starta eget”. 

Den är till för dem som är intresserade av att starta eget företag. 

Om jag säger så här, jag har ju gått arbetsförmedlingens internutbildning kan jag väl säga. 

Men det är ju rätt många år sen och jag gick först platsförmedlarutbildningen och sedan 

blev jag det som då kallades vägledare, fast den benämningen har vi ju inte riktigt nu på 

arbetsförmedlare. Men då hade man platsförmedlare och vägledare, och då gick jag 

vägledarutbildningen […] Idag jobbar jag med dem som är nyinskrivna här på 

arbetsförmedlingen, jag brukar säga vanliga arbetslösa. Vi är uppdelade i två branscher, vi 

är uppdelade i teknik och i servicebranschen, så jag jobbar inom servicebranschen. Man 

träffar dem och gör planering och handlingsplan, sedan lite längre fram är det uppföljning 

och så vidare. Det är den ena arbetsuppgiften. Sedan så jobbar jag med starta eget också. 

Det är ett arbetsmarknadspolitiskt program, starta eget. Sen är jag lite EU.s kontaktperson 

också, alltså vad ska man säga, mot arbetsmarknaden i stort i EU till exempel. Och så är det 
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vägledning också som sagt var. 

4.2.3 Vägledande aktiviteter 

Arbetsförmedlare 1 berättar att arbetsförmedlarna på kontoret är uppdelade i grupper som 

arbetar med olika grupper av arbetssökande. Han menar att vägledning bedrivs kontinuerligt 

eftersom arbetsförmedlingens uppdrag är att leda dem som är inskrivna till ett arbete eller en 

utbildning. 

Det är brett, vi är uppdelade och jobbar mot exempelvis Försäkringskassan sedan är det 

ungdomar. Det är sådana som jag möter i vägledningsgrupperna för att de inte vet vilken 

utbildning de vill gå. Man kan även vägleda genom att ha folk ute på arbetspraktik. Hela 

tiden handlar det om vägledning för dessa människor vi möter eftersom vårt uppdrag är att 

försöka leda människorna till arbete eller utbildning. 

Arbetsförmedlare 2 sitter i ett vägledningscenter som finns inne på arbetsförmedlingskontoret. 

Vägledningscentret bemannas av arbetsförmedlingens personal samt personal från Komvux. 

Arbetsförmedlare 2 berättar att det är en “drop in”- verksamhet där alla är välkomna som har 

frågor om utbildningar och liknande och att det inte bedrivs någon vägledning i grupp på 

centret. 

Ni har ju pratat med arbetsförmedlare 1 så då vet ni att det finns Hollands vägledning. Här 

finns ju ingen vägledning i grupp, inga inbokade besök utan man kommer som man är och 

frågar om utbildningar, det kan vara allt från Komvux utbildningar till 

folkhögskoleutbildningar. Utbildningar på högskola och universitet, KY-utbildningar.  

Ibland får man ju frågor om utbildningar utomlands. 

4.2.4 Vägledningssamtalens roll i aktiviteterna 

Arbetsförmedlare 1 har enskilda vägledningssamtal med de arbetssökande som deltar i hans 

vägledningsaktivitet som heter “Vägledningsinsats” (det som vi i studien också kallar 

vägledningsaktivitet Holland). Om det finns ett behov av fler enskilda samtal med en sökande så 

har man det. 

Ja, när jag har grupperna så har jag en grupp på 7-8 personer och vi kör testerna och får ett 

resultat. Sedan kallar jag in dem och har ett enskilt samtal utifrån testresultatet, och lite 

sådant som jag har uppmärksammat under gruppen. En del kan svara på testen att man är 

intresserad av ett utåtriktat arbete, men man har inte pratat speciellt mycket i gruppen och 

då får man en signal. Är man säljare eller utåtriktad då måste man kanske även vara det i en 

grupp, och det tror jag en del människor har en förhoppning om att de skulle vilja vara 

detta. Jag har ett samtal på 1 timma och framkommer det att de behöver fler samtal så 

träffar jag dem fler gånger. 

Arbetsförmedlare 2 har enskilda samtal i sin “drop in”-verksamhet på vägledningscentret. Han 
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arbetar endast med enskilda samtal och ingen gruppvägledning.  

4.2.5 Beskrivning av hur aktiviteterna går till och syftet med dem 

Arbetsförmedlare 1 som arbetar med gruppvägledning i aktiviteten “Vägledningsinsats” arbetar 

med Hollands karriärvalstest. Aktiviteten hålls sex gånger per år, tre gånger på våren och tre 

gånger på hösten. Han kallar vanligen tio arbetssökande till aktivitetsstarten och det brukar 

resultera i cirka åtta deltagare. De träffas tre gånger under sju dagar och sedan träffar han dem 

enskilt för ett avslutande vägledningssamtal. Han inleder den första träffen med att ge en 

introduktion till Hollands karriärvals teori och testerna som ska utföras. 

Dels ger jag en kort presentation av materialet. Holland är amerikansk professor som har 

arbetat ihop programmet. Sedan presenterar jag vad avsikten är med detta för dem. Sedan 

pratar de om vad de gör här. Man ger en presentation och exempel eftersom man jobbar 

med koder. Då försöker man pedagogiskt förklara hur det är uppbyggt. Sen är det ett 

testbatteri som vi jobbar med utifrån hans vägledningsmaterial och lite andra övningar. Om 

man går en utbildning till läkare och arbetar som kirurg så är det en sak, det är olika 

personligheter, då måste man vara fingerfärdig och behöver inte vara så social. Men jobbar 

man som läkare och är psykiatriker, och då måste man ha den personligheten till att jobba 

med människor. Då kommer koden med S som social tidigt. Det skiljer mellan yrken och 

jag förklarar också att yrken förändras hela tiden, det är aldrig statiskt. 

Arbetsförmedlare 2 har mer frekventa besök på vägledningscentret i anslutning till att 

ansökningstider till olika utbildningar löper ut. Samtalen handlar ofta om att den 

vägledningssökande vill ha information om utbildningar. Sedan har det anordnat minimässor på 

arbetsförmedlingen. 

Ja, det är de enskilda samtalen. Sedan har det ju hänt ibland att vi har haft skolor här, och 

folkhögskolan kom och campus, en liten minimässa här, har vi också haft någon gång då 

och då. 

Arbetsförmedlare 1 förklarar att han tycker att syftet med aktiviteten han leder är att deltagarna 

ska få ett underlag till att ta ett så bra beslut som möjligt när de ska välja yrke eller utbildning. 

Han poängterar att arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt. Det som gäller idag gäller 

nödvändigtvis inte lägre fram i tiden. 

Att vägleda människorna för att skaffa ett underlag till att kunna göra ett så bra beslut som 

möjligt när det ska välja yrke eller utbildning. Och att det är en del i det totala. Det är inte 

den slutgiltiga lösningen. Sen är det så att vi märker att förändringarna på arbetsmarknaden 

går mycket snabbare nu vi har tidigare kunnat säga att den utbildningen är säker och leder 

till jobb sen behövs det inte mycket förrän, det inte finns någon efterfrågan. Det är väldigt 

snabba svängningar så det är svårt att råda. 

Arbetsförmedlare 1 tycker att syftet uppnås genom att det vägledande samtalet som avslutar 

aktiviteten blir ett bra samtal. Han betonar även att aktiviteten är en del av en process. 
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Ja, det tycker jag när man har det enskilda samtalet att det blir ett gott samtal. Jag ställer 

inte frågan om personen är nöjd med insatsen utan man tycker att detta har varit en 

pusselbit i det stora. Man har tagit ett steg framåt eller också det här att man har stärkt sin 

självkänsla. 

Arbetsförmedlare 2 tycker att syftet med de vägledandesamtalen på vägledningscentret är att 

hjälpa de sökande vidare mot utbildning, att den sökande kan ta ett steg framåt. Vidare beskriver 

han att syftet med vägledningscentret är att det ska vara lättare för folk att komma spontant och 

att vägledningen ska vara tillgänglig för alla. Vägledningscentret ligger centralt vilket han 

menar gör att det är lätt för folk att ta sig dit eftersom det är synligt. 

Ja, syftet är väl att den som söker den här hjälpen verkligen ska få hjälp och komma vidare, 

vad det nu än kan vara. Tycker jag i alla fall att man kommer vidare mot utbildning helt 

enkelt, om det är det de vill. Alltså hjälpa folk vidare. […] syftet är ju att det ska vara 

lättare för folk att komma intill och det finns ju en fördel när det ligger i centrum att det är 

lättare att komma intill, att man inte behöver åka till Komvux till exempel. 

Arbetsförmedlare 2 tycker att han i vägledningssamtalet kan uppleva en respons på att syftet 

med samtalet uppnås. Men han menar ändå att det är svårt att veta om syftet med samtalet är 

uppnått eftersom det inte är mätbart. 

Jag kan ju inte säga att de kommer tillbaka och säger att, nu har jag gått på det och det men, 

ja, ibland, jag tycker väl ändå att man får respons, att de vet hur man ska söka vidare, så det 

tycker jag att man får på en gång. Att de vet vägen hur de ska leta vidare och hur de ska 

söka den här utbildningen och, hur de kan kanske kolla fler sådana här utbildningar också. 

Så på det sättet får man väl respons och får man väl hoppas att det ger resultat också. 

4.2.6 Vad deltagarna tycker om aktiviteterna och deras betydelse i strävan mot en 

sysselsättning 

Arbetsförmedlare 1 tror att de flesta som deltar i aktiviteten tycker att den är bra och givande. 

Jag tror de flesta tycker det är bra men sen handlar det ofta om mångfalden i gruppen att det 

finns några positiva som bär gruppen. 

Arbetsförmedlare 2 tror att de sökande känner sig hjälpta och han berättar att det inte alltid 

behöver vara en stor insats då det ibland är enkla medel som hjälper den sökande vidare. Det 

kan handla om att vidga den sökandes perspektiv och att komma med nya infallsvinklar vilket 

hjälper i stor utsträckning. 

Ja det tycker jag. Det behövs inte så mycket ibland. Jag kan ju tycka att det är lite enkla 

svar man ger, men ibland är kanske det bästa för det kan ju vara någonting som jag tycker 

är ganska självklart men det är inte självklart egentligen för alla. Ibland kan jag tycka att det 

är självklart, alltså någon som säger till mig i min myndighetsutövning, om vi går in i den 

biten nu, varför har du inte tänkt på det här, varför kan du inte göra det här med den här 

personen? Och då är det på något sätt som att man har, inte förträngt men man är inriktad, 

man har sina ögon inriktade på annat sätt. Och samma sak är det ibland med dem som söker 
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utbildningar, att öppna ögonen. Har du tänkt på det här och det här och det här. Ibland kan 

det tyckas vara enkla svar men, det kan ju hjälpa vidare ändå. Alltså det behövs ju inte så 

mycket ibland. Det räcker att peka på vissa saker. 

Arbetsförmedlarna talar båda om att de sökande som kommer ofta ämnar utbilda sig. De söker 

vägledning om att byta inriktning och hitta rätt utbildning. Och i vägledningsprocessen vill de 

hitta olika alternativ på utbildning och vägar fram. Arbetsförmedlare 2 menar att det i 

förlängningen ofta leder till det arbete som den sökande vill ha. 

Arbetsförmedlare 1: Det är en svår fråga men förhoppningen är att de ska bli säkrare. 

Många kommer för att de ska byta inriktning söka till utbildning. Syftet är att hitta 

alternativ. 

Arbetsförmedlare 2: Ja, alltså det kan det ju göra väldigt generellt om man påpekar vikten 

av att skaffa sig en utbildning. Att du får en fastare förankring på arbetsmarknaden om du 

går den här utbildningen t ex och skaffar de här betygen så du kan göra detta. Det är klart i 

förlängningen hjälper ju det de arbetssökande att få de jobben de vill ha. Så på det sättet 

tycker jag att vi hjälper. Vi kan ju hjälpa bara genom att de får prata med Komvux och läsa 

något, studera där, gymnasiet, undersköterske-utbildningen eller vad som. Visst hjälper det 

arbetssökande framåt. På det sättet. 

4.3 Intervjuer med arbetssökande 

Totalt genomfördes intervjuer med tre arbetssökande. Två av intervjuerna genomfördes via 

telefon och en via mailkontakt. Alla tre är kvinnor och de skrev in sig på arbetsförmedlingen 

mellan december 2011 och januari 2012. Nedan presenteras vad som framkommit av 

intervjuerna kopplat till syfte och forskningsfrågor. I bilaga 3 finns de frågor som vi utgick från 

under intervjuerna med de arbetssökande. 

4.3.1 Hjälp som de arbetssökande erbjudits på arbetsförmedlingen 

Arbetssökande 1 berättar om flera olika sorters möten och aktiviteter som hon har blivit 

erbjuden sedan hon skrev in sig på Arbetsförmedlingen. 

 

Första träff med handläggare vid inskrivning, och sedan upprättande av handlingsplan med 

uppföljningsdatum då jag ska ringa, och gå ner till Arbetsförmedlingen. Jag har också 

erbjudits att delta i aktiviteter så som CV-skrivning, jobbintervjusituationsövning med mera 

samt vägledningsgruppen Holland. 

Arbetssökande 2 beskriver inledningsvis att hon inte blivit erbjuden olika sorters hjälp men lite 
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senare i samtalet berättar hon om flera insatser hon har erbjudits. 

Jag har erbjudits den här vägledningsgruppen. Ja och sen så har jag varit där och pratat, ja 

bara pratat med dem där. Jag har fått berätta vad jag har sökt för några jobb, och så har de 

sagt att jag tycker du ska söka det här jobbet, även om det inte varit så bra jobb som de har 

kommit med så har de ändå sagt vilka jobb de tycker jag ska söka. Men inte något mer och 

det har bara varit någon gång […] Och sen har jag ju haft sådana personliga samtal. Bland 

annat så har jag varit med, i en sådan här jobbgaranti för ungdomar. Jag har varit arbetslös, 

eller var arbetslös i tre månader så jag har ju varit med på sådana informationsmöten och 

sådant. 

Arbetssökande 3 beskriver också inledningsvis några olika insatser hon blivit erbjuden, men det 

framkommer även här att ytterligare hjälp erbjudits henne. 

Ja, jag har ju varit där några gånger, så har jag varit på den här vägledningen och sedan så 

har jag varit på en CV-feedback, var jag också på, för att se hur mitt CV var. Sedan så har 

jag haft kontakt med en handläggare. […] Jag har pratat med, jag vet inte helt vad han är, 

men jag har pratat med en som också är någon yrkesvägledare eller någonting som, han 

frågade mig vad jag vill och så och vad jag är sugen på. […] Jag har också varit på ett 

studiebesök. 

Alla tre arbetssökande har erbjudits hjälp på olika sätt. Viss hjälp handlar om saker som direkt 

syftar till att förbättra arbetssökandet, till exempel CV-skrivning och jobbsituationsövning. 

Samtliga arbetssökande har också blivit erbjudna att delta i gruppvägledning som baseras på 

Hollands karriärvalsteori och de tester han utvecklade på 1960-talet. Samtliga arbetssökande har 

alltså blivit erbjudna hjälp som går utöver upprättande av individuell handlingsplan och möte 

med handläggare.  

4.3.2 Vägledande samtal 

Alla tre arbetssökande upplever att de har fått vägledningssamtal där de fått utrymme att prata 

om sig själva, sina egenskaper, erfarenheter, drömmar och sin framtid. De har fått tillfälle att  

prata om sådant som inte syftar till att få ett arbete just nu utan det kan involvera till exempel 

volontärarbete som arbetssökande 3 berättade om. 

Intervjuare: Har du haft något/några vägledningssamtal?  

Arbetssökande 1: Ja efter avslutad vägledningsgruppen Holland hade jag 

utvärderingssamtal/vägledningssamtal med två handläggare. 

Arbetssökande 2: Det är den här vägledningsgruppen som har varit det enda verkliga 

ingående i det där man liksom försökt få fram vad jag är för en person och vad jag skulle 

passa som och allting.  

Arbetssökande 3: Jag har pratat med en som är någon yrkesvägledare eller någonting som, 

han frågade mig liksom vad jag vill och så, och vad jag är sugen på, och då har vi pratat, det 
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vi mest har pratat om det är att hjälpa folk och volontärarbete. Men det är ju inte så mycket 

som jag får mycket pengar för eller så utan mer någonting jag gärna vill göra. 

4.3.3 Hollands personlighetstest som gruppvägledning 

Alla tre arbetssökande har deltagit i gruppvägledning utifrån Hollands olika tester. Det är 

arbetsförmedlare 1 som håller i den aktiviteten och han berättar om den tidigare i resultatdelen. 

Samtliga arbetssökande får frågan om hur aktiviteten går till, vad de gjorde på aktiviteten och 

vad de tyckte om den. De berättar att man träffas som grupp tre gånger och att man sedan får ett 

enskilt personligt samtal med arbetsförmedlare 1. Testerna man gör behandlar olika områden, 

allt från värderingar i uppväxten, yrken som man föredrar, om man helst vill arbeta enskilt till 

rena frågor kring intressen. Dessa tester resulterar till slut i att man får fram en 

bokstavskombination där varje bokstav representerar något specifikt. Detta beskrivs under 

rubrik 2.3.4 Hollands karriärvalsteori. 

Bokstavskombinationen kan sedan hjälpa personen att se vilka yrken som skulle passa hennes 

eller hans personlighet. 

Arbetssökande 2: Ja den har ju gått till så här att den första gången så var det vi som skulle 

vara där samlades och han (arbetsförmedlare 1, vår kommentar) berättade vad det var för 

någonting. Sen så har det varit uppgifter vi har fått göra, ja bland annat hur man skulle 

reagera i en viss situation, hur man helst löser problem, vilka yrken man överhuvudtaget 

har tänkt sig någon gång. Mycket sådana grejer så att man, alltså inte kan veta vad det är 

man svarat utan sedan så kommer det fram till att, du är en sådan person. 

Arbetssökande 3. Vi gör testerna och sen så diskuterar vi lite och pratar om vi fick 

annorlunda denna gång eller någon annan bokstavskombination och vad skulle man då 

kunna jobba med? Och det finns ju, jag kommer inte ihåg, sex bokstäver eller någonting, 

och så har, man ju en bokstavskombination på tre bokstäver, den bokstavskombinationen 

den står för några bestämda yrken. 

Under träffarna fanns det alltså också utrymme att diskutera testresultaten och vad det kan 

betyda om deltagarna plötsligt får ett resultat som skiljer sig mycket från tidigare testresultat, 

eller om alla testresultat visar på olika bokstavskombinationer. Som nämnts tidigare får alla 

deltagare i gruppvägledningen ett personligt samtal med arbetsförmedlare 1 efter det att alla 

testerna är genomförda. Vid det samtalet går deltagare och arbetsförmedlare 1 igenom 

testresultaten. De samtalar om vad resultaten säger, vad det kan betyda för deltagaren och hur 

hon eller han kan använda sig av testresultaten i sökandet efter lämplig sysselsättning. Samtalet 

varar i ungefär en timme. 

Arbetssökande 1: Ja efter avslutad vägledningsgruppen Holland hade jag 

utvärderingssamtal/vägledningssamtal med handläggare. 

Arbetssökande 2: så fick jag träffa han som hade det själv, enskilt, och lite gå igenom mina 

resultat och lite så. Det är nog det jag tycker har varit mest givande på arbetsförmedlingen 

så länge jag har varit där, det här enskilda samtalet med honom. Där han verkligen satt ner 

och kollade vad jag hade svarat och ja, gav mig tips och råd […]Han hade ju kollat lite hur 
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alla var som person och så, och såg att jag hade lätt för att prata […] ja han gav mig lite 

information vad, den här bokstavskombinationen, vad jag skulle kunna arbeta med och vad 

han tror jag hade passat som. Han gav mig även lite information vad det behövs nu i 

samhället […] Ja överhuvudtaget gav mig feedback på det jag svarat och han svarade på 

jättemånga frågor jag haft. 

4.3.4 De arbetssökandes nytta av vägledningen 

Ingen av de tre arbetssökande tycker att vägledningsaktiviteten de deltagit i har eller kommer 

hjälpa dem i deras arbetssökande. De ser alla arbetssökandet som något kortsiktig. De behöver 

ett arbete, men det spelar mindre roll vad det blir för slags arbete. Däremot uppger de att de tror 

att vägledningen kan hjälpa dem i ett mer långsiktigt perspektiv. De beskriver också att testerna 

förstärkte det de redan visste om sig själva och att testerna pekade på möjligheter som de redan 

funderat på. Hela aktiviteten hjälpte dem således att få bekräftelse på vad de funderat på. 

Arbetssökande 1 fick en ytterligare bekräftelse på att hon skulle fortsätta inom det hon redan 

sysslat med. Arbetssökande 2 och 3 beskriver att de fick en liten bekräftelse och riktning mot 

framtiden mot utbildning och framtida mål. 

Arbetssökande 3: Det har inte hjälpt mig i mitt arbetssökande men det har hjälpt mig vad 

jag vill göra, vad jag vill utbilda mig till och så. […] nu har jag liksom fått lite mer 

bekräftelse på vad jag passar inom, och det är också det jag hade varit intresserad av, så det 

känns ju bra att det jag tänkt på inte är fel för mig för det är helt rätt de sakerna jag har tänkt 

på. 

Arbetssökande 2: I arbetssökandet tror jag inte det kan vara till hjälp. Däremot så tror jag 

att det kan vara en hjälp om jag väljer att plugga vidare. Vad jag kan utbilda mig 

till[…]Eftersom jag redan trodde att jag visste vad, vad jag var bra på, vad jag tyckte, så var 

det lite som att säkerställa, att konfirmera. 

Ingen av de intervjuade arbetssökande hade några direkta förväntningar och förhoppningar på 

att vägledningsaktiviteten skulle ge dem något. Arbetssökande 2 och 3 uppger båda att de blev 

positivt överraskade av att det var både roligt och lärorikt och att de faktiskt fick ut något av det. 

Arbetssökande 2 hade blivit uppmanad att välja en aktivitet att gå på eftersom hon omfattas av 

jobbgarantin. Hon var tvungen att välja något och valde Holland. 

Arbetssökande 2: Jag tänkte att, ja men det kanske kan visa någonting, men jag hade inga 

större förhoppningar. Nu efteråt så var jag väldigt positivt överraskad till det.[…] jag var 

lite dittvingad. Men nu är jag glad att jag gick dit.  

Arbetssökande 3: På aktiviteten så kände jag väl att det är värt ett försök, att kanske komma 

fram till någonting, men jag förväntade mig inte så mycket av det. Jag tänkte att ett test kan 

väl inte hjälpa mig så mycket, men jag tycker att jag är väldigt positivt överraskad. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det resultat som framkommit i de sex intervjuerna. Analysen är 

upplagd utifrån de två forskningsfrågorna och vi behandlar dessa frågor var för sig. De två 

rubrikerna under detta kapitel är förkortningar av forskningsfrågorna. 

5.1 Beskrivningar av vägledningsaktiviteterna 

De anställda på arbetsförmedlingen beskriver vägledningsaktiviteterna som en pusselbit i 

processen mot sysselsättning. Aktiviteterna syftar till att vidga de arbetssökandes perspektiv 

men arbetsförmedlingens syfte är även att vägledningen ska leda till en sysselsättning på 

arbetsmarknaden (AMS, 1998). Arbetsförmedlingens personal vägleder med avsikten att 

tillgodose arbetsmarknadens behov och göra den arbetssökande självförsörjande. Vägledning 

enligt vägledningsmetodiken som man arbetar med som utbildad studie- och yrkesvägledare 

syftar till att vägleda individen till en önskad och långsiktig sysselsättning utan att vara styrd av 

uppdraget att tillgodose arbetsmarknadens behov. Vägledning ska ge människan möjlighet att 

fundera över vad det innebär att hon lever sitt liv som hon gör vilket leder till att hon kan 

reflektera över alternativa sätt att leva sitt liv på (Peavy, 1998). De anställda beskriver att 

vägledningsaktiviteternas syfte är att de ska leda till något konkret på arbetsmarknaden och 

chefen på arbetsförmedlingen menade att man inte vägleder till ett drömjobb om det inte finns 

möjlighet att få ett sådant arbete. Hon säger att vägledningen på arbetsförmedlingen är snävare 

än den vägledning studie- och yrkesvägledare bedriver. Hon har dock inte sagt att man inte talar 

om drömmar, egenskaper och intressen under vägledningen.  

De arbetssökande beskriver vägledningen på ett annat sätt. De beskriver att de har fått 

vägledning genom enskilda vägledningssamtal där vägledningen inte enbart har handlat om att 

få ett arbete omgående utan de har under samtalet kartlagt drömmar, intressen och egenskaper. 

De arbetssökande uttrycker att de upplevde att de under det enskilda vägledningssamtalet 

pratade om drömjobb och om arbeten som exempelvis volontärjobb som inte är självförsörjande 

och inte är ett arbete i den bemärkelse arbetsförmedlingen syftar på att de arbetssökande ska 

söka. De arbetssökande beskriver det enskilda vägledningssamtalet som ett samtal som verkar 

innehålla många delar av de som vägledningssamtalet bör innehålla enligt Hägg och Kuoppa 

(1997). 

Arbetsförmedlingens personal talar om att vägledningen är viktig för att de arbetssökande ska 

kunna göra ett så väl underbyggt val som möjligt vilket är i enlighet med hur syftet med 

vägledning beskrivs av Hägg och Kuoppa (1997). 
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Aktiviteten “vägledningsinsats” bygger på Hollands teori och test som går ut på att matcha 

personligheten med ett arbete för att uppnå en tillfredsställande arbetssituation (Brown, 2002). 

Om testet fungerar för den arbetssökande och man gör en lyckad matchning är sannolikheten 

stor att det resulterar i att individen stannar på arbetet en lägre tid vilket gör att man har uppnått 

en långsiktig lösning (ibid.). De arbetssökande upplevde att aktiviteten gav dem bekräftelse på 

vad de redan hade aningar om och att aktiviteten gav mycket i det långsiktiga perspektivet men 

att den var mindre givande i det kortsiktiga perspektivet, det vill säga att hitta en sysselsättning 

omgående. Arbetsförmedlingen arbetar för att få ut de arbetssökande på arbetsmarknaden så fort 

som möjligt därför är det inte optimalt att de arbetssökande beskriver att aktiviteten inte hjälper 

dem i deras arbetssökande. Men aktiviteten har fyllt ett syfte för de arbetssökande eftersom de 

beskriver att de efter aktiviteten vet vad de vill arbeta med eller utbilda sig till. De beskriver 

aktiviteten som något positivt och att de har fått en större kännedom om vad som kan passa dem 

i yrkesväg och utbildningsväg. En av de arbetssökande säger under intervjun att det endast är i 

aktiviteten “vägledningsinsats” som hon har fått möjlighet att tillsammans med 

arbetsförmedlare ta reda på vad hon är för person och vad hon skulle passa att arbeta med.  

De arbetssökande beskriver aktiviteten “Vägledningsinsats” som positiv och givande i ett 

långsiktigt perspektiv. Arbetsförmedlaren som leder aktiviteten tror att de flesta tycker att 

gruppen är något bra. Mångfalden i gruppen är viktig och också att det finns några positiva som 

”bär” gruppen. 

Arbetsförmedlingens personal och de arbetssökande beskriver vägledningsaktiviteterna som 

något positivt och som den arbetssökande kan ha användning av för att komma fram till vad hon 

önskar att göra eller hur hon ska gå vidare mot en önskad sysselsättning. 

5.2 Beskrivningar av hur vägledningsaktiviteterna hjälper 

arbetssökande till en sysselsättning 

En stor fråga i studien handlar om vad man egentligen räknar som vägledning och 

vägledningsaktiviteter. Vi har under rubrik 1.8 Begrepp beskrivit vad vi menar med vägledning. 

Denna typ av vägledning förekommer inte i någon högre grad på arbetsförmedlingen. 

Deltagande i vägledning ska ske genom frivillighet vilket det gör till viss del på 

arbetsförmedlingen. Arbetssökande 2 beskriver hur hon blev lite tvungen att gå på 

vägledningsinsatsen eftersom hon var tvungen att välja en aktivitet. Chefen beskriver allt som 

vägledning och då kan man se det som att inget blir av frivillighet. De som besöker 

vägledningscentret som finns på arbetsförmedlingen, och får vägledningssamtal gör det helt på 

frivillig basis och eget initiativ. Arbetsförmedlaren som arbetar med denna aktivitet beskriver att 

det ofta handlar om frågor om utbildningar och praktisk hjälp att hitta rätt. Dessa personer får 

hjälp med en riktning i livet men behöver inte vara inskrivna på arbetsförmedlingen för att få 

hjälpen. Alla dessa behöver alltså inte vara arbetssökande utan kan ha någon form av 

sysselsättning. De som är arbetssökande och funderar över sin framtid kan dock få hjälp av 



 

 

 

 

34 

vägledningssamtalen i sitt arbetssökande genom att de får reda på mer om utbildningar och 

yrken. De personer som har mer information kring yrken gör troligtvis mer adekvata val än de 

som vet mindre (Brown, 2002). Därför kan dessa samtal hjälpa arbetssökande en bit på vägen 

mot ett arbete som inte bara blir en kortsiktig lösning. För att kunna hjälpa de 

vägledningssökande på ett bra sätt tror vi dock att kunskap krävs. Arbetsförmedlaren beskriver 

att de också kommer personer som inte har någon tydlig utvecklad riktning i sina liv och inte vet 

vad de vill göra. Han brukar då utgå från arbetsförmedlingens hemsida och till exempel använda 

intressetestet som finns där. Detta kan vara en bra början och ett hjälpmedel, men fungerar det 

för alla vägledningssökande? I vissa fall kanske det bästa är att ta del av den sökandes berättelse 

och utforska den sökandes levnadsrum som man gör i konstruktivistisk vägledning (Peavy, 

1998). Om en person är arbetssökande kan detta påverka hela personens livssituation och den 

arbetssökande kan behöva hjälp i detta. Det aktiva lyssnandet är också en stor del av 

vägledningssamtalet som ingår i Hägg och Kuoppas samtalsmodell (1997). Det framkommer 

inte i intervjuerna med arbetsförmedlarna om några av dessa vägledningsmodeller användes. 

Ingen av de två intervjuade arbetsförmedlarna som arbetar med vägledning hade studie- och 

yrkesvägledarutbildningen. Detta är något som bekräftar en del av vårt antagande. Istället har 

arbetsförmedlarna arbetsförmedlingens interna vägledarutbildning. Vi har tyvärr inte kunskap 

om hur lång denna utbildning är eller vad den innehåller. Inom arbetsförmedlingen har man sin 

definition vad vägledning är och den beskrivs i intervjun med chefen. Vägledningen inom 

arbetsförmedlingen är relaterad till arbetsmarknaden (AMS, 1998). Med tanke på denna 

definition tror vi att arbetsförmedlingens vägledare förvärvar en annan kompetens inom detta 

område än man får på till exempel Studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Vägledning med arbetsförmedlingens definition liknar mer den definition av vägledning som 

Lindh (1997) har av vägledning i vid bemärkelse. Chefen på arbetsförmedlingen beskriver allt 

de gör på arbetsförmedlingen som vägledning, och att alla insatser och aktiviteter syftar till att 

de arbetssökande ska nå en sysselsättning. Exempel på sådana aktiviteter som de arbetssökande 

i studien varit med om är: CV-feedback, studiebesök, träning inför arbetsintervju och enskilda 

samtal med handläggare/arbetsförmedlare. De arbetssökande själva beskriver att de inte tycker 

att arbetsförmedlingen hjälpt dem så mycket som de hade önskat. Arbetssökande 3 berättar om 

hur hon gärna vill komma ut i praktik men hon tycker att det går för långsamt att hitta en plats. 

Arbetssökande 2 beskriver hur arbetsförmedlarna kommit med förslag på arbeten att söka som 

hon inte är intresserad av. Arbetssökande 1 anser att arbetsförmedlingar inte har insatser som 

passar henne i hennes situation. De arbetssökande är ivriga att komma ut i arbetslivet och tycker 

att det går för trögt. Två av de arbetssökande i studien beskriver vägledningssamtalet efter 

vägledningsaktiviteten Holland som det mest givande de fått vara med om på 

arbetsförmedlingen. Det visar på ett behov av att få samtal där man får prata om sin framtid och 

vad man vill jobba med. Samtidigt har arbetsförmedlingen ett regeringsuppdrag som går ut på 

att de arbetssökande effektivt ska sammanföras med arbetsgivare (SFS 2007:1030) 

De arbetssökande anser att vägledningen de fått genom vägledningsaktiviteten Holland inte kan 

hjälpa dem i deras direkta arbetssökande, men väl på lång sikt. Detta kan bero på att man som 

arbetssökande är pressad att acceptera ett arbete så fort som möjligt. De arbetssökande vill inte 

längre stå utanför arbetsmarknaden och är beredda att ta ett arbete som inte riktigt motsvarar det 

man allra helst vill och är intresserad av. Arbetssökande 2 och 3 ser studier som en viktig 

sysselsättning som kommer leda dem fram till ett arbete de vill ha. De vill dock båda arbeta en 
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tid innan de börjar studera. De tycker att både testerna de fick göra tillsammans med gruppen 

och samtalet efteråt var givande. Några förklaringar till att det varit givande med samtalet efter 

testerna kan dels vara att man har något konkret att utgå ifrån, dels att man träffats under flera 

tillfällen och en relation har etablerats mellan vägledare och vägledningssökande (Amundson, 

1998). Inom vägledningsaktiviteten Holland använder på det aktuella arbetsförmedlingskontoret 

inte Hollands intressetest i syfte att effektivt matcha arbetssökande med arbetsmarknaden. 

Risken finns också att sådana test kan låsa personen vid det resultat man har fått. I denna studie 

framkom att de arbetssökande fick bekräftelse på sådant de redan varit intresserade av. De 

bokstavskombinationer (Brown, 2002) de fick i testet varierade inte särskilt mycket och var inte 

överraskande för dem vilket tyder på att resultatet de fick är tillförlitligt och en bra grund att 

bygga vidare vägledningen på. 
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6. Slutsatser 

Under denna rubrik presenteras slutsatser vi kan dra utifrån resultat, analys och litteraturstudier. 

Forskningsfrågorna besvaras var för sig och utgör varsin egen underrubrik. 

6.1 Forskningsfråga 1: Hur beskriver anställda på 

arbetsförmedlingen och arbetssökande olika 

vägledningsaktiviteter på arbetsförmedlingen? 

Det finns olika definitioner på vad vägledning är och vad den innebär och på så sätt finns det 

olika åsikter om vad som är en vägledningsaktivitet. Vid ett flertal tillfällen har vi tagit upp 

Lindhs (1997) definitioner på vägledning i vid och snäv bemärkelse. Chefen på 

arbetsförmedlingen talar om vägledning som en av tjänsterna som erbjuds på 

arbetsförmedlingen men ser samtidigt i stort sett allt de gör som vägledning. Det vill säga, alla 

insatser syftar till att vägleda de arbetssökande till ett jobb vilket betyder att allt från 

information om arbetsmarknaden, CV-skrivning till rena vägledningssamtal är 

vägledningsaktiviteter. Chefen är tydlig med att tanken med dessa aktiviteter är att de ska leda 

till någon form av sysselsättning. Vägledningsaktiviteterna är kopplade till arbetsmarknadens 

behov (AMS, 1998).  

De två arbetsförmedlarna ser det hela lite annorlunda. De skiljer i viss mån på sina uppdrag som 

arbetsförmedlare och vägledare. Som arbetsförmedlare inser de att de har en myndighetsroll 

vilket kan göra relationen mellan arbetssökande och arbetsförmedlare ojämn. När de intar 

vägledarrollen beskriver de att de mer kan sätta individen i centrum och att det inte finns press 

på att aktiviteterna de gör måste leda till ett beslut om en fortsatt sysselsättning. Aktiviteterna de 

håller i egenskap av arbetsförmedlare syftar till att det ska mynna ut i en sysselsättning så snart 

det går. Aktiviteterna de håller i egenskap av vägledare ser det som en hjälp för den 

vägledningssökande att se alternativ till en riktning i sitt studie- och yrkesliv. 

De arbetssökande beskriver det som att vägledningsaktiviteten Holland är det som kan betraktas 

som vägledning. Arbetssökande 2 och 3 har beskrivit denna aktivitet som något positivt som 

varit givande för dem personligen. Arbetssökande 1 beskriver att hon inte fått ut särskilt mycket 

av vägledningsaktiviteten. När det kommer till övriga aktiviteter på arbetsförmedlingen har det 

handlat mer konkret om arbete och om att söka arbete, men intervjupersonerna i studien 

beskriver det som att insatserna inte anpassas till deras behov och att insatserna som finns går 

för långsamt. 
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6.2 Forskningsfråga 2: Hur beskriver anställda på 

arbetsförmedlingen och arbetssökande att de aktiviteter som 

erbjuds hjälper de arbetssökande i deras process mot en 

sysselsättning? 

Chefens perspektiv är som nämnts ovan, att alla insatser som görs kan betraktas som 

vägledning. På så vis kan konkreta insatser som direkt syftar till att förbättra den arbetssökandes 

position på arbetsmarknaden som CV-skrivning, praktik, upprättande av individuell 

handlingsplan vara delar som räknas som vägledning. Chefen menar att vägledningen på 

arbetsförmedlingen också ska vara relaterad till arbetsmarknaden och att den därför är snävare 

än vägledning i allmänhet.
14

 Man kan därför tänka sig att dessa insatser som precis nämnts 

verkligen hjälper de sökande i deras process mot en sysselsättning. Två av de tre arbetssökande 

beskriver dock vägledningsaktiviteten Holland som det mest givande de varit med om på 

arbetsförmedlingen, trots att de inte anser att aktiviteten kan hjälpa dem i deras omedelbara 

arbetssökande. Detta beror på att de har planer på att studera men att de planerna ligger längre 

fram i tiden och de vill hinna arbeta mer innan de hoppar på en utbildning. Ingen av de 

arbetssökande anser att övriga aktiviteter och insatser de tagit del av på arbetsmarknaden har 

hjälpt dem i deras process mot en sysselsättning, trots att dessa aktiviteter är specifika och 

konkreta. 

                                                      
14

 http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf (2012-05-18) 

http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf
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7. Diskussion 

 

Under denna rubrik diskuteras resultatet som framkommit och den valda metoden. Intervjuerna 

och litteraturstudierna har resulterat i ökad kunskap och förståelse för oss angående vägledning 

på arbetsförmedlingen och hur denna hjälper de arbetssökande i deras väg mot en 

sysselsättning. Diskussionen är uppdelad i en resultatdiskussion och en metoddiskussion samt 

förslag till framtida forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Beroende på om det är de anställda på arbetsförmedlingen eller de arbetssökande som ger sin 

beskrivning av vägledningsaktiviteterna och hur de kan hjälpa de arbetssökande till en 

sysselsättning, skiljer beskrivningarna sig åt. Resultatet skulle kunna se annorlunda ut om några 

av intervjupersonerna tidigare varit inskrivna på arbetsförmedlingen och deltagit i 

vägledningsaktiviteter men nu fått ett arbete. Man skulle då på ett konkret sätt kunna se om de 

aktiviteter som erbjudits varit till hjälp i slutänden. De arbetssökande som nu finns med i 

studien är fortfarande arbetssökande och detta kan göra att de inte i nuläget ser vad aktiviteterna 

tillför dem i deras process. 

Att uppfattningen om vad vägledning är skiljer sig mellan de anställda och de arbetssökande 

och oss som studie- och yrkesvägledarstudenter är något som också har spelat in. Trots att detta 

är något som diskuterats under merparten intervjuerna är det något som har försvårat vårt arbete 

med tolkning och analys. När vi läste litteraturen och satt med resultatet av intervjuerna insåg vi 

att detta inte är någon lätt fråga. Eftersom hela studien utgår från vägledning kan detta ses som 

en begränsning. Samtidigt har det lett till ett vidgat perspektiv gällande vad vägledning innebär. 

Vägledning kan innebära olika saker för olika individer beroende på vilken roll de har och 

vilken situation de är i vilket framgår av intervjuerna som är gjorda med personer i tre olika 

skikt. 

Intervjun via mail har sina begränsningar eftersom det inte var ett samtal likt de övriga och inget 

utrymme för följdfrågor har funnits. Intervjun har, trots nämnda begränsningar, ändå tillfört 

värdefull kunskap till studien och vi kan inte se att det påverkat den i någon större grad. 

Vi har inte funnit forskning eller litteratur som tar upp hur vägledning inom arbetsförmedlingen 

kan hjälpa de arbetssökande till en sysselsättning. Vi har i litteraturstudierna fått behandla 

vägledning och arbetsförmedlingen separat och sedan fört samman dessa två delar i 

intervjuerna. Forskningen vi hittat har handlat om till exempel Arbetsvägledning (Lovén, 1991) 
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men denna form finns inte längre kvar. Forskningen vi funnit utgår också främst från de 

anställdas perspektiv, men de har inte med de arbetssökandes perspektiv på hur vägledningen 

kan hjälpa dem till en sysselsättning. Lovén (1991) tar i viss mån upp båda perspektiven, men 

då handlar det om arbetsvägledning som inte fanns till för alla arbetssökande. På grund av detta 

har det varit svårt att jämföra våra resultat med tidigare genomförda studier och forskning.  

Vår tidigare förförståelse och antagande har både bekräftats och förändrats. Det förekommer 

neutral vägledning på arbetsförmedlingen i högre grad än vi först trodde men den personliga 

vägledningen, vägledning i snäv bemärkelse (Lindh, 1997), kommer inte alla till dels. Vi har 

också funnit att det stämmer att de som arbetar med vägledning inom det undersökta 

arbetsförmedlingskontoret inte har en studie- och yrkesvägledarutbildning vilket betyder att de 

har en annan kompetens än utbildade studie- och yrkesvägledare, vilket också var en del av vårt 

antagande. 

Vi anser att intervjufrågorna gav de svar vi behövde för att få fram ett resultat som besvarat 

forskningsfrågorna och på så sätt har vi också uppnått vårt syfte med studien. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer. Två av de totalt sex intervjuerna 

utfördes personligen där vi träffade intervjupersonerna. En av oss hade huvudansvaret för varsin 

intervju vilket innebar att en av oss ställde frågorna och att vi båda hade möjlighet att ställa 

följdfrågor till intervjupersonen. Det gjorde att intervjun blev givande. Vi uppfattade olika saker 

i svaret från intervjupersonen vilket gjorde att vi fick med olika perspektiv. En av de sex 

intervjuerna utfördes personligen utav enbart en av oss. Det personliga mötet är viktigt men 

eftersom inte båda närvarade gick ett perspektiv förlorat och chansen till fler följdfrågor likaså. 

Två av de totalt sex intervjuerna utfördes via telefon utav en av oss eftersom det var svårt att 

hitta en gemensam tid för ett personligt möte. Dessa intervjuer hade varit mer lyckade om man 

hade kunnat utföra dem personligen. Det är svårare att få utförliga svar och att få samtalet att 

flyta på när man intervjuar via telefon. Den sista av de sex intervjuerna är gjord via e-mail 

eftersom det var svårt att finna en tid för personligt möte eller telefonintervju. Intervju via e-

mail var mindre lyckad eftersom svaren från intervjupersonen var korta och möjligheten till 

följdfrågor var begränsad. Det personliga mötet är viktigt för att skapa ett förtroende mellan 

intervjuaren och intervjupersonen vilket resulterar i utförligare svar eftersom intervjupersonen 

kan känna sig tryggare i att dela med sig mer av sina erfarenheter. Oavsett hur intervjuerna har 

varit utförts har dock intervjupersonerna bidragit med värdefull data till uppsatsen.  

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket vi anser var förtjänstfullt. Att kunna ställa 

följdfrågor på intervjupersonens svar minskar risken för missförstånd och ger chans till 

klargörande samt nya infallsvinklar. Eftersom vi under intervjuerna förklarade vad vi menar 

med vägledning och sedan bad intervjupersonen att förklara vad hon eller han anser att 

vägledning är var den semistrukturerade intervjun ett bättre val än en strukturerad. Vi valde att 
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utföra semistrukturerade intervjuer av två anledningar. Den första för att vi ville ställa samma 

frågor till alla intervjupersoner. Den andra för att vi ville öppna för att intervjupersonerna skulle 

kunna tillföra sådan information som vi i förväg inte visste skulle kunna komma fram. 

Intervjupersonen fick en specifik fråga som hon kunde tala fritt kring, följt av följdfrågor. Detta 

har lett till att intervjupersonerna fått säga det de önskar.  

Kvalitativa intervjuer visade sig vara givande när man forskar om människors beskrivning av ett 

fenomen. Det hade varit fördelaktigt om vi hade haft möjligheten att komplettera intervjuerna 

med observationer av de vägledande aktiviteterna med tanken att få en bredare insyn i hur 

aktiviteterna går till. Det hade varit givande om vi hade kunnat vara med på samtliga träffar 

under aktiviteten “vägledningsinsats”. Detta för att kunna få en uppfattning om deltagarna 

kommer vidare i sina tankar kring sin nuvarande situation och hur de med hjälp av aktiviteten 

hittar alternativa vägar. Men med den begränsade tid som stod till vårt förfogande nöjde vi oss 

med de kvalitativa intervjuerna. 

7.3 Framtid 

Som vi nämnt tidigare i diskussionen var det ingen av intervjupersonerna som tidigare varit 

inskriven på arbetsförmedlingen och sedan fått ett arbete med hjälp av arbetsförmedlingens 

aktiviteter och insatser. Detta vore intressant att ta del av - hur vägledningsaktiviteterna på 

arbetsförmedlingen har hjälpt de arbetssökande till den sysselsättning de nu har. Denna studie 

har enbart fokuserat på ett arbetsförmedlingskontor. Det vore intressant att göra en jämförelse 

mellan olika kontor och undersöka hur de arbetar med vägledning och vad deras arbete kan leda 

till. Det vore också intressant att göra en fallstudie och ta del av de aktiviteter som förekommer 

och att kunna forska vidare i frågan om olika definitioner på vägledning. 

Vår ursprungliga plan med det här examensarbetet var att ta del av och observera 

vägledningsinsatsen Holland och att intervjua några av deltagarna i flera omgångar för att få en 

bild av processen och vad vägledningen gav dem. På grund av att aktiviteten inte låg rätt i tiden 

för vårt examensarbete var det omöjligt för oss att genomföra studien på detta sätt. Det vore 

intressant att ta del av forskning som gått djupare in på en vägledningsaktivitet på det sättet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide. Frågor till chef på utvalt 

arbetsförmedlingskontor. 

 Vad är syftet med vägledningsaktiviteterna? 

 Vad önskar ni uppnå med aktiviteterna? 

 På vilket sätt hjälper vägledningsaktiviteterna de arbetssökande i deras process mot en 

sysselsättning? 

 Hur ser resultatet ut för de som har deltagit i aktiviteterna? 

 Kommer ni utveckla vägledningen inom arbetsförmedlingen inom den närmsta 

framtiden? I så fall hur? 

 Vilken utbildning har aktivitetsledarna? 

 Hur ser målgruppen ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide. Frågor till arbetsförmedlare som leder 

vägledningsaktiviteter. 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vilka sorts vägledande aktiviteter förekommer? 

 Ingår vägledningssamtal i aktiviteterna? 

 Vilka aktiviteter håller du i? 

 Hur går aktiviteterna till? 

 Hur många deltagare brukar vara med? 

 Hur ofta förekommer aktiviteterna? 

 Vad är syftet med aktiviteterna? 

 Upplever du att syftet med aktiviteterna uppnås? 

 Vad tror du deltagarna tycker om aktiviteterna? 

 Hur hjälper aktiviteterna de arbetssökande i deras arbetssökande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide. Frågor till deltagare i 

vägledningsaktiviteter/arbetssökande. 

 Hur länge har du varit arbetssökande? 

 Vad önskar du för sysselsättning? 

 Vad har du erbjudits för hjälp här på arbetsförmedlingen? 

 Har du haft något/några vägledningssamtal? 

 Vilka slags aktiviteter har du deltagit i? 

 Hur går aktiviteterna till? 

 Har de varit hjälp för dig i ditt arbetssökande? 

 På vilket/vilka sätt har de hjälpt dig? 

 Vad har du för förhoppningar på vad vägledningsaktiviteterna ska ge dig? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 

Missivbrev till personal på arbetsförmedlingskontoret. 

(Ort och datum) 

Hej! 

 

Vi heter Elin Skogholm och Selma Sigmarsdóttir och vi studerar på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Vi skriver under denna termin vår C-uppsats 

som handlar om arbetsförmedlingens vägledningsaktiviteter och hur de kan hjälpa arbetssökande i 

deras process mot en sysselsättning.  

Uppsatsen bygger på intervjuer med en chef på arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare och 

arbetssökande. Vi skulle vilja prata med en chef och två arbetsförmedlare som leder 

vägledningsaktiviteter samt fem arbetssökande som deltar i vägledningssaktiviteterna. 

Allt deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan. Alla deltagande 

kommer vara anonyma, endast yrkestitel kommer nämnas i slutresultatet. 

För att vi ska kunna få med så mycket information som möjligt kommer intervjuerna spelas in med 

hjälp av en mobiltelefon. När uppsatsen är godkänd kommer ljudfiler och transkriberingar raderas. 

Ditt deltagande är viktigt för att vi ska kunna göra ett gott arbete! 

Om det finns några frågor får ni gärna kontakta oss. 

 

Elin Skogholm 

Tel: 073-xxx xx xx 

E-post: elins@mm.com 

 

Selma Sigmarsdóttir 

Tel: 070-xx xx xxx 

E-post: selmas@mm.com  

 

Vänliga hälsningar Elin & Selma 
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Bilaga 5 

Missivbrev till deltagare i vägledningsaktiviteter/arbetssökande. 

(Ort och datum) 

Hej!   

 

Vi heter Elin Skogholm och Selma Sigmarsdóttir och vi studerar på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Vi skriver under denna termin vår C-

uppsats som handlar om arbetsförmedlingens vägledningsaktiviteter och hur de kan hjälpa 

arbetssökande i deras process mot en sysselsättning. 

Uppsatsen bygger på intervjuer med en chef på arbetsförmedlingen, två arbetsförmedlare och 

fem arbetssökande. Vi skulle vilja intervjua dig för att du som arbetssökande deltar i en 

vägledningsaktivitet och därför har värdefull information att bidra med. 

Allt deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avbryta. Alla deltagare kommer vara 

anonyma. 

För att få med så mycket information som möjligt kommer intervjuerna att spelas in med hjälp 

av en mobiltelefon. När uppsatsen är godkänd kommer ljudfiler och transkriberingar raderas. 

Ditt deltagande är viktigt för att vi ska kunna göra ett gott arbete! 

 

Om det finns några frågor får ni gärna kontakta oss. 

 

Elin Skogholm 

Tel: 073-xxx xx xx 

E-post: elins@mm.com 

 

Selma Sigmarsdóttir 

Tel: 070-xx xx xxx 

E-post: selmas@mm.com 

 

Vänliga hälsningar Elin & Selma 
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