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Abstract 
Syftet med uppsatsen är att belysa mötet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlingen som 
institution sett ur bådas perspektiv. Vi vill få en djupare förståelse både för de arbetssökande och 
för arbetsförmedlarna samt deras personliga upplevelser av mötet. Uppsatsens sociologiska 
perspektiv är symbolisk interaktionism. Eftersom det är upplevelsen av mötet och därmed den 
interaktion och samspel som uppstår är detta perspektiv relevant för studien.  För att få en djupare 
förståelse för upplevelsen av mötet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlarna har en 
kvalitativ metod använts. Tio intervjuer har genomförts, fem från varje grupp. Vi har inte velat 
styra informanterna helt och därför har det varit relevant att använda oss av teman istället för 
preciserade frågor. De fem arbetssökande var personer som vi känner sedan tidigare och de har 
varierande erfarenheter av arbetslöshet. Urvalet av de fem arbetsförmedlarna har skett mer 
slumpmässigt och dessa är indelade i arbetslag med olika tjänster. Resultatet har redovisats i 
teman som är gemensamma för både de arbetssökande och arbetsförmedlarna. De sju teman är; 
första kontakten, bemötandet/mötet mellan arbetssökande och arbetsförmedlare, krav som ska 
uppfyllas, förtroende, kontrollfunktion, de arbetssökandes eget ansvar och kommunikation. 
Citaten ifrån intervjuerna är det som stärker uppsatsens kvalitet eftersom de är ”rena” och återger 
informanternas åsikter. Detta för att vi inte vill att våra egna förklaringar ska leda till att citaten 
feltolkas av läsaren. Resultatet visar att de arbetssökande och arbetsförmedlarna har olika 
upplevelser av mötet dem emellan.  
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”Arbetslös – jag skulle gå runt och fråga om jobb. Om jag inte få nåt jobb så sitter jag och tittar 
på tv och sen skulle jag resa till USA. Om jag inte får nåt jobb där så åker jag till Malmö. Men 
där fanns inte plats. Jag skulle vilja jobba i Kährs” (Mirlinda Useini, hämtat från Winberg, 
1998:21). 
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1. Inledning 
Redan vid introduktionen av kursen fanns det ett gemensamt intresse när det gäller arbetslöshet. 
Båda ville skriva om arbetslöshet i sin c–uppsats. Under delkurs ett skulle en fältstudie 
genomföras, där en kartläggning skulle göras av en myndighet eller organisation. Valet gjordes 
att kartlägga de tjänster som erbjöds de arbetssökande och den roll arbetsförmedlingen (af) har 
som kontrollerande och serviceinriktad myndighet. Efter direktiv från arbetslöshetskassorna har 
af fått inta rollen som kontrollmyndighet i en allt större utsträckning än tidigare.  

För oss föll det sig naturligt och var en självklarhet att det var af som skulle kartläggas. Vi 
begränsade oss till att kartlägga arbetsförmedlingens tjänster/åtgärder som finns till de 
arbetssökandes förfogande.  

Det som har fångat intresset mest är just de personer som finns i vår omgivning, som är 
arbetslösa. Det är viktigt att ge en rättvis bild av både arbetsförmedlarna och de arbetssökande 
genom de intervjuer som genomförts. Vi är båda snart färdiga med vår utbildning och därmed på 
väg ut på arbetsmarknaden. Givetvis finns det en viss oro då arbetsmarknaden ser ut som den gör, 
med arbetslöshet och svårighet att få arbete, även som högskoleutbildad.  

Den allmänna uppfattningen som finns om af:s roll är oftast den att de arbetssökande 
förväntar sig redan vid inskrivningen att af automatiskt ska ha färdiga arbeten att erbjuda. För 
många blir det en besvikelse när de kommer till insikt att de måste ta mycket mer eget ansvar för 
sitt arbetssökande. Dessutom har af fått strängare krav på sig från a-kassorna att kontrollera så att 
de arbetssökande verkligen uppfyller kraven för att få ersättning. Detta ger en negativ uppfattning 
om af och dess roll som myndighet, de arbetssökande känner sig ”hotade” att följa anvisningar 
som inte känns tillfredsställande. Arbetsförmedlingens anvisningar måste följas för att den 
arbetslöse inte ska bli avskriven från a-kassan. Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS) erbjuder mycket information till arbetslösa om olika tillvägagångssätt för att hitta arbete, 
men som inte utnyttjas av den arbetslöse. Detta kan bero på att de arbetslösa inte vill erkänna för 
sig själva att de saknar kunskap i sitt arbetssökande och vid anställningsintervjuer. De arbetslösa 
känner stor press både från samhället och från sig själva att kunna försörja sig. En maktlöshet 
råder då tryggheten ”försvinner” som är en del av arbetets funktion och inte bara för det 
materiella. Detta bidrog till att vi ville intervjua både arbetsförmedlare och arbetssökande för att 
belysa båda gruppernas åsikter.  
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2. Problemprecisering och syfte 
Arbetslösheten är ett ständigt aktuellt och debatterat ämne, både i media och i samhället överlag. 
Enligt undersökningar som SVT låtit göra har Sveriges ekonomi aldrig varit bättre, men ändå är 
arbetslösheten hög, särskilt bland ungdomar. Vi har valt att inrikta oss på arbetssökande och 
arbetsförmedlare för att få en rättvis bild av deras situation.  

Syftet med uppsatsen är att belysa mötet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlingen 
som institution sett ur bådas perspektiv. Vi vill få en djupare förståelse både för de arbetssökande 
och för arbetsförmedlarna samt deras personliga upplevelser av mötet.  

2.1 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till Blekinge Län vårterminen 2006. Vi har inte valt att göra några 
generaliseringar eller könsindelning utan det är mötet mellan de arbetssökande och 
arbetsförmedlarna som ska belysas. 

3. Disposition  
Uppsatsen disponeras på följande sätt: 

I centrala begrepp beskrivs fem begrepp som är relevanta för uppsatsen. I bakgrunden 
redogörs det kort för ämnet vi valt. I kapitlet tidigare forskning presenteras en sammanfattning av 
en studie gjord av SACO. Det sociologiska perspektivet för uppsatsen är symbolisk 
interaktionism och i det kapitlet finns en sammanfattning av några sociologer som haft betydelse 
för perspektivet. Metoden innehåller metodologiska utgångspunkter, uppläggning av den 
empiriska studien, genomförande av den empiriska studien, bearbetning och analys av det 
empiriska materialet, metodens styrkor och svagheter samt studiens informanter. I resultatet är de 
arbetssökande och arbetsförmedlarna uppdelade var för sig i sju teman. Dessa teman är samma 
för båda grupperna. Resultatet har analyserats gemensamt utefter de sju teman. Därefter följer en 
diskussion och ett slutord.   

4. Centrala begrepp 
Vi har valt att ta med de centrala begrepp som har relevans för uppsatsen för att klargöra 
innebörden av dem. Dessutom är det inte alla som har erfarenhet av arbetslöshet eller 
arbetsförmedlingen och därför kan det vara svårt att veta vad ett möte dem emellan kan innebära. 
För att relatera begreppen till vår uppsats har vi valt att koppla begreppsförklaringen till de 
arbetssökande och arbetsförmedlarna i den mån det har varit möjligt. 

4.1 Arbetslöshetsbegreppet 
Enligt Rantakeisu är arbetslöshetsbegreppet vagt, men är ofta associerat till lönearbetets 
avsaknad. I engelskan används ett begrepp, ”unemployed”, som pekar tydligare på en koppling 
till anställningsförhållandet än till det begrepp vi ofta använder, ”arbetslös”. Den vanliga 
definitionen bland de arbetslösa är att de ofrivilligt är utan förvärvsarbete. Det kan också vara så 
att det är ett tillstånd då den arbetslöse bjuder ut sin arbetskraft på marknaden, men det saknas 
någon som vill hyra den. Det finns möjligheter för de arbetslösa som inte kan försörja sig att få 
ekonomisk hjälp. En förutsättning för detta är dock att de aktivt söker arbete.  
Oavsett hur det ekonomiska stödet ser ut finns ett socialt tryck på den arbetssökande att få ett 
förvärvsarbete som leder till förmåga att försörja sig och eventuellt sin familj (Rantakeisu, 2002). 
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Belöningen den arbetssökande ger till ”de andra” och samhället är just att visa att det finns en 
vilja att aktivt söka arbete. Denna process är ett tvång som finns inbyggt i samhällsstrukturen 
(Rantakeisu, 2002). 
 I den svenska arbetsmarknadspolitiken finns en tradition och stark koppling av begreppet 
arbetslöshet till ”arbetslinjen”. Arbetslinjen framhålls som unik och Sverige lägger mer pengar på 
sysselsättningsåtgärder än passiva åtgärdsformer som exempel arbetslöshetsunderstöd, än vad 
många andra länder gör. Tanken bakom detta är att arbetslinjens understöd till de arbetssökande 
ska vara av aktiv karaktär. I första hand ska stödet ges i form av utbildning eller arbete, det är 
endast i nödfall understödet ska gess som bidrag (Rantakeisu, 2002). 
 Under efterkrigstiden blev sysselsättningen ett överordnat mål inom Sveriges ekonomiska 
politik. Innebörden av detta är låg arbetslöshet och en ambition att alla grupper i samhället ska 
öka deltagandet i arbetslivet. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som var en ny myndighet under 
efterkrigstiden utvecklade ett system med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa åtgärder 
tillsammans med arbetsförmedlingarna betraktas som kärnan i Sveriges modell för 
arbetsmarknadspolitik. Staten är mellanhand på arbetsmarknaden genom 
arbetsmarknadsutbildningar och tidsbegränsade program för arbetslösa där sysselsättningen 
fördelas. Åtgärderna som de arbetslösa deltar i kan ha olika effekter. För de arbetslösa kan 
effekten vara att de inte glömmer sina yrkeskunskaper och de känner att de bevarar sin säljbarhet 
genom att utföra ordentliga arbetsuppgifter. När som helst kan åtgärden avbrytas för att ersättas 
med ett ordinarie arbete. En negativ effekt för de arbetslösa är ”inlåsningseffekten”, som uppstår 
om de arbetslösa slutar att aktivt söka arbete och nöjer sig med de sysslor de gör genom åtgärden. 
Denna effekt är dock sällan långvarig då åtgärderna är tidsbegränsade (Rantakeisu, 2002). 

Rantakeisu påpekar att i studier behandlas ofta de arbetslösa som en grupp med gemensamma 
erfarenheter, samtidigt som de icke-arbetslösa som vanligen förvärvsarbetar, betraktas som en 
grupp som delar gemensamma erfarenheter av icke-arbetslöshet. Rantakeisu menar att denna 
kategorisering används för att kunna dra slutsatser att arbetslöshet har en statistisk och betydande 
effekt på människors välbefinnande och hälsa. En politisk kontroversiell fråga om arbetsmotiven 
hos de arbetslösa kopplas samman med nivån på ersättningen från a-kassorna. Inom den 
nationalekonomiska inriktningen förekommer det antaganden att längre ersättningsperioder och 
hög ersättning i förhållande till erbjuden lön vid arbete leder till svagare ansträngningar att söka 
arbete. Detta perspektiv skulle leda till antagandet att de arbetslösa är nöjda med sin livssituation, 
har svag arbetsvilja och inte gör sitt bästa i försöken att få arbete. Om arbetsmotivationen är stark 
och det känns viktigt att ha ett arbete blir ofta effekten av arbetslösheten svårare att hantera 
(Rantakeisu, 2002). 

4.2 Interaktion 
Social interaktion eller förkortat enbart till interaktion är av stor betydelse inom symbolisk 
interaktionism. Interagerande människor finns i hela samhället, människor är gruppvarelser vilket 
leder till interaktion mellan individer. Människan interagerar även med sig själv genom att prata 
för sig själv och tänka, både medvetet och omedvetet. Blumer menade att forskare måste ta 
människors beteende i beaktande eftersom den sociala interaktionen ligger bakom tolkningar och 
teoretiserande. Genom den sociala interaktionen kan forskaren förstå samvaro och processer i 
människors liv. Människan blir vad den är med hjälp av den sociala interaktionen genom en 
förändringsprocess som sker fortlöpande. Social interaktion sker främst genom det talade och 
skrivna språket (Trost och Levin, 2004). 
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Genom observation blir människan medveten främst av det som hörs, men även av det som ses. 
En frisk människa kan enbart stänga av hörseln med hjälp av öronproppar, det kan upplevas 
jobbigt och känns som ett handikapp. Med synen ser människan mycket, men lägger inte märke 
till allt, åtminstone inte medvetet. Det är mycket i människor uppträdande som inte finns 
kodifierat på samma sätt som språket. Exempel på detta kan vara uppförande, utseende eller 
kläder. Det finns inga exakta bestämmelser på hur vi ska uppfatta människors uppträdande. Språk 
kan lättare bedömas med hjälp av ordböcker och så vidare. Däremot har exempelvis kläder en 
väsentlig betydelse i den sociala interaktionen, kavaj och slips kan ha stor betydelse i vilket 
sammanhang det används eller i olika kulturer (Trost och Levin, 2004). 
 Gregory Stone kritiserar Mead när han lägger för stor vikt vid det talade språket. Stone anser i 
stället att det borde läggas större betydelse vid den interaktion som sker med icke-språket. Stone 
räknar upp följande som han anser vara av värde: 
 

Varje social transaktion, dvs. serie av sociala interaktionsenheter, borde analytiskt 
brytas ner i åtminstone två komponenter eller processer – ”appearance and 
discourse”. Uppträdandet är minst lika viktigt för uppbyggandet och 
vidmakthållandet av jaget som språket eller diskursen är. Studiet av uppträdandet 
är också viktigt och informationsgivande för utvecklingen av det perspektiv vi 
kallar symbolisk interaktionism (Trost och Levin, 2004:100). 

 
Vanligtvis observerar inte människan det som förefaller vanligt, lukter, händelser eller 
människor, utan det är det ovanliga och oväntade som läggs på minnet. Det är avvikelser från den 
vanliga bilden som fastnar i minnet (Trost och Levin, 2004).  

4.3 Det professionella mötet 
Det är viktigt att den som ber om hjälp inte känner sig förödmjukad. Det är inte mycket besvär 
för arbetsförmedlaren att gå ut från kontoret och möta den arbetssökande. Kanske ta dem i hand 
eller visa en vänlig gest så att de känner sig välkomna. Avståndet mellan arbetsförmedlaren och 
de arbetssökande kan upplevas som en klyfta då de sitter på varsin sida av ett skrivbord. Det är 
bättre att sitta mittemot varandra då detta kan ha betydelse för kontakt, öppenhet och tillit 
(Zimsen, 1998). 

Redan i tidig ålder kan det bemötandet som vi har fått och upplevelserna av exempelvis 
familj, vänner etcetera bildat en grund för vårt sätt att uppleva omvärlden. Många rottrådar kan ha 
sina fästen i erfarenhet av kärlek, omsorg och vänskap, men också i upplevelser av svek, 
besvikelser och likgiltigt bemötande (Hägg och Kuoppa, 1997). 

Hägg och Kuoppa har utgått ifrån Goffman, ”Jaget och maskerna” då de påstår att utbildning 
och erfarenhet påverkar människan att utveckla ett visst beteende och förhållningssätt. Vi lär oss 
att hantera kommunikation på olika sätt samt hur vi ska bemöta olika personer (Hägg och 
Kuoppa, 1997). 

En rad faktorer som spelar roll är både medvetna och omedvetna. Utseende, ålder, kön och 
aktuell situation är några av dessa. Inom många yrken har det kommit att bli en betydelsefull 
kompetens att ha förmågan att kommunicera, leda samtal, informera och vägleda (Nilsson och 
Waldemarson, 1994). 

”Myndighetens företrädare”, det vill säga till exempelvis arbetsförmedlare, har ställts inför 
nya krav vad gäller professionalitet i mötet med de arbetssökande de ska vägleda, informera och 
samtala med (Hägg och Kuoppa, 1997).   
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De krav som ställs på myndighetspersoner utöver det kunnande som de har inom sitt 
yrkesområde och har utbildats för är att de ska klara av att möta alla arbetssökande på ett 
professionellt sätt och ta ansvar för det mötet. Förmågan att kommunicera och leda ett samtal är 
något som är en del av arbetsförmedlarnas professionella utveckling och kravet att vägleda står i 
skarp motsättning till de arbets- och förhållningssätt som tidigare har utvecklats och tillämpats. 
Arbetsförmedlare kan komma i kläm mellan de krav och regler som styr deras handlingsutrymme 
uppifrån och de krav som ställs på dem från de arbetssökande (Hägg och Kuoppa, 1997).   

Enligt Holm är det inte lätt att formulera vad det är som skapar mötet mellan två eller flera 
personer. Holm menar att det viktiga är att se och bli sedd. Möten kan definieras som ett sätt att 
upphäva det individuella och framhäva det som förenar. Kärnan i den empatiska förmågan är att 
arbetsförmedlaren kan leva sig in i och fånga upp det väsentliga i de arbetssökandes situation, 
tankar och känslor. Genom att använda det som sker på olika sätt kan vi bearbeta det intellektuellt 
och förmedla detta till den andre (Holm, 1987). 

4.4 Det professionella samtalet  
I ett professionellt samtal är det viktigt att lyssna, skjuta egna problem och bekymmer åt sidan 
och att hålla egna normer, upplevelser och fördomar under kontroll. När du står i en 
tjänsteställning där någon förväntar sig att du ska hjälpa måste uppmärksamheten riktas helt på 
den som söker hjälp. Det är den arbetssökandes problem som ska stå i centrum. Samtal som sker i 
tjänsten betyder inte att arbetsförmedlaren inte ska visa känslor gentemot den arbetssökande. 
Känslorna skall däremot anknyta till den arbetssökandes problem och de svårigheter som den 
upplever. I det professionella samtalet ingår en hel del element som skiljer sig från de privata 
samtalen. Först och främst är det den arbetssökandes problem som ska stå i fokus. 
Arbetsförmedlaren ska skjuta undan egna bekymmer och känslor. För det andra är det 
professionella samtalet målinriktat, arbetsförmedlaren och den arbetssökande ska tillsammans 
finna ut mot vilket mål den arbetssökande ska sträva. Till sist ska arbetsförmedlaren använda sig 
av medvetna och ändamålsenliga metoder för att främja det mål som satts upp tillsammans med 
den arbetssökande. I det professionella samtalet ska arbetsförmedlarna stötta, vägleda och 
upplysa. Arbetsförmedlarna ska lyssna och minnas de upplysningar som ges. De ska vara aktiva 
och vänligt tillmötesgående. Arbetsförmedlaren ska indirekt vara den som leder och styr samtalet. 
Varje kontakt med en annan människa leder till en ny erfarenhet genom vilken vi växer och 
utvecklas. Negativa erfarenheter kan göra att framtida planer kan komma att bli svårare att 
genomföra (Zimsen, 1998). 

Begreppet vägledning används för samtal i olika professionella sammanhang. Vägledande 
samtal syftar på samtal som förs mellan en professionell person (arbetsförmedlare) och en person 
(arbetssökande) som söker vägledning i en aktuell problemsituation. Samtalen avser att hitta ett 
sätt att hantera de möjligheter och svårigheter som är knutna till situationen ifråga. Ett 
professionellt samtal ska alltid ha ett syfte. Det kan vara att hjälpa en annan människa med 
konkreta praktiska upplysningar, att lösa emotionella, personliga problem eller att informera. Det 
är viktigt att lägga fram synpunkter och förslag, att instruera, förklara regler och att orientera om 
framtiden. Om arbetsförmedlaren har syftet klart för sig underlättar det arbetet med den 
arbetssökande. Zimsen påpekar också att arbetsförmedlaren ska införskaffa information om den 
arbetssökanden innan samtalet har påbörjats. Efter samtalet är det lämpligt att tänka igenom vad 
som sagts. Arbetsförmedlare som har förmåga att lyssna och lätt för kontakt med de 
arbetssökande blir ofta uppsökta igen. En god hjälpare ska ha egenskaper som förmåga till 
medkänsla, inlevelse och intresse för sociala och medmänskliga förhållanden (Zimsen, 1998). 
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Arbetssökande iakttar och lyssnar sig till vad för slags människa arbetsförmedlaren är, om denne 
visar ett beteende som arbetssökande kan hysa förtroende för och motsvarar förväntningar. De 
arbetssökande lägger ofta märke till rörelser som kan tydas som ett avvisande. Det som den 
arbetssökande kan komma att tänka på under samtalet kan vara bland annat; vad tänker 
arbetsförmedlaren om mig, lyssnar han/hon, har han/hon förstålelse för min situation eller 
accepterar de mig som en likvärdig människa (Zimsen, 1998). 

4.5 Kommunikation  
Några av de viktigaste uppgifter som den mänskliga kommunikationen har är att etablera, 
utveckla och vidmakthålla sociala relationer.  

Ordet ”kommunikation” kommer från latinets communis, vilket betyder ”gemensam”. 
Innebörden av kommunikationen blir således att det görs något gemensamt, delar något, det som 
delas är bland annat erfarenheter, reflektioner och tankar.  Kommunikation är något som 
människor gör. Genom kommunikationen med varandra utbyts information, denna uppstår ur 
kommunikation, först omedvetet för att senare blir mer medvetet och instrumentellt. För att de 
arbetssökande ska uppnå sina mål måste de informera sig om omvärlden, planera samspel med af 
och kontrollera handlingars utfall. Hård af Segerstad menar för att lagra all information måste 
mängden data kombineras och handlingar ska samordnas. Det är detta som kallas att planera. 
Planeringen sker på symbolnivå, det vill säga att vanligtvis språkliga symboler ordnas till 
budskap som upplevs meningsfulla (Hård af Segerstad, 2002). 

Den arbetssökande måste enligt Hård af Segerstad samarbeta med arbetsförmedlare i 
organiserade former för att utvecklas och överleva. Samverkan kräver därför en gemensam 
förståelse av det som sker. Världen består av en symbolmiljö där begreppet språk spelar en stor 
roll. Symbolmiljön kan jämföras med ett flöde av information. Först och främst direkt 
information från af, men även den information de arbetssökande får från till exempel böcker, 
tidningar, etermedier eller databaser det vill säga medierad information (Hård af Segerstad, 
2002). 

Den tillvaro som baseras på relationer till andra människor grundas genom kommunikation. 
Kommunikation är basen för identitet och möten mellan de arbetssökande och arbetsförmedlarna. 
Kommunikationen är även en grundläggande förutsättning för grupper och deras funktionssätt 
och effektivitet. Det som människor har störst erfarenhet av och som de känner bäst till är just 
kommunikationen, som är en ständigt pågående process. Detta samspel kan ske mellan 
arbetssökande och arbetsförmedlare. Deras identitet kan bli bekräftad genom information, 
påverkan, tanke och känsla. Därmed visar de hur de upplever och reagerar på den person de talar 
med. Kommunikationen definieras som en process mellan två eller flera personer som skickar 
budskap till varandra. Där visar de hur de påverkas av varandra, uppfattar sig själva och 
situationen samt vilket innehåll de lägger i sina budskap. Denna process äger rum i ett socialt 
system med arbetssökande som har förväntningar och attityder som de fått från af, processen 
påverkar det budskap som utväxlas. Samspelet dem emellan sker genom olika kanaler såsom 
språk/tal, mimik/ögonkontakt, gester/kroppsrörelser och avstånd/lukter. Merparten av 
kommunikationen handlar om att stärka identiteten och visa hur vi vill att en annan person ska 
uppfatta oss eller hur relationen till denne ska utformas. Med hjälp av kommunikationen skapar 
vi ordning i vår bild av världen, för en värld utan struktur är en värld utan mening. Detta behov 
av meningsfullhet ger oss en förutsägbarhet. Samspelet gör det möjligt för de arbetssökande att 
göra världen gripbar och förändringsbar (Nilsson och Waldemarson, 1994).  
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5. Bakgrund    
När vi tog första kontakten med af i Karlskrona blev vi erbjudna att vara med på två 
informationsmöten som hålls för alla nyanmälda. Det är två möten som är obligatoriska för att de 
arbetssökande ska få ut sin a-kassa. Det är först ett basinformationsmöte och efter det ett 
informationsmöte om arbetsmarknadsstyrelsens hemsida där en genomgång om deras tjänster 
görs. 

När vi intervjuade Anders Johansson, (biträdande chef på af) förklarade han ingående och 
noggrant om de program och åtgärder som AMS och af kan erbjuda de arbetssökande. Det är 
framför allt de som har varit inskrivna länge och är på väg att bli utförsäkrade. Anders 
presenterade statistik på hur många som finns inskrivna i de olika programmen/åtgärderna och 
hur det såg ut för ett år sedan.  
 Arbetslösheten kostar staten mycket pengar, människor försörjer sig på a-kassa, arbetar ibland 
och många känner ingen panik. Vissa kan gå arbetslösa i ett helt år utan att söka ett enda arbete, 
därför har af blivit tuffare med att se till att de söker arbete även utanför Blekinge och Sverige till 
och med. År 2004 skrev af i Karlskrona sju underrättelser till a-kassan om att kraven på att få a-
kassa utbetald inte var uppfyllda av dessa arbetssökande. År 2005 skrevs dock 50 stycken 
underrättelser vilket är ett tecken på skärpning hos af.  
 Arbetsförmedlingen har två roller, dels en serviceroll för att hjälpa människor till utbildning 
och arbete, dels en myndighetsroll för att se till att människor söker och tar arbeten. Denna har 
funnits länge, men det är på sistone det har blivit tydligare. ”Arbetslösa kvinnor utan barn 
uppmanas att söka arbete utanför den egna orten, men om det är en arbetslös man och hans 
partner har arbete har han inte samma krav på sig att söka arbete i en annan stad (Anders 
Johansson, 2006)”. Det är viktigt att de arbetssökande visar att de vill ha arbete. Varje månad 
intervjuas ett visst antal personer som varit arbetslösa i minst tre månader för att se hur aktiva de 
är i sitt arbetssökande, hur mycket tid de lägger ner på att söka arbete samt hur mycket hjälp de 
får. Det har visat att intresset är lågt för att söka arbete. Ju fler arbeten som söks desto större 
chans finns det att få ett arbete.  

Arbetsförmedlingen prioriterar långtidsarbetslösa, funktionshindrade, invandrare och 
ungdomar. Med hjälp av konjunkturprogram sätts dessa prioriterade grupper i sysselsättning. Om 
de avböjer af:s anvisningar om arbete eller praktikplatser riskerar de att bli avskrivna från af och 
därmed få sin a-kassa indragen. När de arbetssökande skriver in sig på af ligger det mycket 
ansvar på dem själva att aktivt söka arbete. Arbetsförmedlingen ska finnas som ett stöd och 
hjälpa till med handlingsplanen och anvisa lämpliga arbeten. Allt eftersom tekniken har 
utvecklats har af försökt att hänga med så gott det går för att underlätta att söka arbete, leta 
utbildningar, skriva CV, hitta information om olika program och bidrag med mera.  

5.1 Arbetsförmedlingens program och stöd 
De program och de stöd vi har under denna rubrik är väsentliga för vår uppsats. Dessa har tagits 
upp av våra informanter och därför vill vi beskriva dem kortfattat. I och med att af har 
omorganiserats har arbetsförmedlarna blivit indelade i olika lag som utför olika tjänster. 

Ett av de program som har nämnts av majoriteten av våra informanter är aktivitetsgarantin. 
Den är till för att hjälpa dem som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, till exempel 
personer som varit arbetslösa länge. För att stärka den arbetssökandes möjligheter att få arbete 
kan arbetspraktik anvisas på en arbetsplats för att denne ska få arbetslivserfarenhet. Om den 
arbetssökande har svårt att identifiera sina färdigheter och förutsättningar kan den sökande få 
vägledning och fördjupat stöd (Arbetsmarknadsstyrelsen). 
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Denna vägledning ska ligga till underlag för vilka insatser som ges för att öka möjligheterna på 
arbetsmarknaden. Plusjobben är ett annat program som avser att stärka den arbetssökandes 
möjligheter att få ett arbete. Arbetsgivare får möjlighet att höja kvalitén i sin verksamhet genom 
att plusjobbare utför sådana uppgifter som inte ryms inom den ordinarie verksamheten. De 
arbetssökande som har plusjobb ska under den tiden ha regelbunden kontakt med af och söka 
osubventionerat arbete, vilket ska göras under arbetstid. Lönebidraget är ett stöd för personer med 
funktionshinder med nedsatt arbetsförmåga. Bidraget ska underlätta att få eller behålla en 
anställning där dennes funktionshinder beaktas. Personligt biträde är ett annat stöd för 
funktionshindrande. Stödet avser att ge arbetsgivare ekonomisk kompensation för merkostnader 
till följd av att arbetsplatsen avsätter personalresurser för stöd i arbetet för den 
arbetshandikappade (Arbetsmarknadsstyrelsen). 

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) ges om den arbetssökande har stort behov 
av individuellt stöd för att träna sig i arbetsuppgifter och annat som krävs i arbetssituationen. För 
de arbetssökande som är osäkra på vad de vill finns det en arbetspsykologisk utredning. Med 
hjälp av denna ska de komma till insikt med vad de vill och denna ska bidra till en säkrare 
uppfattning om deras egenskaper såsom intressen. Arbetsförmedlingens hemsida, ams.se används 
flitigt både av arbetsgivare och av arbetssökande. Arbetsgivaren kan på egen hand söka lämpliga 
personer till sitt företag och annonsera ut lediga arbete. De arbetssökande i sin tur kan söka efter 
lediga arbeten och lägga ut sitt CV så arbetsgivare får möjlighet att läsa det 
(Arbetsmarknadsstyrelsen). 

6. Tidigare forskning  
Det har varit svårt att hitta någon tidigare forskning som berör samspelet mellan arbetssökande 
och arbetsförmedlare. Vi har hittat en del forskning som berör ämnet arbetslöshet på många andra 
sätt. Till exempel forskning om hur arbetssökande uppfattar åtgärdsprogram, genus- och 
invandrarperspektiv och ungdomsarbetslöshet. Eftersom det är upplevelsen av mötet mellan de 
arbetssökande och arbetsförmedlarna som undersökts så har det gjorts en sökning på ord såsom 
samspel, arbetsförmedlingen, arbetssökande och så vidare. Det närmsta vi kom i vår sökning var 
en undersökning som är gjord av Sveriges akademikers centralorganisation (SACO). Den gjordes 
år 2005 och känns aktuell, rapporten beskriver vilken syn deltagarna i undersökningen har på af.  

Rapporten illustrerar deltagarnas upplevelser av af och deras tankar om det arbete 
arbetsförmedlarna utför. Deltagarna i undersökningen åskådliggör olika svårigheter, problem och 
dilemman som ingår i det arbete som arbetsförmedlarna genomför. Rapporten visar effektfullt på 
betydelsen av bra kommunikation, vad de arbetssökande kan förvänta sig av af och vad af kan 
förvänta sig av de sökande. Det är kundens perspektiv på af som kommer fram i denna rapport 
och deltagarna är akademiker (SACO, 2005). Eftersom denna rapport var den som låg närmast 
vårt problemområde och dessutom är gjord nyligen ansågs den relevant för vår undersökning.  

Resultatet i SACO:s undersökning redovisas i sex olika avsnitt med olika teman. De menar 
också att även om undersökningen är gjord ur ett sökandeperspektiv finns det mycket att hämta 
för den som är intresserad av olika svårigheter och möjligheter som finns i arbetsförmedlarnas 
dagliga arbete. Vidare förklarar SACO att även om undersökningen är gjord på ett urval av 
akademiker är det deras samlade bedömning av upplevelserna som deltagarna har förmedlat 
endast har att göra en liten del av att individerna råkar vara akademiker.  

Undersökningen är kvalitativ och gjord med hjälp av gruppsamtal med totalt 60 
arbetssökande akademiker inom olika SACO-förbund (SACO, 2005). 
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6.1 Kritik mot arbetsförmedlingens service 
I SACO:s rapport framkom det att arbetsmarknadsverket (AMV) fått kritik när det gäller brister i 
af:s service samt hur kontroll och myndighetsutövning hanteras. En första orsak till denna kritik 
kan vara att det på senare tid har presenterats en del studier som påvisat brister som rör af. Bland 
annat har inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) pekat på brister när det gäller 
arbetssökandes likabehandling. En annan orsak är de senaste årens ökning av antalet 
arbetssökande. De har bidragit till att pressen ökat på af. Ytterligare en förklaring kan vara att af 
idag arbetar på andra sätt än tidigare (SACO, 2005).  

Arbetsförmedlingens arbete har blivit mer mekaniskt och därmed mindre personligt. 
Arbetsförmedlingens prioriteringar har ändrats, myndigheter har tagit hjälp av tekniska 
hjälpmedel i ökande omfattning för att rationalisera sitt arbete. Långt in på 1900-talet präglades 
af och dess arbete av ett individinriktat arbetssätt. En annan orsak kan vara att arbetet för 
arbetsförmedlarna har blivit svårare. Förr var verktygen begränsade i deras arbete, men uppgiften 
att förmedla jobb var på sätt och vis enklare. Det har kommit betydligt fler specialinriktningar på 
utbildningar och arbetsmarknaden har blivit mer komplicerad. Parallellt med ökningen av 
specialiseringen har andelen arbetssökande med eftergymnasial utbildning ökat (SACO, 2005).   

Arbetsförmedlingen levererar service huvudsakligen genom tre kanaler, af:s Internettjänster, 
kundtjänsten samt den lokala af. AMV:s mål är att den lokala af ska ha mer tid för en mer 
fördjupad service till de arbetssökande och arbetsgivare som behöver det. Prioriteringen av vilka 
som ska få mest hjälp är klar. Främst är det de sökande som är eller är på väg att bli 
långtidsarbetslösa eller de personer som bedöms stå långt utanför arbetsmarknaden som skall få 
ytterligare personligt stöd (SACO, 2005). 

AMV arbetar också med att utveckla formerna hur af ska underlätta för a-kassan, till exempel 
genom att kontrollera hur pass aktivt de arbetssökande söker jobb. Dessutom står frågor om af:s 
bemötande i centrum (SACO, 2005). 

6.2 Resultat från samtalen med de arbetssökande 
Här redovisas resultatet från de olika teman SACO har arbetat med och som berör de frågor och 
teman vi själva har arbetat med i vår undersökning. För enkelhetens skull har vi använt de 
rubriker som SACO har använt sig av, detta för att inget missförstånd angående teman ska göras. 

6.2.1 Kontakt och kommunikation 
Sättet af hanterar kontakten och kommunikationen med den arbetssökande har stor betydelse för 
det intryck den sökande får av af. De som prioriteras är arbetslösa ungdomar, arbetshandikappade 
och personer med utländsk bakgrund. Enligt Förvaltningslagen (1986:223) har AMV och af en 
serviceskyldighet som innebär att frågor från enskilda ska besvaras snarats möjligt och den som 
berörs av ett myndighetsbeslut skall underrättas och få en motivering till beslutet. SACO 
redovisar följande angående deltagarnas erfarenheter och tankar kring hur af hanterar kontakten 
och kommunikationen med de arbetssökande (SACO, 2005). 

Arbetsförmedlingen ska i god tid informera om ett möte kommer att ställas in, lokal ändrats 
och hur långa väntetider det är. Detta kan vara ett sätt att visa den arbetssökande respekt. Ett 
annat sätt att visa respekt är att alltid svara på den e-post som kommer ifrån de arbetssökande. 
För att minimera risken att de arbetssökande missar information borde de bli tillfrågade hur de 
vill hålla kontakten med af, de kanske föredrar brev framför e-post (SACO, 2005). 
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Om de arbetssökande får träffa samma arbetsförmedlare vid varje besök säkerställs kontinuiteten 
och kommunikationen mellan af och den sökande förbättras. Det skulle kunna finnas värdefulla 
erfarenheter inom olika sorters rekryteringsföretag som kan bidra till att exempel utveckla bra 
rutiner för kontakt och kommunikation mellan de arbetssökande och af. Det skulle kunna bidra 
till att af skulle upplevas som en naturlig mötesplats för de arbetssökande (SACO, 2005).  

6.2.2 Information om regler och service 
AMV har en målsättning att alla arbetssökande ska få samma information samt vilka regler som 
gäller rätten till a-kassa, tjänster och service. I den individuella handlingsplanen ska uppgifter 
finnas vilka åtagande den arbetssökande respektive af har. Vilka önskemål och hjälp som kommit 
fram och vilken hjälp af ska bistå den arbetssökande med. Följande åsikter framkom i SACO:s 
undersökning (SACO, 2005). 

De regler och rutiner som finns på af kan vara svåra för en nyinskriven att förstå. 
Handlingsplanen ska göras på ett utförligt och noggrant sätt. En tydlig handlingsplan är ett sätt att 
undvika onödiga missförstånd samtidigt som en otydlig handlingsplan kan vara sämre än ingen 
alls. Tydliga informationsskyltar, blad och sidor kan bidra till att minska missförstånden. 
Sökande ska i förhand få information om vad mötena ska handla om så det går att komma väl 
förberedd. Arbetsförmedlingen ska framstå som den sökandes främste stödjare istället för 
motståndare. Det är viktigt att allt det af har att erbjuda lyfts fram. Det är bättre att af i första 
hand uppmuntrar de arbetssökande att aktivt söka arbete istället för att ”hota” med sanktioner 
(SACO, 2005).  

6.2.3 Informationsinhämtning  
En viktig fråga för att af skall kunna bistå de arbetssökande med relevant service är att de har 
korrekt information om de arbetssökande. AMV har beslutat att informationen skall vara 
individanpassad. I detta avsnitt beskrivs deltagarnas upplevelser hur af inhämtat uppgifter om de 
sökande och hur de ser på hur de borde göra (SACO, 2005). 

Arbetsförmedlarna måste kunna erkänna sin okunskap och istället fråga den arbetssökande 
om vad till exempel ett yrke står för eller en utbildning innebär. För att komma fram till effektiva 
sökstrategier för en individ, kan enligt de arbetssökande vara att utnyttja deras egna erfarenheter 
och kunskaper om utbildningen, yrkena eller den bransch som är aktuell (SACO, 2005). 

De personliga behoven är svåra att upptäcka på annat sätt än genom de individuella samtalen. 
De personliga och kontinuerliga kontakterna med af är viktiga för att af ska kunna bedöma hur 
stort behov den arbetssökande har av att få hjälp, mer omfattande hjälp eller annan inriktning på 
hjälpen (SACO, 2005). 

6.2.4 Kompetens  
En viktig fråga för kvalitén på af:s tjänster är kompetensen hos arbetsförmedlarna. Det är bland 
annat viktigt att arbetsförmedlarna är väl insatta i de regelverk som finns angående 
arbetslöshetsförsäkringen och dess tillämpning. De ska ha kontakter med arbetsgivare för att 
matchningsarbetet ska bli framgångsrikt. De tillfrågade har fått uttrycka vad de anser om af:s 
kunskapsmässiga resurser och vilken kompetens de efterfrågar. Även de arbetssökande som är 
välutbildade kan ha behov av att få hjälp med att formulera brev, ansökningar och CV (SACO, 
2005). 
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Specialkunskaper bland arbetsförmedlarna kan göra att förutsättningarna ökar när de individuella 
behoven ska tillgodoses. Det skulle upplevas positivt om det gjordes ansträngningar att matcha 
arbetssökande med arbetsförmedlare med relevanta erfarenheter eller kompetenser. En 
specialisering mot olika kategorier av arbetssökande kan vara ett sätt att bygga upp och utveckla 
kompetenser för en beredskap med möjlighet att erbjuda de arbetssökande med specifika behov 
en relevant service (SACO, 2005). 

6.2.5 Stöd engagemang och bemötande 
Några viktiga kvalitetsfrågor är att de arbetssökande upplever att af visar engagemang, att de 
stödjer de arbetssökande och att af:s bemötande är professionellt. AMV anger att af skall arbeta 
utifrån ett kundperspektiv med inriktning på att stödja både arbetssökande och arbetsgivare.  Det 
är kundmötena som avgör hur af uppfattas av arbetssökande och arbetsgivare. I förvaltningslagen 
(1986:223) står det att alla anställda inom AMV, i likhet med alla andra anställda inom 
myndigheter skall beakta allas likhet inför lagen, vara sakliga och opartiska. Nedan redovisas hur 
de tillfrågade upplevde af:s stöd, engagemang och bemötande (SACO, 2005).  

Svårighetsgraden på all information ska överensstämma med mottagarens förutsättning att 
kunna förstå. Framförs informationen på fel nivå kan den uppfattas som kränkande både om den 
är för lätt eller för svår. Det är viktigt att de arbetssökande blir bemötta som en person som vill ha 
arbete och kan få arbete istället för en ”arbetslös”. Ett förhållningssätt är att betrakta de 
arbetssökande som kunder, allt för att de inte ska känna sig misstänkliggjorda eller kränkta. 
Samtalsteknik kan vara ett sätt för arbetsförmedlarna att förbereda sig på olika situationer och 
därmed undvika att de sökande känner sig felbehandlade. Arbetsförmedlingen skulle kunna 
använda sig av en gemensam ”Code of Good Conduct” som metod för att alla arbetssökande ska 
känna sig likabehandlade och korrekt bemötta. Det ska finnas krav på både arbetssökande och 
arbetsförmedlare att komma väl förberedda till mötena. För att bemöta en arbetssökande på ett 
korrekt sätt bör arbetsförmedlaren vara medveten om att personen kan uppleva att han/hon 
befinner sig i en krissituation. Då det finns ett ojämnt maktförhållande mellan den arbetssökande 
och myndigheten af kan det leda till att den arbetssökande läser in ett underförstått hot om att få 
a-kassan indragen i allt som kommer från förmedlingen. Det skulle finnas en huvudregel om att 
de arbetssökande alltid blir tillfrågad vilket stöd som önskas. De arbetssökande kanske inte 
känner att de behöver något stöd alls, men frågan gör att de känner sig synliggjorda och 
bekräftade. Den fysiska miljön på af kan vara av betydelse för hur den arbetssökande upplever 
besöket (SACO, 2005). 

6.2.6 Kontroll och myndighetsutövning 
Något som är centralt för legitimiteten hos de arbetssökande är kvalitén i af:s 
myndighetsutövning i kontrollen av att de arbetssökande aktivt söker arbete.  De arbetssökande 
ska bedömas på samma grunder och principer. Det är viktigt att framhålla att 
arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. De tillfrågade har fått svara på frågor 
som berör synen de har på af och det sätt de hanterar och borde hantera detta (SACO, 2005).  

De arbetssökandes förtroende för af kan öka genom att alla arbetsförmedlare agerar enhetligt. 
Det skulle kunna göras genom att arbetsförmedlare ständigt för en systematiserad dialog kring sitt 
arbete. För att de arbetssökande inte ska uppleva att arbetsförmedlarna agerar olika och deras 
arbete ska förenklas, borde bra och enhetliga rutiner och metoder finnas, till exempel kontrollen 
av att de arbetssökande är aktiva i sitt sökande (SACO, 2005). 
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Både de arbetssökande och arbetsgivarnas förtroende kan undergrävas om det skickas ut 
anvisningar som inte stämmer med de arbetssökandes kompetenser. Det krävs olika arbetsinsatser 
för olika sorters arbeten. Därför skulle af tänka på att antal sökta arbeten och rätt sökta arbeten 
inte är samma sak (SACO, 2005). 

6.3 Mönster som framkommer i undersökningen 
Det har i undersökningen framkommit stor variation i de olika uppfattningar på hur af hanterar 
olika specifika situationer i verksamheten. En förklaring kan vara att det är så att olika personer 
uppfattar samma sak på olika sätt. Den observerade olikheten har med sannolikhet också att göra 
med att af hanterar sökande på olika sätt, om detta stämmer gäller det att tänka efter ordentligt. 
Det är i synnerhet viktigt att behandla alla lika när det gäller myndighetsutövning samt kontroller 
som af gör. Anledningen till detta är de regler som finns vad gäller formerna för 
myndighetsutövning. Hösten 2004 visade en intervjustudie gjord av Institutet för 
Arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) att det fanns skillnader på hur arbetsförmedlare såg 
på regler och de regelverk som finns. Det gällde bland annat hur de såg på tillämpningen av 
sanktioner, det framkom dessutom att en del arbetsförmedlare inte hade full översikt vad gäller de 
regler som fanns. I IFAU:s studie framkom dessutom att det i första hand var mellan kollegor det 
diskuterades frågor om tillämpning av regler och bemötande. Mer sällan diskuterades dessa 
frågor i organiserade samtal mellan chefer och medarbetare tillsammans (SACO, 2005). 

Hypotesen att af behandlar de arbetssökande olika får stöd i IAF:s undersökning från 2004. 
Denna visar på brister i de rutiner af hade när det gällde platsanvisningar samt hur af följer upp 
överenskomna kontakter. Enhetlighet i handläggningen af har för de arbetssökande förutsätter 
både rutiner och kunskaper. I undersökningen SACO har gjort är variationen påtaglig för 
deltagarnas uppfattning om behov av olika slags kompetenser som krävs av arbetsförmedlarna. 
Det är svårt för arbetsförmedlarna att leva upp till alla de individuella önskemål och 
förväntningar de enskilda arbetssökandena har. Inom vitt skilda områden efterfrågas kompetens 
av de arbetssökande om bland annat kunskap om regelverk, arbetsmarknadsrelaterade kunskaper, 
om yrken, utbildningar och arbetsgivare. Dessutom efterfrågas kunskaper som gör att 
arbetsförmedlarna kan fungera som vägledare, coacher eller rent av kuratorer. Det framkom att de 
tillfrågade eftersträvade bättre generella kunskaper hos alla arbetsförmedlare medan 
expertkunskapen skulle gälla vissa arbetsförmedlare (SACO, 2005). 

Ur ett kundperspektiv går det sammanfattningsvis att se två områden som påverkar kvalitén 
på af. Först handlar det om i vilken mån af bemöter de arbetssökande korrekt, enhetligt och 
rättssäkert. För det andra gäller det att utifrån individuella behov kunna bistå och ge de 
arbetssökande kvalificerat stöd. Metoderna för att uppnå det första handlar om enhetlighet, 
rutiner, arbetssätt samt kunskaper om regler och mål. Metoderna för att uppnå det andra är 
svårare att definiera på ett entydigt sätt. Det kvalificerade och flexibla stödet förutsätter 
specialistkunskaper av olika slag. Urvalet som af ska och kan råda över är beroende av både 
resurser och prioriteringar. Det är viktigt att understryka att oavsett hur organisationen av af ser 
ut och vad som prioriteras är det av betydelse att de arbetssökande vet vad af förväntar sig av 
dem och vad de kan förvänta sig av af. Genom att af är duktiga på att förklara vad de är till för 
kan de undvika missförstånd och onödig frustration från de arbetssökande (SACO, 2005). 

Trots att alla deltagarna i undersökningen var akademiker är den samlade bedömningen att 
upplevelserna deltagarna har förmedlat endast har en liten del att göra med att de råkar vara 
akademiker (SACO, 2005). 
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Sett ur arbetsförmedlarnas perspektiv är det lätt att inse att akademiker är ”svåra” att förstå sig på 
och hjälpa eftersom de ofta har ”udda” erfarenheter och utbildningar. Det är eventuellt det som 
speglar de svar som getts angående efterfrågan av specialkompetensen hos arbetsförmedlarna 
(SACO, 2005). 

7. Sociologiskt perspektiv  
Perspektivet som används i studien är symbolisk interaktionism eftersom det kan hjälpa till att 
analysera och förstå innehållet i de intervjuer som genomförts. Eftersom det är upplevelsen av 
mötet och därmed den interaktion och samspel som uppstår är detta perspektiv relevant för 
studien. Sammanfattning av vad perspektivet går ut på och vad som ligger till grund för tankarna 
bakom uppkomsten och användandet av den görs i detta kapitel. Utgångspunkten i förklarandet 
av perspektivet är gjort ifrån Trost och Levin då de åskådliggör perspektivet på ett lättförståligt 
sätt. Vi har också tagit del av det Cuff och Payne har skrivit om symbolisk interaktionism. Vi är 
medvetna om att dessa båda är sekundärkällor då de använder sig av många referenser i texten. 
Det har varit svårt att få tag på alla referenser och primärkällor, men vill använda oss av denna 
litteratur då författarna skriver på ett sätt som gör att det är lätt att förstå vad perspektivet innebär.  

7.1 Symbolisk interaktionism 
Enligt Trost och Levin är symbolisk interaktionism ett synsätt eller ett perspektiv där den sociala 
verkligheten ska analyseras. Alla samhällsforskare vill ha redskap som hjälper dem att förstå det 
samhälle de lever i eller forskar om. De fem viktigaste hörnstenarna inom symbolisk 
interaktionism är enligt Trost och Levin definitionen av situationen, social interaktion, symboler, 
aktiv och nuet. Detta uttrycks på följande sätt: 

 
Definitionen av situationen, att all interaktion är social, att vi interagerar men hjälp 
av symboler, att människan är aktiv och att vi handlar, beter oss samt att vi 
befinner oss i nuet (Trost och Levin, 2004:12). 

 
Definitionen av situationen betyder att människors situationer blir verkliga i konsekvenser först 
när de varseblir och definierar sin situation. Det som bestämmer en människas beteende beror på 
hur en speciell situation vid ett givet tillfälle definieras. Detta är en pågående process där 
situationer definieras hela tiden. Genom alla omdefinitioner blir det möjligt att ändra uppfattning 
och till följd av detta sitt beteende. En situation påverkas både av de personer som interagerar och 
hela den situation de befinner sig i. Situationen kan påverkas av sinnesstämning, hälsotillstånd, 
temperatur, väderförhållanden, lokal eller om den ingår i ett gruppsammanhang. Människors 
fysiska och sociala verklighet är subjektiv, men upplevs objektiv eftersom människor lär sig 
gemensamma namn på olika fenomen och är överrens om innebörden av dessa. För att ta ett 
exempel så finns det en gemensam föreställning om vad begreppet familj betyder. Skulle flertal 
olika individer bli tillfrågade skulle det dock ges många olika svar om hur deras familj såg ut. 
Trost och Levin hänvisar till Thomas teorem och hans beskrivning av definitionen av situationen. 
Teoremet lyder: "Om människor definierar situationer som verkliga blir de verkliga till sina 
konsekvenser", det vill säga människor handlar efter den innebörd de ger den sociala 
verkligheten. Till exempel ”om jag säger god morgon så får jag en vänlig hälsning i gengäld” 
(Trost och Levin, 2004:17).   
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Social interaktion är en av de viktigaste hörnstenarna inom symbolisk interaktionism. Interaktion 
kan ske genom samtal, men också genom kroppsrörelser som minspel och gester. Trost och Levin 
påpekar också att när människor tänker pågår en sorts interaktion med dem själva. Människor 
tänker med ord eller symboler som har betydelse för dem själva. Slutsatsen av detta skulle 
således bli att med ett nyanserat språk får de lättare att tänka och utan språk går det inte att tänka 
alls. Nästa hörnsten är symboler. De vanligaste symbolerna är ord. När människor lär sig ett 
språk lär de sig också innebörden av de olika orden. Orden måste ha samma mening för den som 
använder de, som för de människor som finns i den närmsta omgivningen, det är först då orden 
blir symboler. Aktivitet är den fjärde hörnstenen. Perspektivet inom symbolisk interaktionism 
ligger på att människor är aktiva och det beteende som visas upp. Människor är sociala varelser 
och genom att vara aktiva ingår de i en process. Alla människor är föränderliga, för symbolisk 
interaktionism är detta en förutsättning. För att kunna förstå en människas beteende är det viktigt 
att veta hur den personen definierar en given situation vilket kan vara svårt. Det är viktigt att 
empatisera och sätta sig in i hur en person känner sig och hur symbolerna uppfattas. Mead delade 
in jaget ”the Self” i två olika delar, ”Me” och ”I”. Me är den del av jaget som samlar på sig alla 
erfarenheter och samlar dessa i minnet, både det aktiva, det inaktiva, det medvetna och det 
omedvetna. I människans Me finns också normer och samvete. Människans I är aktivt och hjälper 
till att styra och bromsa agerandet mot bakgrund av det som finns i Me (Trost och Levin, 2004). 

Vidare menar Trost och Levin att det läggs stor vikt på vad människor gör och säger, men 
också det de inte gör eller säger. Det är människors aktiviteter som står i centrum inom symbolisk 
interaktionism. Den femte och sista hörnstenen är nuet. Genom att vara aktiva agerar människor i 
nuet på olika sätt. De finns i nuet, definierar situationer i nuet och interagerar med symboler i 
nuet. Symbolisk interaktionism anser att människan inte glömmer någonting. Det glömda finns 
integrerat med de nya värderingarna en människa har. Det glömda finns på så sätt med i alla de 
mänskliga modifikationsprocesser som pågår. Alla upplevelser och erfarenheter både de från 
barndomen och senare i livet påverkar människans beteende. Det glömda eller icke-ihågkomna 
påverkar beteendet och tas fram i de situationer som är relevanta i människans 
föreställningsvärld, både de positiva och de negativa situationerna. Vissa detaljer människan lär 
sig glöms bort och ligger latent för att användas vid behov (Trost och Levin, 2004). 

7.2 Grundläggande tankar kring symbolisk interaktionism 
Det är många som har haft åsikter om hur symbolisk interaktionism och samspelet mellan 
människor ska definieras. Det finns olika tankar kring vad som är grundläggande och hur forskare 
ska använda sig av dessa grunder i sina arbeten. Vi ska göra en sammanfattning av några som är 
intressanta och givande. Det är viktigt att kunna se att samma perspektiv kan ha flera 
bakomliggande idéer.  

Enligt Blumer består symbolisk interaktionism av tre grundpelare. För det första består 
samhället av människor, alla dessa människor har ett jag. För det andra är det individuella 
beteendet sammansatt av företeelser inte enbart en respons eller reaktion. För det tredje består ett 
gruppbeteende eller kollektivt beteende av sammankopplade individuella beteenden. Detta sker 
genom en process där individerna tolkar och beaktar varandras beteende. Enligt Blumer reagerar 
människan på den egna tolkningen eller varseblivningen av andras beteende inte på beteendet i 
sig självt. Den mänskliga interaktionen sker genom symboler, tolkning, varseblivning och genom 
att tillskriva andras beteende en bestämd mening (Blumer, 1998).  
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För att göra en mängd olika undersökningar menade Blumer att forskaren istället skulle ge sig ut 
bland människor med stor etisk sans för att möjligtvis få fram en klarare bild av det sociala livet. 
Detta sker genom observationer, att lyssna och fråga, samla in livshistorier, läsa dagböcker ha 
gruppdiskussioner och så vidare (Blumer, 1998). 

Det finns inga kvinnor bland dem som anses ha haft stor betydelse för symbolisk 
interaktionism. Förklaringen till detta är att kvinnor vanligtvis inte hade tillträde till universitet 
och college förrän senare år. Jane Addams är en kvinna som under lång tid var god vän med 
bland annat Dewey och James, som båda har haft stor betydelse inom den symboliska 
interaktionismen. I kombination med hennes arbete hade Dewey och James påverkan på henne 
samtidigt som hon kom att påverka dem. För att se Addams tankar i ett modernt perspektiv går 
det att säga att hon arbetade emot alla former av etnocentrism, både på individuell och på 
samhällelig nivå. (Trost och Levin, 2004) 

Addams hade ett speciellt sätt att arbeta med att förbättra de fattigas villkor. Hon menade att 
det var tvunget att sätta sig in i de fattigas villkor, både genom de ekonomiska och tekniska 
aspekterna och människornas sätt att tänka. Det var av stor vikt för Addams att studera 
verkligheten genom att ha egen kontakt med den. Hon ansåg att ett av världens stora problem är 
avsaknad av empati och verklig förståelse för de erfarenheter och känslor andra människor har. 
En av Addams tillämpningar, som blivit del av symbolisk interaktionism, är att använda ett 
inifrånperspektiv och empatisera i verklig mening istället för att enbart förstå (Addams, 1999).  

Addams öppnade Hull-House i Chicagos fattiga kvarter där hon bodde tillsammans med en 
kollega, Ellen Gates Starr. På så sätt kom de att förstå de fattiga istället för att tycka synd om 
dem. Chicago University blev intresserade och många av professorerna kom dit för att hålla 
seminarier och föreläsningar. Några av dessa professorer var Mead, Dewey och Cooley. Vid 
denna tidpunkt påverkades många av Darwins utvecklingslära och behaviorismen, detta ledde till 
ett stort intresse för människors beteende. Alla personer som påverkades av Hull-House på något 
sätt sägs ha utgjort en grund till det som idag kallas symbolisk interaktionism. Det är svårt att 
avgöra vem som betydde mest och hur de påverkade varandra. Några av de metoder som 
användes var observationer och intervjuer (Addams, 1999). 

Enligt Hewitt måste forskare ta hänsyn till relationen mellan en individ och dennes miljö och 
hur denna relation har utvecklats för att vi ska förstå individen och varför den uppvisar ett visst 
beteende. En individ består inte av en ren inre kärna och är inte heller tvingade att spela de roller 
som förväntas av honom/henne. Det som formar en individ enligt symbolisk interaktionism är 
genom de roller som samhället innefattar och det är dessa som ger varje individ både motiv och 
motivation till att uttrycka sin mänsklighet. Interaktionisterna menar att samhället gör människor 
till vad de är, men på ett sådant sätt som varken är fullkomligt eller mänskligt. Det som 
intresserar symbolisk interaktionism är hur människor uppfattar och konstruerar den sociala 
ordningen som en del av den verklighet de lever i. De vill kunna redogöra för hur människor 
handlar i en viss situation för att kunna förklara varför ett visst beteende uppstår och bidrar till en 
samordnad social aktivitet. Sociologer anser att individens beteende inte kan förklaras enbart 
utifrån individuella termer såsom attityder, livssituation, egenskaper och så vidare, utan beteendet 
formas och begränsas ständigt av sociala processer och dessa processer måste undersökas och 
förklaras (Hewitt, 1981).     

Cooley anses vara en av grundarna till symbolisk interaktionism. I Cooleys bok, som kom ut 
1902, framhöll han att de föreställningar människor har om varandra är de delar i ett samhälle 
eller i en grupp som kan påstås vara de verkliga delarna. Det är förhållandet mellan personliga 
idéer som är samhället. För att människan ska kunna sätta sig in andras situationer används 
empati eller sympati (Trost och Levin, 2004).  
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Människan kan också se vilken bild de andra har av sig själv, titta på sig själv genom att titta på 
andra. Detta kan kallas att se på sig själv i en spegel, ”looking-glass self” eller spegeljaget. 
Cooley var enbart intresserad av det sociala jaget, inget annat jag var av betydelse. Han menade 
att människans sociala jag har tre väsentliga komponenter. ”Vår föreställning om hur vi ter oss 
för andra, vår föreställning om den andra personens bedömningar av oss och en självkänsla, 
positiv eller negativ, som uppstår ur dessa föreställningar (Trost och Levin, 2004:43)”. 

7.3 Studier om arbetslivet 
Från 1930–talet och framåt har Hughes och hans medarbetare genomfört undersökningar som 
huvudsakligen handlat om arbetslivet. Det mest centrala i moderna samhällen är just arbetslivet, 
arbetet anses ligga till grund för att individens självkänsla formas, definieras och bestäms. En 
individs självuppfattning och värdering av sig själv bestäms av det yrke och status han har och på 
så sätt är han genom sin position i arbetslivet bunden till samhället. Trots att arbetet har kommit 
att bli en central och avgörande del i vårt liv är den inte helt olik andra aspekter av det sociala 
livet. Hughes studie om arbetslivet kan ge kunskaper av generellt sociologiskt intresse och 
användbarhet (Cuff och Payne, 1996). 

En stor del av de undersökningar som har genomförts av symboliska interaktionister har 
präglats av en förståelse för de personer som befinner sig längst ner i organisationer och sociala 
klassningssystem och en ”kritik av dem som befinner sig i toppen”. De symboliska 
interaktionisterna har bland annat granskat de välutbildade tjänstemännen som är en av de 
dominerande grupperna i vårt samhälle. De ville ”tränga bakom” den bild som tjänstemännen 
försöker visa utåt. Det finns en tendens inom tjänstemannayrken att de presenterar sig själva som 
”hängivna allmänhetens sak”, att de i första hand ser till klienternas intressen och inte till egna 
belöningar (Cuff och Payne, 1996). 

Hughes menar att det är viktigt att påpeka att det även inom välutbildade grupper finns 
personer som är korrupta, oärliga och likgiltiga inför klienterna. Det som sociologen studerar, 
exempelvis en välutbildad grupp tjänstemän, kan ge information som är nedvärderande för 
gruppen. Det som sociologen avslöjar är oftast sådant som de försöker dölja eller bagatellisera. 
Dock är det de oprivilegierade, de maktlösa grupperna i samhället som sociologerna vill studera, 
för de anser att det är hos dem som forskaren kan upptäcka ”nyheter”. Interaktionisterna menar 
att vi inte har tillgång till de synsätt som präglar de maktlösas liv i och med att samhället ser ut 
som det gör. Det forskaren får veta är oftast nedvärderande och förmedlas av maktgrupperna i 
samhället. De som får ge en offentlig bild i samhället om till exempel kriminella är oftast 
journalister i tidningar, radio och tv, poliser, psykiatriker och så vidare, de kriminella tillåts inte 
göra det själva. Den allmänna uppfattningen om oprivilegierade innebär att den är starkt 
ofördelaktig och det är här sociologen ska till exempel försöka visa att ”de utstötta” är ”vanliga 
människor” i speciella omständigheter. Denna typ av forskning leder till att forskaren tar ställning 
för de svaga i samhället, men den leder också till att maktgrupperna konfronteras (Cuff och 
Payne, 1996).  
Oavsett politiskt styre består moderna samhällen av människor som mobiliseras i allt från 
familjeaktiviteter till formella och organiserade aktiviteter i arbetet. I stort sett alla människor 
ingår någon gång i det system som arbetsmarknaden tillhör. De industriella länderna aktualiserar 
frågan om arbetslösa och har olika sätt att hjälpa de personer som av någon anledning är utan 
arbete. Det finns olika anledningar till att en person är utan arbete. Det kan till exempel vara 
ålder, hälsa, avsaknad av den utbildning som behövs i ett teknologiskt samhälle eller helt enkelt 
att de bor på fel plats (Hughes, 1993). 
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Istället för att bedöma människor efter etnicitet, kön eller materiell status, bedöms människor ofta 
utefter om de har arbete eller inte. Dessutom förutsätts det att alla som inte är för unga, för gamla, 
eller för sjuka har ett arbete. Ett yrke är inte vilken aktivitet som helst, det är en dela av en 
individs pågående system av aktiviteter i livet. Systemet kan vara stort eller litet, enkelt eller 
komplext. Kontakten mellan de olika personerna i systemet kan vara nära eller så långt ifrån 
varandra att de inte kan påstås vara sociala, de kan vara formella eller informella, frekventa eller 
sällsynta. Det väsentliga med ett yrke kan vara att arbetsplatsen fyller behovet av aktiviteter och 
ansträngningar för många personer (Hughes, 1993). 

Det kan vara till hjälp att definiera både för sig själva och för andra vad arbetet går ut på och 
varför de agerar på ett visst sätt. Människor vill förklara för andra vilka uppgifter och 
befogenheter deras yrke domineras av. Vissa befogenheter en tjänsteman har i sitt yrke kan vara 
av både liten eller av stor karaktär. Vissa yrken kräver också att innehavaren ska ha en 
legitimation för att överhuvudtaget få vara verksam. Det är således inte vem som helst som kan 
inneha dessa yrkesroller. Att ha ett yrke kan på sätt och viss innebära en möjlighet att identifiera 
sig. En arbetslös människa har det svårare i den bemärkelsen (Hughes, 1993). 

I vissa samhällen är det god sed, traditioner och sanktionerade regler som styr vad en person 
med en viss status kan göra. I vårt samhälle är det en mer eller mindre oskriven regel att varje 
människa ska göra vad som helst som han/hon har kompetens att göra. En människa ska göra allt 
för att uppnå de ambitioner som finns att uppnå, utbilda sig eller skaffa erfarenhet för att nå dit. 
Många av samhällets arbeten eller yrken innebär innehav av en viss titel. När två eller flera 
människor samtalar kan betydelsen av dessa titlar lätt observeras, de är viktiga för att identifiera 
varandra. Människor med samma yrkesbenämning eller titel känner en viss tillhörighet och hittar 
alltid ett lämpligt samtalsämne och gemensamma nämnare (Hughes, 1993). 

7.4 Valet av symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism går ut på att förstå människan och dess handlingar i samspel med 
andra. Därför har det varit självklart för oss att ta med detta perspektiv. Då det är en djupare 
förståelse för andra människor vi vill få lämpar den sig bäst. Alla människor är olika individer 
och handlar efter olika erfarenheter. Beroende på var i livet de befinner sig har de olika 
definitioner av situationen. Detta gäller både för de arbetssökande och för arbetsförmedlarna. 
Även om de anställda på af innehar en tjänstemannaroll så finns det en individ bakom denna som 
ska beaktas. Trots att de har ett regelverk att följa har de olika erfarenheter och egenskaper som 
gör att de arbetar på lite olika sätt. De arbetssökande ses ofta som en grupp individer med lika 
förutsättningar, men det är viktigt att kunna se deras olika personligheter. En grundregel i 
samhället är att alla ska ha ett arbete för att försörja sig. De arbetssökande söker sig till af med en 
tvångskänsla då de känner sig kontrollerade både för att samhället ”kräver” det, men också av sig 
själva då de vill kunna försörja sig. Denna tvångskänsla är varken fullkomlig eller mänsklig då 
det är samhället som gör människor till vad de är. Det är av stor betydelse att ha en medvetenhet 
om vilken situation människor befinner sig i för att förstå deras beteende. 

Språket är en viktig del av interaktionen. Denna gör det möjligt för människor att samspela 
och förstå varandra. Eftersom af till stor del bygger på självservice försvinner ”språket” och 
kommunikationen dem emellan. Denna kommunikation har ersatts med Internettjänster där 
individen själv ska förse sig med viktig information. Trots att denna information är omfattande 
kan det leda till obesvarade frågor och de arbetssökande känner att den är otillräcklig. Den 
personliga kontakten krävs trots allt för att slippa missförstånd och för att få frågor besvarade.  
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8. Metod  
I detta kapitel redogörs för använd metod. Till vår studie passade den kvalitativa metoden bäst 
eftersom vi ville få en djupare förståelse både för de arbetssökande och för arbetsförmedlarna 
samt deras personliga upplevelser av mötet. Vi är inte intresserade av några generaliseringar, utan 
vill genom kvalitativa intervjuer komma åt de olika informanternas personliga åsikter.  

8.1 Metodologiska utgångspunkter 
Nedan följer en redogörelse för den kvalitativa metoden och hur den har varit applicerbar på vårt 
arbete. Då det är en översikt av metoden har vi valt att använda två sekundärkällor eftersom dessa 
beskriver metoden på ett bra och överskådligt sätt.  

8.1.1 Kvalitativ metod 
Genom att använda den kvalitativa metoden vill forskaren, enligt Bryman, få en djupare 
förståelse för det fenomen som undersöks. Det är i undersökningar där det inte går att använda sig 
av siffror och statistik som den kvalitativa metoden lämpar sig väl (Bryman, 2004). 
 Precis som Bryman resonerar, gjordes bedömningen att det inte gick att få fram den 
information som önskades för att uppnå förståelsen på något annat sätt. Med hjälp av kvantitativ 
metod gick det att få en uppfattning om antal arbetslösa och om de ingår i olika åtgärdsprogram 
och så vidare, men den var inte till hjälp för att förstå hur interaktionen och samspelet mellan 
arbetsförmedlare och arbetssökande ser ut.  
 Syftet med kvalitativa metoder är enligt Holme och Solvang, att förstå en viss företeelse. 
Detta sker genom att forskaren beskriver sammanhanget och får en djupare förståelse av 
fenomenet. Holme och Solvang menar att det som kännetecknar de kvalitativa metoderna är att 
forskaren studerar objektet på nära håll, forskaren möter situationen eller miljön där den eller det 
som ska studeras befinner sig i öga mot öga. För att förstå objektet och den miljö och situation 
som är aktuell måste forskaren komma informanterna nära inpå livet. I en sådan situation är det 
viktigt att växla mellan inre och yttre perspektiv, det vill säga att både kunna förstå och förklara 
det studerade fenomenet eller företeelsen (Holme och Solvang, 1997).  
 Vi ansåg det inte möjligt att få en rättvis bild av någon av de båda grupperna och dess 
individer om deras möten inte ses utifrån bådas synvinkel. Precis som Holme och Solvang menar, 
är det beskrivningen av hela relationen mellan de båda grupperna som efterfrågas. Det är 
intressant att få en förståelse för hur de båda upplever ett möte dem emellan. Intervjuerna med 
arbetsförmedlarna har gjorts på deras arbetsplats så att de befinner sig i den miljö där de normalt 
möter de arbetssökande. Det är en del av det Holme och Solvang beskriver när objektet möts öga 
mot öga i den miljö och situation de normalt befinner sig i. 
 Bryman anser att det är viktigt att forskaren börjar med en frågeställning, det vill säga att 
forskaren från början vet vad han/hon vill ha en djupare förståelse för. Efter det ska forskaren 
göra ett urval, samla in data, bearbeta data, samla in mer data vid behov, sammanställa resultat 
och därefter redovisa en slutsats av insamlad data. Vidare hävdar Bryman att grunden är viktig, 
hur den utvecklas från teori till praktik, hur individer i en miljö eller situation tolkar verkligheten 
och dess sociala egenskaper. Bryman påpekar att det läggs stor fokus på de begrepp som används 
inom den kvalitativa metoden. Begreppen används och utgör en ”referensram”. Intervjun är den 
vanligaste metoden i den kvalitativa forskningen enligt Bryman. Intervjun består av en 
uppsättning förbestämda frågor eller teman, allt beroende på hur strukturerad eller ostrukturerad 
forskaren vill att den ska vara (Bryman, 2004). 
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Redan i ett tidigt skede av uppsatsarbetet uppkom det problemområde som skulle undersökas. 
Som Bryman beskriver är det viktigt att börja arbetet med detta. Vi har under arbetets gång 
snävat in oss mer och mer på den aktuella problemformuleringen. När urvalet fastställdes 
bestämdes det gemensamt att intervjuer av personer från de båda grupperna skulle genomföras. 
Det var relevant att intervjua lika många från varje grupp för att få en jämn fördelning. 
Datainsamlingen består av intervjuer med de arbetssökande och personer på arbetsförmedlingen. 
Frågorna som valdes är relativt ostrukturerade, vi har använt oss av olika tema som är liknande 
för både de arbetssökande och de på arbetsförmedlingen.  

8.2 Uppläggning av den empiriska studien 
För att genomförandet av studien skulle bli möjlig var det viktigt att kontakta de personer som 
skulle vara lämpliga att intervjua. För att verkligen få fram det som eftersträvades var det 
betydelsefullt att kontakten med af redan gjorts under fältstudien. På så sätt visste vi från början 
att det var möjligt att få genomföra intervjuer med personalen där. Nedan kommer vi att förklara 
hur vi kommit i kontakt med och gjort urvalet av våra informanter.  

8.2.1 Tillträde till fältet 
Eftersom vi valde att göra intervjuer med två olika grupper så har tillvägagångssättet varit lite 
olika när det tagits kontakt med informanterna. Redan under genomförandet av fältarbetet var det 
nödvändigt att komma i kontakt med personer som kunde bidra med relevant information för 
studiens syfte.  

Detta var en fördel för oss eftersom det hade knutits kontakt med arbetsförmedlingen redan 
innan uppsatsarbetet påbörjades. Vi blev då lovade att få intervjua några av de arbetsförmedlare 
som arbetar i Karlskrona. Eftersom en av oss har kontakt med en person på arbetsförmedlingen i 
Ronneby var det naturligt att göra två intervjuer med personal därifrån. Därmed gick det att 
undvika att få liknande svar från alla, då de kan påverkas av att dela arbetsplats och därmed ha 
liknande uppfattningar och erfarenheter från sitt arbete med de arbetssökande.    

8.2.2 Urval 
I intervjuerna har tillämpats både bekvämlighets- och snöbollsurval. Det första innebär att 
informanterna är personer vi känner och som fanns tillgängliga. Det andra urvalet innebar att 
informanter valdes utifrån ett antal människor som är relevanta för undersökningen och har den 
kunskap om det område som undersöks. Dessa informanter kan i sin tur användas för att få 
kontakt med andra informanter (Bryman, 2004).  

När de arbetssökande kontaktades valdes personer vi känner privat. Detta val grundas främst 
på två orsaker. För det första har inte arbetsförmedlingen möjlighet att lämna ut namn och 
personuppgifter på dem som finns inskrivna där. Vi tyckte inte heller att det var relevant, för 
varken oss eller personer som befinner sig på arbetsförmedlingen, att fråga dem. De kanske 
befinner sig i en situation som gör att det blir märkligt om två okända personer vill ställa frågor 
och intervjua dem. För det andra så ansåg vi att en arbetssökande känner sig tryggare att prata 
med någon de känner eftersom det kan vara ett känsligt läge de befinner sig i. Det var så ärliga 
och personliga svar som är möjligt som eftersträvades och det ansåg vi var lättare att få då de 
kände förtroende för oss.   

Totalt har tio intervjuer genomförts. De fem arbetssökande är personer vi känner, dock är det 
inte personer vi känner gemensamt. Utöver de fem arbetssökande har fem arbetsförmedlare, tre 
på af i Karlskrona och två på af i Ronneby intervjuats.  
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De tre arbetsförmedlarna i Karlskrona har Anders Johansson (biträdande chef på af) valt ut åt oss. 
De två övriga tog vi själva kontakt med per telefon.  

Den metod som använts är kvalitativa intervjuer för att ge en djupare förståelse för 
informanternas upplevelse av mötet dem emellan. Utgångspunkten var en intervjumall med olika 
teman, dock inga fasta frågor. Med hjälp av teman var det lättare att förhålla oss till syftet med 
undersökningen och de har hjälpt till att hålla intervjun inom problemområdets ramar (se bilaga 1 
och 2).  

När intervjuerna genomfördes var vi båda med, detta för att öka tillförlitligheten och 
validiteten då den ena av oss kan uppmärksamma sådant som den andre inte lägger märke till och 
tvärtom.  

De arbetssökande fick själva bestämma miljön för intervjutillfället, detta för att informanterna 
skulle känna sig bekväma och bättre till mods med sig själva vilket resulterade i att intervjuerna 
gav mer. En av de arbetssökande ville se frågorna innan intervjutillfället, intervjufrågorna/teman 
(se bilaga 1) skickades med e-post.  Intervjuerna med arbetsförmedlarna har genomförts på deras 
arbetsplatser. Det har varit mest naturligt då de normalt sett vistas där i kontakten med de 
arbetssökande. Tiden för intervjun bokades med hänsyn till när det bäst passade dem. 
Arbetsförmedlarna i Karlskrona ville på egen begäran se frågorna innan intervjuerna 
genomfördes. Arbetsförmedlarna i Ronneby blev tillfrågade om de ville ha frågorna i förväg, men 
de ansåg inte att det behövdes. De frågor som e-postades byggde på teman (se bilaga 2) som det 
sedan ställdes följdfrågor på, ju fler intervjuer som genomfördes, desto fler nya frågor dök upp. 
Eftersom intervjuerna gjordes med arbetsförmedlare på två olika arbetsplatser ökar 
tillförlitligheten och giltigheten i studien då de inte kan diskutera frågorna tillsammans i förväg. I 
och med att de olika förmedlingarna har olika arbetssätt och tillvägagångssätt i mötena med de 
arbetssökande varierar svaren.  

8.3 Genomförande av den empiriska studien 
Det har varit viktigt att upplysa informanterna att deras deltagande har varit frivilligt och att all 
material de gett oss har behandlats med största varsamhet och konfidentialitet. Allt för att inte 
röja deras identitet, de inspelade intervjuerna kommer att förstöras när studien avslutats. För att 
på bästa sätt skydda våra informanters identitet har vi tilldelat fingerade namn. Detta görs för att 
uppsatsen inte ska kännas opersonlig gentemot våra informanter.  

8.3.1 Kvalitativ intervju 
Värdet av den kunskap som skapas under kvalitativa intervjuer är enligt Kvale beroende av vilket 
sammanhang som den ingår i och hur denna kunskap används. Kvalitativa intervjuer hjälper till 
att få en djupare förståelse för den omgivning människor lever i och utifrån deras synpunkt få 
kunskap om en företeelse. Det viktiga för människor är samtalet, för genom det lär människor 
känna andra människor i omgivningen, till exempelvis genom att ta del av deras levnadssätt och 
erfarenheter (Kvale, 1997). Detta har varit viktigt i genomförandet av intervjuerna. Det har 
resulterat i en djupare förståelse för både de arbetssökande och arbetsförmedlarna genom att få ta 
del av deras åsikter.  

Enligt Kvale har intervjuer ett syfte och en struktur, helst ska intervjun inledas med att ställa 
bakgrundsfrågor till informanten samt förklara vad syftet med intervjun är. Kvale delar in 
intervjun som samtal i tre former. Dock valdes den tredje formen av samtal, en filosofisk 
dialog/diskurs eftersom den är relevant för uppsatsen och intervjuerna (Kvale, 1997).  
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Intervjuerna var ett ömsesidigt samtal där både vi som intervjuare och informanterna var på 
samma nivå. Under detta samtal är enligt Kvale både den som intervjuar och informanten på 
samma nivå och det som står i fokus är samtalet och den ömsesidighet som finns mellan 
forskaren och informanten. Samtalet är inte bara grundläggande för att få kunskap utan den utgör 
också grunden för mänsklig interaktion (Kvale, 1997). 

Kvale använder sig av 12 aspekter för att belysa den kvalitativa forskningsintervjuns 
förståelseform. Vi kommer enbart att redogöra för de aspekter som är väsentliga för de intervjuer 
som har genomförts. Med hjälp av dessa aspekter stärks tillförlitligheten och validiteten i 
uppsatsen då det är viktigt att kunna förstå, beskriva och tolka den kunskap som har kommit fram 
under intervjuerna, men även göra den rättvis för båda parterna av informanterna och lyfta upp 
det som är av relevans. Redan innan intervjuerna påbörjats fanns en medvetenhet att information 
om sådant som vi inte tänkt skulle komma fram. Därför har det varit viktigt att bearbeta den 
insamlade informationen på ett korrekt sätt för att det inte ska avslöja informanterna samt för att 
det inte ska tappa sin helhet. Den information som informanterna har delgett oss har behandlats 
med varsamhet. Det har varit viktigt för oss att utesluta sådant som kan avslöja vem som har sagt 
vad. 

Kvale menar att forskaren vill förstå och beskriva det som informanterna upplever i sin 
livsvärld, det vill säga försöka tolka det som sägs och hur det sägs för att få en djupare förståelse 
och en bättre beskrivning av informantens livsvärld. Enligt Kvale är det kvalitativa ett sätt att 
sträva efter kvalitet och inte kvantitet, att få en djupare förståelse och kunskap om exempelvis 
upplevelsen av bemötandet och inte enbart utgå ifrån siffror. Med den specifika förståelseformen 
eftersträvas att få ut så mycket som möjligt av informanterna, det vill säga den information som 
är av relevans för våra frågor/tema (se bilaga 1 och 2). Det är viktigt att forskaren är öppen för 
både det som sägs och det som inte sägs, har ett förutsättningsmedvetande. Under intervjuns gång 
kan det komma fram mer information än väntat då intervjun löper fritt och inte baseras på klara 
frågor. När det gäller kvalitativa intervjuer används i princip aldrig färdiga frågor utan forskaren 
utgår oftast ifrån teman om den företeelse som undersöks. Dessa teman är mer fokuserade på 
företeelsen i sig än strukturen. På så vis kan forskaren få ut mer av intervjun om informantens 
livsvärld. Kvale påpekar att om informanten är mångtydig kan intervjusituationen komma att 
försvåras, då informantens svar kan tolkas på olika sätt. Det är inte helt ovanligt att informanten 
ger forskaren de svar som han tror att forskaren förväntar sig och då är det viktigt att försöka leda 
informanten på ”rätt spår” igen (Kvale, 1997).    

Under våra intervjuer har vi varit noga med att samtalet utgått från våra teman och på så sätt 
var informanten på rätt spår hela vägen. Redan under våra första intervjuer la vi märke till hur 
positivt inställda våra första informanter var till af, men medan intervjun flöt på kom den 
inställningen att ändras. Därför påpekar Kvale att det är viktigt att vara uppmärksam när 
informanten kan ha kommit till insikt om att han/hon vill förändra något under intervjuns gång, 
något som är av betydelse, men som han/hon inte har varit medveten om innan. Den kunskap som 
skapas under intervjun menar Kvale sker genom ”det mellanmänskliga samspelet i situationen”, 
det vill säga där forskaren och informanten påverkar varandra. En bra intervju kan ge 
informanten en positiv upplevelse och forskaren ett underlag för den företeelse som undersöks 
(Kvale, 1997). 
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8.3.2 Intervjumetodik 
I likhet med Kvale menar Lantz att en intervju är en form av utfrågning. För att denna utfrågning 
ska vara ett användbart hjälpmedel i yrkesmässiga sammanhang måste det ställas särskilda krav. 
De data som ska analyseras är informantens svar (Lantz, 1993).   

Till grund för en slutsats eller beslut ligger analysen och därför måste informantens svar vara 
så trovärdiga som möjligt för att forskaren ska kunna dra en så säker slutsats som möjligt där 
resultatet kan granskas kritiskt (Lantz, 1993).  

I resultatet kommer vi i huvudsak att redovisa datainsamlingen med citat från informanterna. 
Detta för att de svar vi fått och de åsikter informanterna delgett oss ska vara så ”rena” och 
trovärdiga som möjligt. När analysen sedan görs utgör citaten grunden och därför är det lättare att 
granska resultatet kritiskt då det är informanternas egna ord. 

Lantz påpekar också att intervjun är ett samspel mellan två personer där rollerna inte är 
jämställda, det vill säga en frågar och en svarar. Detta samspel menar Lantz är baserat på 
frivillighet och det är kommunikationen dem emellan som är föremål för analysen. Intervjuer får 
enbart användas för att samla in information där forskaren har ett syfte och därmed skiljer 
intervjun sig från ett vanligt samtal. Ett samtal är baserat på utvecklingen av och innehållet i 
samtalet, vilket är ett ömsesidigt förhållande mellan intervjuare och informant. Under samtalet 
kan både intervjuare och informant mer eller mindre komma att påverka både utvecklingen och 
innehållet menar Lantz (Lantz, 1993). Detta styrks även av Kvale då han påpekar att det ska råda 
en ömsesidighet mellan intervjuare och informant och att det är samtalet som står i fokus.  

En professionell intervju anser Lantz ska ge de data som uppfyller de särskilda kraven. De 
särskilda kraven är att metoden måste ge tillförlitliga resultat (reliabilitet), resultatet måste vara 
giltigt (validitet) och andra ska kritiskt kunna granska slutsatserna (Lantz, 1993). 

Ytterliggare ett krav är att de data som tas fram i en intervju speglar källan, det vill säga hur 
informantens upplevelse och uppfattning ska fångas av intervjuaren. Det är viktigt att 
intervjuaren skapar ett gott klimat vad gäller intervjusituationen, det vill säga ha möjliggjort ett 
samspel mellan sig själv och informanten så att de data som kommer fram är relevanta för 
intervjuns syfte (Lantz, 1993). 

Eftersom vi i resultatet endast tar med citat som berör frågeställningen är uppsatsen både 
tillförlitlig och giltig. Den information som insamlats och som eventuellt inte berör 
frågeställningen har valts att inte redovisas i resultatet. Eftersom de intervjuade fick prata ganska 
fritt har de ibland kommit in på de olika temana flera gånger under intervjun. Därför har det varit 
viktigt att noggrant gå igenom intervjuerna för att inte missa någon viktig information. 

Vidare skriver Lantz att det finns olika former av intervjuer. Intervjuer kan vara öppna, där 
intervjuaren kan ställa en vid fråga som informanten fritt utvecklar, men intervjuer kan också 
vara strukturerad där frågorna har i förväg formulerats i en bestämd ordning och informanten 
svarar oftast utifrån olika svarsalternativ (Lantz, 1993).   

Denna beskrivning som Lantz gör om intervjuns olika former anser vi går hand i hand med 
Kvales indelning om samtalets tre olika former, det vill säga att bland annat klargöra syftet med 
intervjun. Den riktat öppna intervjun ger intervjuaren de data som skapar en möjlighet för 
honom/henne att förstå informantens placering i en företeelse. Det är intervjuarens uppgift att 
försöka närma sig informantens sätt att tänka. Samtidigt är det intervjuaren som avgränsar och 
definierar den företeelse som skall studeras i den riktade öppna intervjun. I den riktade öppna 
intervjun anges de teman som intervjuaren har valt att bygga intervjun på. Denna intervjumall 
kallar Lantz för intervjuplan, det vill säga att denna är en förteckning över de teman eller 
frågeställningar som ingår i intervjun (Lantz, 1993).   
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Lantz menar att i den första delen av intervjuplanen ska intervjuaren förmedla 
bakgrundsinformationen till informanten, vad intervjun kommer att handla om. I intervjuplanen 
ska intervjuaren även förklara hur han/hon kommer att dokumentera intervjun, det vill säga om 
den kommer att spelas in eller antecknas. Denna del måste även innehålla regler för 
genomförandet av intervjun, etiska regler samt hur intervjuaren kommer att använda resultatet. 
Det som ska framgå kort sagt i intervjuplanens första del är tystnadsplikten, anonymiteten, hur 
intervjumaterialet kommer att dokumenteras samt vem som kommer att kunna ta del av 
intervjumaterialet än intervjuaren själv. Lantz poängterar även att intervjun måste vara frivillig 
för att kunna genomföras på ett korrekt sätt (Lantz, 1993).  

Vi har varit noga med att informera de intervjuade om hur materialet ska behandlas. Några av 
arbetsförmedlarna ville på förhand läsa frågorna/teman och när dessa e-postades informerades de 
också om övriga aspekter av intervjun (se bilaga 2). De arbetsförmedlare som inte ville ha 
frågorna i förhand, fick samma bilaga då intervjun genomfördes, de hade då möjlighet att först 
läsa igenom. De arbetssökande som har intervjuats har fått informationen muntligt, innan 
intervjun påbörjades. Eftersom vi känner dem ”privat” har det varit mer informellt då de redan 
innan litar på oss och har förtroende för att materialet kommer att behandlas på ett korrekt sätt. 

När intervjun inleds ska intervjuaren ställa frågor om informantens person. Detta får stor 
betydelse för de olika teman eller frågeställningarna som sedan ska besvaras. I den inledande 
fasen bör frågor som ”Hur gammal är Du?” och ”Hur länge har du varit inskriven?” finnas med. 
Denna information kommer att hjälpa intervjuaren att känna till en del centrala aspekter om 
informanten. Dessa frågor är enkla att besvara och skapar ett behagligt klimat mellan intervjuaren 
och informanten. Den andra fasen är att kunna ställa frågorna eller teman i rätt följd. Lantz menar 
att dessa bör ordnas så att de ter sig naturlig för informanten (Lantz, 1993). 

Dock kan följden av när frågorna ställs komma att ändras under intervjuns gång, exempelvis 
om informanten börjar prata av sig själv om en viss företeelse som intervjuaren hade tänkt ta upp 
senare i intervjun. Det kan vara en fördel för intervjuaren att under avslutningsfasen sammanfatta 
intervjuinnehållet utifrån det som är relevant för studiens syfte (Lantz, 1993).  

Intervjuerna inleddes med några kontextuella frågor om informanterna (se bilaga 1 och 2). 
Det har inte varit några problem utan alla har svarat och det gör resultatet mer levande när viss 
information om de intervjuade framkommer. Svaren vi fått har betydelse bland annat på hur länge 
en person varit arbetssökande eller hur länge de har varit verksamma som arbetsförmedlare, det 
vill säga erfarenheter varierar på hur länge de har varit aktiva, som arbetssökande eller 
arbetsförmedlare. 

8.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
Att redogöra för något eller någon utifrån en eller flera egenskaper är att göra en kvalitativ 
analys. Underlaget till en kvalitativ undersökning är det datamaterial som samlats in. Underlaget 
är beskrivande och analysen hjälper till att hitta de drag och sammanhang som ligger ”dolt” i 
helheten. Genom analysen reflekterar intervjuaren över det som kommit fram och beskrivs i 
datamaterialet. Att sammanställa en intervju innebär inte att förståelsen ökar, det är genom 
analysen en helhet och en uppfattning framkommer (Lantz, 1993). 

Vårt datamaterial består av de tio intervjuer som genomförts. De beskriver hur de 
arbetssökande respektive arbetsförmedlarna upplever mötet dem emellan. Det är genom analysen 
vi uppnår den ökade förståelsen. Det är först när vi ser sammanhangen och de gemensamma 
dragen helheten kommer fram. Genom att dela upp resultatet i två delar får vi de båda 
”gruppernas” upplevelser som sedan sammanställdes i en gemensam analys.  
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Det är ofta ett mindre antal intervjuer ligger till grund för analysen men det är meningens helhet 
som bestämmer den kvalitativa analysens giltighet. Giltigheten och generaliserbarheten av 
analysen behöver inte betyda att ett stickprov är representativt för hela urvalet. Det går inte att 
lösa tillförlighetsproblematiken genom att betrakta de kvalitativa analyserna som exempel på 
enskilda företeelser för att komma förbi problemet om analysen är giltig eller inte. En 
undersöknings resultat som är gjord på flera fall kan utgöra underlag för slutsatser som dras om 
skillnader i kvaliteter och om kvantiteter (Lantz, 1993). 

Det är undersökningens upplägg eller utformning som avgör vilka slutsatser som kan dras. 
Det är frågeställningen och dess innehåll som styr databearbetningen. Genom att applicera väl 
valda begrepp på resultatet går det att nyansera förståelsen av det fenomen som undersökts. Det 
är när det appliceras begrepp på resultatet som mönster uppstår. Analysens validitet kan kopplas 
med hur väl begrepp kopplas ihop med resultatet och de samband som då uppstår (Lantz, 1993).  

Eftersom de frågor vi ställt har varierat allt eftersom intervjuerna genomförts, har vi inte 
kunnat analysera frågorna efter intervjumallen. Vi har gjort som Lantz beskriver genom att 
applicera olika begrepp och letat efter mönster i de svar vi fått.  

Analysen syftar till att skapa en god struktur som ska vara förståelig och konsistent i helhet. 
Det är när de enskilda delarna i intervjun bildar ett mönster och blir fria från logiska motsägelser 
som strukturen uppstår. Intervjuaren läser igenom materialet i sin helhet för att nå den första 
förståelsen av helheten. Därefter ska intervjuaren ta fasta på enskilda teman och betrakta dessa i 
relation till hela intervjun. Denna process håller på till dess att det uppstår ett inre mönster och 
strukturen blir tydlig. Det gäller att växla mellan helhet och delar om och om igen tills strukturen 
är klar (Lantz, 1993). 

Det är den verbala kommunikationen som ska ligga till grund för analysen och slutsatsen. Det 
är informantens egna uttalanden som står i centrum, tolkningen görs uteslutande på vad som 
framkommit under intervjun (Lantz, 1993). 

I analysen har vi läst igenom alla intervjuer var och en för sig, vi har antecknat, strukit under 
och ringat in sådant som återkommit eller har varit tydligt i informantens sätt att beskriva. 
Därmed kom vi fram till följande teman; första kontakten, bemötandet/mötet mellan 
arbetssökande och arbetsförmedlare, krav som ska uppfyllas, förtroende, kontrollfunktion, de 
arbetssökandes eget ansvar och kommunikation. Eftersom vi spelat in intervjuerna med en 
ljudbandspelare och därefter transkriberat vad som sagts ordagrant har det varit lättare att 
upptäcka återkommande åsikter och uttalanden. Därefter har vi sökt efter ett inre mönster genom 
att studera vissa delar för sig för att återigen se helheten. På detta sätt har vi arbetat oss igenom 
intervjuerna för att få fram den struktur som Lantz beskriver. Vi har dessutom varit noga med att 
uteslutande använda oss av de uttalanden som informanterna gjort i intervjuerna när analysen 
genomförts. 

8.5 Metodens styrkor och svagheter 
I detta kapitel redogörs för reliabiliteten, validiteten och etiken.  

8.5.1 Reliabilitet och validitet 
Vi har valt att utgå ifrån sekundärkällor, dels för att vi inte har kunnat finna primärreferenser, 
men också för att vi anser att författarna i våra sekundärreferenser har beskrivit dessa begrepp på 
ett bra sätt.  

Forskning syftar till stor del att göra det möjligt för att producera giltiga och hållbara resultat 
på ett etiskt och godtagbart sätt (Merriam, 1994). 
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Reliabiliteten och validiteten, oberoende av vilken forskning det bedrivs, kan åtgärdas genom att 
vara uppmärksam på de grundläggande begreppen i undersökningen, hur data samlats in, 
analyserats och tolkats (Merriam, 1994).  

Den interna validiteten handlar om i vilken mån resultaten överensstämmer med verkligheten. 
Det ställs frågor som mäter det som forskaren verkligen avser att mäta, att fånga det som är 
relevant för studien. Därför måste validiteten bedömas utifrån forskarens erfarenheter och inte i 
termer av verkligheten. Merriam utgår ifrån Ratcliffe, som drar slutsatsen att det inte finns något 
objektivt sätt att garantera validiteten utan det finns bara olika tolkningar av den (Merriam, 
1994). 

Om forskaren enbart utgår ifrån en definition av validiteten innebär det en risk att han/hon 
begränsar tillgängligheten av antalet metoder för att lösa svåra problem. Därför är det viktigt att 
när människors konstruktion av verkligheten studeras, exempelvis hur informanter upplever sin 
tillvaro, att forskaren försöker fånga det och skildra verkligheten som den upplevs av 
informanten. Hur validiteten bedöms i en undersökning är beroende av hur forskaren, som också 
är skyldig att presentera en ärlig återgivning, hur informanterna upplever sig själva och sina 
upplevelser. På så sätt blir validiteten en styrka i den kvalitativa forskningen. Det är 
grundläggande att veta vilket perspektiv och vilken uppfattning informanterna har för att kunna 
visa på komplexiteten i mänskligt beteende (Merriam, 1994).  

Reliabiliteten handlar mer om i vilken utsträckning studiens resultat kan upprepas eller inte. 
Dock är reliabiliteten ett problematiskt begrepp då människans beteende är föränderlig. 
Reliabiliteten grundas på att det finns en enda verklighet och att det som undersöks kommer att 
ge samma resultat oavsett hur många gånger den har studerats innan (Merriam, 1994). 
Den kvalitativa forskningen vill beskriva och förklara världen utifrån hur de människor som lever 
i den uppfattar den (Merriam, 1994).  

Bryman menar att reliabilitet och validitet skiljs åt av några olika termer; extern reliabilitet, 
intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet. Med extern reliabilitet avser Bryman om en 
undersökning kan upprepas eller inte. Han påpekar också svårigheterna med att ”frysa” en miljö i 
det skick den var när undersökningen genomfördes från början. Då är det viktigt att kunna inta samma roll 
som forskaren som genomförde den tidigare studien för att kunna få jämförbara resultat. Vad gäller 
den interna reliabiliteten är det viktigt att forskarna är överens om hur de ska tolka det som har 
undersökts och det de kommit fram till under studiens gång. Medan inom den interna validiteten 
läggs det mer tonvikt på att det ska finnas en överensstämmelse mellan forskarens observationer 
och dennes teoretiska idéer som har utvecklats under studiens gång. Den externa validiteten 
handlar mer om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra miljöer och situationer 
(Bryman, 2004). 

8.5.2 Etik  
Enligt Birgitta Wikander är etiken en systematisk reflektion över vad som är rätt och fel. Etiken 
ska hjälpa till att formulera modeller och teorier för att förklara, förstå och studera vad som är 
rätt.  

Kvale å andra sidan anser att det är avgörande att etiken uppdateras under hela processen när 
forskaren genomför en kvalitativ intervju. Forskare ska ständigt vara medvetna om att informera 
om undersökningens syfte för att kunna få informanternas samtycke. Samtycket innebär också att 
de deltar frivilligt i undersökningen och kan avbryta den när som helst. Här ska forskaren också 
kunna avgöra hur mycket information som ska delges och när den ska ges (Kvale, 1997). 
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Kvale menar att det inte ska ges för mycket information om syftet med undersökningen eftersom 
inte informanterna ska styras till att ge specifika svar utan vill ha mer spontana och ärliga svar. 
När forskaren får in nytt material leder det till att nya kunskaper och frågeställningar skapas vilka 
gör det svårt att vara helt ärliga mot informanterna om undersökningens syfte och uppläggning, 
dock behöver inte det betyda att syftet ska avslöjas (Kvale, 1997). 

Förutom samtycket tycker vi att konfidentialiteten är viktig, detta för att kunna försäkra 
informanterna om att den information som de delger oss inte kommer att avslöja dem som 
personer. 

Kvale menar att om forskaren väljer att publicera något i sin rapport vars innehåll kommer att 
kännas igen av andra är det ett måste att underrätta informanten om detta och få ett godkännande 
innan publiceringen (Kvale, 1997).  

Det har varit extra viktigt för oss att ta ställning till den information som har bearbetas för att 
både försäkra oss själva och våra informanter om att deras identiteter inte kommer att avslöjas när 
vi publicerar och presenterar vår uppsats. Eftersom vi har använt oss av ljudbandspelare när 
intervjuerna genomförts har det varit viktigt att meddela informanterna om att det som kommer 
fram stannar mellan oss och att bandet kommer att förstöras efter att studien avslutats. 

En annan etisk princip är den om fördelaktighet, som innebär att om risken för att en 
informant lider skada, ska den vara så liten som möjligt. De konsekvenser som kan komma i en 
undersökning måste uppmärksammas av forskaren då denne har ett ansvar gentemot 
informanterna och den organisation eller grupp som de representerar. Forskaren ska vara 
medveten om att intervjuns ”öppenhet och intimitet” ställer krav på intervjuaren då informanten 
kan avslöja saker som de senare kan hända kommer att ångra. I den ideala undersökningen menar 
Kvale att det råder en ömsesidighet mellan vad informanten ger och mottar genom sitt deltagande 
(Kvale, 1997). 

Enligt Kvale finns det tre etiska aspekter av forskarrollen vad gäller det vetenskapliga 
ansvaret, det vill säga forskarens oberoende och relationen till informanterna. Först och främst 
har forskaren ett vetenskapligt ansvar, där denne ska frambringa kunskap som är värd att veta och 
som har blivit verifierad och granskad (Kvale, 1997). 

Beroende på vem forskaren intervjuar kan denne inta olika roller i ”relation till sina 
undersökningspersoner”. Den sista av de etiska aspekterna är forskningens oberoende, denna kan 
hotas både ”uppifrån” och ”nerifrån”, det vill säga både av dem som finansierar undersökningen 
och av dem som deltar i den. Kvale anser att om forskaren skapar band mellan en av grupperna 
kan det leda till att han bortser från detaljer och bli partisk och andra kan komma till skada då han 
har tolkat och rapporterat ur informantens synvinkel. Därför är det avgörande att vara så objektiv 
som möjligt och inte försöka att identifiera sig med sina informanter eller låta sig ”köpas” av dem 
(Kvale, 1997).  

Under alla våra intervjuer, trots att det har varit svårt vissa gånger, har det varit viktigt för oss 
att försöka vara så objektiva som möjligt och inte ”välja sida” utan att ha en förståelse för allas 
situation.  

Det är viktigt att etiken tas under övervägande redan vid undersökningens start fram till 
slutrapporten. Kvale har valt att dela in kvalitativa intervjuer i sju stadier, där de etiska frågorna 
väcks till liv under intervjuerna. Med det första stadiet, tematisering, vill Kvale att forskaren ska 
formulera syftet med studien och dess problemområde. Det viktiga här för forskaren är att lägga 
fokus på vad det är som han vill få kunskap om, men också förbättra den ”undersökta mänskliga 
situationen”. I början av planeringen av intervjuerna är det av betydelse att få informanternas 
samtycke till att delta i undersökningen och påpeka att det är frivilligt (Kvale, 1997).  
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Det är vikigt att de informeras att deras uttalanden och de som personer kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det är under intervjutillfället som informanterna informeras mer ingående hur 
konfidentialiteten kommer att bevaras. Forskaren har ett ansvar gentemot sig själva att vara 
uppmärksamma på vad informanten säger och relationen sinsemellan. Även på utskriftsstadiet 
ska konfidentialiteten bevaras och säkras då materialet kan komma att bearbetas och analyseras. 
De problem som kan komma att dyka upp i analysen gäller främst om hur djupt och kritiskt 
intervjuerna kan och ska analyseras samt huruvida informanterna ska ha inverkan över hur deras 
uttalanden har tolkats av forskaren (Kvale, 1997). 

Kvale skriver vidare att forskaren har ett etiskt ansvar för att verifiera den kunskap som han 
förmedlar i sin rapport. Med det sista stadiet påpekar Kvale att forskaren ska ha en medvetenhet 
om vilka problem som kan komma att aktualiseras vid rapporteringen vad gäller 
konfidentialiteten. Publiceringen av rapporten kan få konsekvenser både för informanten och för 
den ”grupp eller institution som de representerar” (Kvale, 1997). 

8.6 Studiens informanter  
Nedan följer en kort redogörelse för våra arbetssökandes och arbetsförmedlarnas bakgrund. 

8.6.1 Arbetssökande  
De två första arbetssökande vi intervjuade var Jasmina och Ali. De hade inte varit arbetslösa så 
länge när vi genomförde intervjuerna. Jasmina är 23 år, bor hemma i några dagar till innan hon 
åker utomlands. Hon var inskriven under sommaren 2005 och nu igen i februari 2006. Hennes 
högst avslutade utbildning är kandidatexamen i sociologi. Jasminas planer för framtiden är att 
flytta utomlands då möjligheterna är större än i Sverige och förhoppningsvis få arbete där. Ali är 
32 år, ensamboende och har magisterexamen i matematik. Han har varit inskriven sedan januari i 
år, men har varit inskriven år 2005 och några år dessförinnan. Ali är beredd att ta arbete som 
ligger utanför hans utbildning bara för att inte gå arbetslös, men även han har planer på att flytta 
utomlands inom en snar framtid. Mona är 41 år, gift och har ett barn, hon har en kandidatexamen, 
i psykologi. Hon har varit inskriven sen i september 2005 och även några gånger under åren 
innan studierna. Mona har några ”krokar ute” redan nu, men har inte fått något besked än. Carola 
är 38 år, gift och har fyra barn. Hon har varit inskriven sen april 2005, men detta är inte första 
gången hon är inskriven. Hennes högst avslutade utbildning är snart en kandidatexamen i 
pedagogik. Just Carolas situation är annorlunda från de andras då hon har 10 dagar kvar på 
arbetslöshetsförsäkringen. Vid intervjutillfället visste hon inte vad som skulle ske efter att hennes 
dagar tog slut. Vår siste informant, Anders 38 år, är sambo och har två barn. Han har varit 
inskriven sen i juli 2003, men har jobbat som timanställd. Anders högst avslutade utbildning är 
gymnasiet och han har fått besked om tillsvidareanställning från och med 1 juni 2006.  

8.6.2 Arbetsförmedlare 
Mohamed är 55 år gammal och har varit arbetsförmedlare i sju år, han är utbildad ekonom i sitt 
hemland. Han är specialinriktad mot invandrare och arbetar med projekt för att få ut invandrare i 
arbetslivet. Han ansåg att motivationen ligger till grund för att han ska kunna hjälpa dem. Leif är 
58 år och har jobbat som arbetsförmedlare i två år, men har haft projektanställningar sedan 
januari 2003. Hans högst avslutade utbildning är folkhögskola. Leif är specialinriktad mot 
funktionshindrade och är SIUS konsulent. Intresse och förmåga anser han är två viktiga element 
för att hitta en lämplig arbetsplats. 
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Linda är 42 år gammal, har jobbat som arbetsförmedlare sedan 1995 och är utbildad inom 
personal och arbetslivsfrågor. Även Linda är inriktad mot funktionshinder, det vill säga klargöra 
arbetsförutsättningarna. Samarbete mellan olika myndigheter är viktigt i hennes arbete. Eva är 55 
år gammal och sjuksköterska i grunden och började jobba 1989 som sjuksköterska på AMI. Hon 
var med och startade aktivitetsgarantin år 2000 som sedan sattes igång under augusti 2000 i hela 
landet. Hon jobbar nu med vägledning och ”bilden” av vad de arbetssökande vill eller inte vill är 
viktig för henne. Vår siste informant, Sandra är 28 år, har en kandidatexamen i psykologi och har 
varit arbetsförmedlare i två år nu i maj. Hon ingår i ett lag med fördjupat stöd för dem som har 
varit arbetslösa länge av olika anledningar. Det hon vill framhäva är att ”tydlighet blir ju A och 
O”.  

9. Resultat  
I det här kapitlet redovisar vi resultatet av de genomförda intervjuerna utifrån de teman som 
framkommit. Teman är desamma för båda grupperna detta för att underlätta analysen.  Eftersom 
vi kommer att ge våra informanter fingerade namn har vi dock av integritet och 
konfidentialitetsskäl valt att inte sätta ut namn när det gäller citat från arbetsförmedlarna. Då de 
är myndighetspersoner kan det komma fram vem som sagt vad, detta vill vi undvika och inte röja 
deras identiteter. 

Våra teman är följande: första kontakten, bemötandet/mötet, krav, förtroende, 
kontrollfunktion, de arbetssökandes eget ansvar och kommunikation.   

9.1 De arbetssökande  
Här har vi valt att förklara de olika temana utifrån de arbetssökandes perspektiv. Antalet citat 
varierar beroende på hur länge de har varit arbetssökande.  

9.1.1 Första kontakten  
Den första kontakten upplevs olika av de arbetssökande. Det som har framkommit är att den 
upplevs både positivt och negativt. Åsikter som har framförts är att det känns som 
löpandebandsprincipen vid inskrivningen: 
 

/… man blir mottagen som alla andra, löpande bands principen, gå på mötet, 
informationsmötet, precis lika tråkigt som alla andra gånger, men nödvändigt 
(Mona). 

 
Redan vid första kontakten finns det förhoppningar om att få mer hjälp av arbetsförmedlarna, 
men situationen upplevs tidsmässigt begränsad. Det finns varierande erfarenheter av första 
kontakten. Det råder blandade känslor bland de arbetssökande som har intervjuats, känslor av att 
inte få framföra sin åsikt, men även känslan av att de blivit trevligt behandlade. Detta illustreras 
med följande två citat: 
 

Jag fick känslan som att hon verkligen ville hjälpa mig och även nu senast var det 
samma som skrev in mig var det samma kvinna som hjälpte mig och jag upplevde 
samma känsla igen att hon ville hjälpa och lika trevlig var hon. Det kändes bra. Jag 
blev nästan glad att det var hon i och med att hon var så trevlig förra gången […] 
så det var nog därför och att det inte var någon annan som inte visste hur de ska 
bete sig (Jasmina). 
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Nu är det bara, nu den öppna, en öppen disk och nummer lapp och det tyckte jag 
var väldigt såhär. Sen reagerade jag på det väldigt negativt på det. För i den 
situation man är, man är liksom alltså det finns ett slags stämpel i samhället lite på 
att är man arbetslös liksom vill man inte jobba. Det är lite fult liksom såhär då. 
Och i den situationen vill man inte stå där så att alla… lämna ut hela sitt liv för 
allihopa, dem sitter där bakom och liksom suckar… (Anders). 

 
Anders upplevde den första kontakten bättre förut då de satt mer avskärmade och enskilda 
tillsammans med en arbetsförmedlare och inte behövde känna ”suckandet” bakom sig. Han 
tyckte att af ska sätta in mer resurser vid inskrivningstillfället då motivationen och viljan 
fortfarande finns för att göra något nytt. Ju längre tiden går desto svagare blir motivationen och 
hoppet försvinner.  

9.1.2 Bemötandet/mötet – mellan arbetssökande och arbetsförmedlare  
Bemötandet har uppfattats olika beroende på vilken situation de arbetssökande har befunnit och 
befinner sig i. Allt ifrån att bemötandet har känts positivt till att det har upplevts negativt. 
Bemötandet/mötet känns opersonligt och att det inte ger någonting:  
 

Första gången var jag inne när jag hade 45 dagar och då sa hon ”kom in när du har 
15 eller 20 dagar kvar, först då kan vi göra någonting (Carola)”. 
 
Och sen nästa gång jag var där inne då var det väl 25 dagar kvar, för då skulle jag 
lämna papper och då var jag inne och pratade med dom, ja nej det var ingen panik. 
”Kom tillbaka när du har 10 dagar kvar.” Blir utskickad hela, hela tiden. Så det … 
jag tycker att de skickar ut en hela tiden och man får aldrig raka besked. Att si och 
så här är det (Carola). 

 
Ja och sen frågade jag om jag inte kunde få en tid hos dig nu då så jag kan komma, 
men det gick absolut inte hon var så uppbokad och hon hade absolut inte tid och… 
”dina dagar tar ju slut redan om 10 dagar och jag har ingen tid förrän om flera 
veckor”, och ja hon skulle skicka information så får jag reda ut det där själv 
(Carola).  

 
/… hon var så stressad så hon hann knappt svara på frågor alltså. Å hon nästan 
slängde på luren i örat på mig. Jag liksom märkte att hon högg av hela tiden när 
jag ville fråga och spinna vidare, då liksom hutt… hutt… hutt, eh jag skickar 
information och sedan bara på med luren. Så hon var ju inte alls trevlig. Så då var 
jag helt, jag var super… jag var precis svettig efter och sen var jag skitförbannad. 
Och det ska vara min handläggare, henne kommer man ju inte att ringa en gång 
till. Då ringer jag ju hellre den andra som inte är min handläggare (Carola). 

 
/… men sättet som de handskas med arbetssökande, alltså jag får en känsla som att 
de såg ju… liter ner på en så och det ska man inte känna när man går dit (Ali). 
 
Det är ju verkligen ingen som är sådär, ”ja vad roligt, liksom så här tycker jag du 
ska göra eller det här tycker jag du skulle passa som”. Det man verkligen behöver 
att nån, att du har det och det och med den här kursen och det lilla här så är du helt 
grundad för det jobbet. Det finns liksom inget engagemang som varken du känner 
eller skulle passa till eller så, ingenting alls (Anders). 

 
Alltså dem kontakter jag har haft är på något sätt, för att man måste ju. Och det är 
ju likadant från deras sida, det är ju mer formellt (Anders). 
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Nej när jag träffade min handledare så var det ju vad jag ville ha sagt och så kom 
dem med förslag, med väldigt bra förslag igen. Så att det är jag jätte nöjd med 
(Mona). 
 
Nej jag kände inget sånt här… äh… att nu är du arbetssökande och då sitter du där 
och jag styr här, ingenting sånt, inget sånt här makt varianter eller överklass 
(Mona). 

 
Hon var nog mer intresserad av vad jag ville göra och vad som fanns för 
möjligheter än när jag var född […] De gick in mer på mitt vad jag ska bli, vad jag 
ska jobba med än var har du varit (Mona). 

 
Mötena upplevs som stressiga och att arbetsförmedlarna är ointresserad av de arbetssökande. 

9.1.3 Krav som ska uppfyllas 
De arbetssökande har olika krav beroende på vilken situation de befinner sig i och de tidigare 
erfarenheterna de har. De anser att kraven de kan ställa är att få rätt information och att 
arbetsförmedlarna har kännedom om deras bakgrund, om de exempelvis har varit i kontakt med 
någon annan handläggare tidigare och vad som bestämdes då: 

 
Hon hade inte mycket information för vad jag skulle göra… för som min 
handläggare borde hon ha vetat vad jag vill för det har antecknats innan, men det 
visste hon inte ens om. Hon visste ingenting om mig, det kanske hon visste, men 
visade liksom inte det. Den uppfattningen hon fick av mig var helt ogrundat, hon 
visste ingenting, hade inget att gå på… (Jasmina). 
 

Förutom kravet att få rätt information vill de arbetssökande också kunna göra sin röst hörd och 
att informationen de får är tydlig:  
 

Jag blev ganska irriterad på min arbetsförmedlare för hon började typ prata vad det 
är och hur det fungerar och jag försökte förklara att jag vet hur det fungerar och att 
jag har några frågor jag vill ställa, men hon slutade aldrig prata. Då var jag 
tvungen höja rösten och säga du, sluta jag vill, jag har någonting och säga, om jag 
inte har och jag kan inte säga det jag vill så går jag härifrån för jag har inte kommit 
hit bara för att lyssna. Jag har också några frågor som du kan kanske svara på… 
och då ok, ok sa hon och även det uppfattades som ok då fråga (Ali).  
 
De ska vara tydliga med vad de kan hjälpa en med och tydliga med vad de inte kan 
hjälpa en med. För mig är det absolut det minsta de kan göra för en i alla fall. De 
måste ju kunna att få en arbetssökande att trivas när man är där även om de inte 
kan göra så mycket åt det. De måste jobba på det sättet så att man måste känna sig 
bekväm när man sitter och pratar med dem och så är inte alltid fallet (Ali).  

 
Det tycker jag som arbetssökande att jag kan kräva, att de ska informera mig, ta 
kontakt med mig eller de andra ärenden och sånt. Jo det tycker jag, de är ju där för 
mig, jag är inte där för dem (Ali). 
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De arbetssökande vill känna att arbetsförmedlarna ”puschar” på och ”coachar” så de känner att 
de får hjälp att hitta något som passar just dem, att de visar engagemang gentemot dem:  
 

 
Alltså de ska ju kunna vara väldigt duktiga dels på den här kontakten med 
människor tycker jag och sen så ska de vara väldigt sociala och sedan duktiga på 
att coacha folk till det här är rätt för dig. Det har jag aldrig fått faktiskt. Det här att 
man skulle önskat nån… vad är jag bra på? Vad skulle jag passat? Jag vet 
fortfarande inte och jag är 38 år och vet fortfarande inte vad jag vill bli alltså och 
det skulle nån någon behöva verkligen, någon slags test eller nånting, de här 
jobben passar dig, det hade vart kanon (Anders). 

 
Kraven har upprepats flertalet gånger av de arbetssökande och de känner sig som en i mängden 
och förbisedda istället för en individ med speciella erfarenheter, egenskaper och behov. 

9.1.4 Förtroende 
Förtroende är något som tar tid att bygga upp och att bevara. De arbetssökande upplever att de 
inte har något förtroende då de inte lär känna sin handläggare. De slussas från den ena 
handläggaren till den andra utan att veta om det: 
 

/… förtroende i vilket… ska de fixa mig ett jobb, nej det tror jag inte. Det finns 
inga, men att de lyssnar och är lyhörda och hjälper mig med det jag vill ha hjälp 
med det kan jag tycka (Mona). 
 
Jag har inte… nä… precis. Man kan inte bygga upp det förtroendet heller, det är 
ingen som varken har bevisat eller svikit mig heller egentligen. Jag kan inte säga 
det att jag har antingen eller (Anders). 
 
För det första, jag är intresserad av jobb, det kan de inte hjälpa mig med. I andra 
hand det skulle vara bra med praktikplats, det kan de inte hjälpa mig. Jag skulle 
kanske behöva hjälp med och hitta något utomlands, det kunde de inte hjälpa mig 
så mycket med. Den ekonomiska biten också… att de kunde inte, det är inte så 
mycket hjälp med den biten oavsett var man hamnar (Ali). 
 
/… och så fick jag ett namn och ett telefonnummer. Ja du kan ringa henne men hon 
har lunch nu, så då gick jag hem och så ringde jag upp den här människan och då 
säger hon ”men jag är inte din handläggare längre eh nu har du en annan 
handläggare” och så fick jag hennes namn och telefonnummer. Och så ringer jag 
upp den här människan och hon har inte en aning om... hon har inte ens mina 
papper. Hon vet inte vem jag är … / (Carola).          
 
Jag vet inte vem jag skulle prata med […]Men jag tror att det är en stor miss att 
dem just har gått ifrån det här, det är lite som husläkaresystemet, där man träffar 
olika läkare varje gång. Alltså det är… Förut då kände man dem, man visste 
precis. Nu får man dra det här varje gång i stort sett, vem är du, vad har du gjort 
liksom och jobbat med? (Anders). 
           

Bristen på förtroende skapar en frustration hos de arbetssökande då arbetsförmedlarna inte har 
information om vem det är som tar kontakt med dem.  
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9.1.5 Kontrollfunktion 
Arbetsförmedlingen är både en service- och en kontrollmyndighet. De arbetssökande har 
förståelse för att kontrollerna finns, men tycker att kontrollen känns som ett hot. De är medvetna 
om att det finns regler, men informationen som ges är olika för de arbetssökande:  
 

Arbetsförmedlingen borde bli mera neutralt känns det som. Det ska inte vara 
kontroll, kontrollorgan som uppfattas av många arbetslösa. Den ska hjälpa en med 
att hitta jobb och komma i arbetslivet så, men det ska inte vara de som kontrollerar 
en om de hundratusentalsregler eller villkor som måste uppfyllas för att man ska 
kunna stämpla och hit och dit. Arbetssökande får väldigt stor press när de kommer 
till arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingen ställer de frågor som inte har med 
jobb att göra. Det är frågor om ens a-kassa vill ha uppgifter och det ska de inte 
hålla på med tycker jag i alla fall (Ali).  
 
/… alltså jag vet ju med mig själv att jag inte gör större extravaganser, fuskar och 
sånt, men jag vet ju att folk gör det så att någon måste kolla. Det drabbar ju såna 
som mig med allt fusk så gör de ju a-kassan sämre så någon måste hålla koll så att 
den inte blir sämre, så kan jag tycka (Mona). 
 
Och där fick jag datum som jag skulle ringa in och meddela hur många jobb jag 
hade sökt. Så då fick jag tre olika datum. Med jag tror det var två månader emellan 
eller… ja jag tror det var det. Och det var man ju tvungen att göra. Och sen sa ju 
hon att jag var tvungen, de första hundra dagrarna fick jag söka här men efter det 
var jag tvungen att söka i hela Sverige. Och det ifrågasatte jag där ju, tyckte att det 
kan ju inte jag göra men då sa hon att det var jag ju liksom tvungen, så jag har sökt 
Kalmar och Växjö men inte längre (Carola). 

 
Ja… någon kontroll måste det väl finnas, men jag tycker inte att 
arbetsförmedlingen är bra (Carola). 
 
Jag vet faktiskt inte vad de håller på med, dom, ja dom är ju som du sa 
kontrollverksamhet, att de kontrollerar så att folk söker de arbeten de ska göra. 
Och så bokför de det. Sen vet jag inte vad de gör där inne faktiskt, de är inga 
arbetsförmedlare i alla fall… [skrattar] usch vad jag är negativ. Har alla varit såna 
här eller är det bara jag (Carola)? 
 
För jag har varit, när jag hade 40 eller 45 dagar kvar fick jag nästan panik, 
herregud jag är snart utstämplad, jag måste ha något och göra här, nu måste det 
fixa sig nu tyckte jag. Och dom kolugna där inne, nej kom in när du har 20 dagar 
kvar vi kan inte göra någonting nu.  
Jag väntar med spänning på den här informationen jag ska få, så får jag väl ta det 
under armen och åka in och slänga i bordet [skrattar].  Ja… ja… [suckar] (Carola).  
 
Skulle vart åttonde vecka ringa in och rapportera då. Det här då vilka jobb du har 
sökt, om du har sökt och då blev jag så jäkla arg så jag ringde in och sa det till 
henne att det bara ökar på den här pressen tyckte jag då. Jag menar att i den 
situation man är i är man redan utlämnad, men söker ju allt man kan och det känns 
som att nu ska man börja söka jobb som man egentligen inte är kvalificerad för 
bara för att du ska söka, ”nej så ska du inte ta det”, nej men det gör ju man, vad är 
det här egentligen, vad, det är det som det syftar på (Anders).  
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/... alltså det verkar som att det är väldigt noga att man ringer senast eller på den 
dagen man har fått och då började jag ringa hemma för jag skulle in och jobba på 
kvällen och då började jag ringa och då var alltså 30 personer före mig. Så jag 
tänkte jag ringer när jag kommer till jobbet. Då började jag ringa klockan 21.40 
och jag kom fram alltså 22.15, så lång tid tog det. Och då i Gotland eller nånting 
[…] det är lite såhär precis som tvångsvården, du ska inställa dig här och anmäla 
ungefär. ”Har du vart snäll och gjort det du ska nu annars stänger vi av dig”, lite så 
är det (Anders). 
 
/… de är kontrollmyndighet för de har rapporteringsskyldighet till a-kassan, men 
själva har de ju inga, alltså befogenheter (Anders).  
 
Jag tycker alltså att det har blivit väldigt hårt faktiskt tycker jag […] jag tror inte 
på det här med piskan, hota folk som det är lite med att du måste söka jobb, att du 
måste, det är liksom den här friheten du i det läget ska kunna känna att du kan ta 
det lugnt några veckor liksom för det och vad det jag vill göra. […] Det känns inte 
riktigt att man har den friheten. Det är på nåt sätt lite polisiärt över det hela tycker 
jag (Anders). 
 
Det var kanske ett par år sen som man skulle på en sån här gruppträff och då skulle 
vi vara där inne klockan tio och vi står där 15-20 personer i den korridoren där och 
ingen kommer. Klockan blir kanske kvart över tio då vi till disken och frågar […] 
sen kommer en kille springande och sen så säger han ”bara så ni vet allihopa så har 
jag stängt av er allihop... men jag fixar, jag ska ringa till a-kassan och säga”. Då 
hade han haft fel om tiden och trodde att det var klockan nio istället. Så då har man 
den… alltså man gör inte, man behandlar ingen människa i samhället på det sättet 
liksom i sånt läge. Det gör man inte för att alltså för det var som en kvinna sa där 
då att, ”men vi är 20 stycken härinne och då funderade du inte att ingen kom, alltså 
att det inte var du som hade fel på tiden då  utan man gör inte så säger alla liksom. 
Utan då, utgår jag ifrån mig själv givetvis liksom är det jag som hade fel tid”. Nää 
då ringde han direkt och stängde av oss (Anders). 

 
Man är ju så utlämnad som arbetslös liksom. Alltså, det är lite att, får känsla lite av 
det här liksom, fotbojan ungefär så. Du måste rapportera in liksom precis som om 
du är ”parrol” ungefär såhär villkorligt frigiven vad vet jag, ungefär eller såhär, du 
får inte åka för långt eller du ska hålla dig kring här såhär liksom, så är det lite 
(Anders).  

 
De arbetssökande upplever kontrollen som en ”fotboja” där den egna friheten begränsas. A-
kassans regler upplevs mer som ett hot än ett krav som ska uppfyllas.  

9.1.6 De arbetssökandes eget ansvar  
Informanterna är väl införstådda med de regler och kontroller som finns och att arbetssökandet 
vilar på eget ansvar. It-tekniken innebär många möjligheter, men det kan vara svårt att veta hur 
det ska användas på rätt sätt. Det är ”lätt att gå vilse”. Den personliga kontakten har försvunnit 
alltmer i takt med att It-tekniken har utvecklats:  
 

För min del som använder Internet mycket tycker jag det har hjälpt, mycket 
enklare. Du har möjlighet att söka jobba i många sidor (Jasmina). 
 
Jag förväntar väl mig att framförallt förväntar jag mig att det är först och främst 
mitt eget ansvar att hitta jobb. Självklart förväntar jag mig att de ska vägleda mig 
på vägen och liksom informera mig... tala om hur det bästa sättet är att gå tillväga 
för att snabbare få jobb (Jasmina). 
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Ok jobb kan de inte skapa… man kan inte förvänta sig att de ska fixa jobb åt en, 
men det finns andra åtgärder, praktikplatser och ja försöka skapa kontakt mellan 
arbetssökande och arbetsgivare och den biten blev det inget snack om när jag kom 
dit (Ali). 
 
Jag söker minst ett jobb om dagen. Det känns inte som att man kan göra 
mer…(Ali). 
 
/… det är ju det de ska göra, förmedla arbeten. Så att grundtanken är ju god. […] 
Men, javisst går man och frågar dem och tar initiativ och går dit och sådär 
förmedlar de kanske (Mona). 

 
/… jag tror nog att arbetsförmedlingen har blivit mer en institution för gör det själv 
och sen ”vi bistår om vi behövs”. Jag kan inte avgöra om deras arbetsbörda har 
blivit lättare, ur jobbsökande synpunkt kan jag tycka att deras arbetsbörda har 
blivit lättare. För de skickar ut allting på den som söker jobben, med tanke på hur 
mycket kontakt jag haft sen i september (Mona). 

 
Trots att tekniken har underlättat af:s jobb har den brister då den inte alltid fungerar som den ska. 
Osäkerheten att uppgifter ska försvinna eller att någon ska komma åt dem finns där: 
 

Försvinner mina uppgifter nu, var hamnar de? Jag har inte en aning vart de 
hamnar. Hamnar de automatiskt ut till någon etermedia där arbetsgivare kan se 
dem eller gör de inte det. […] för jag är inte så teknisk av mig, får väl säga att det 
var tur att det inte var min mamma som blev arbetslös (Mona). 

 
Man måste hålla koll på nätet hela tiden och helst vill dom ju att man ska gå in på 
alla länkar, och kolla också och det är jättesvårt. Alltså jag har försökt och alltså 
trycka vidare liksom till olika länkar… eh… det är jobbigt. Det tar tid och… ja det 
är jättetråkigt. Och det är jobbigt att sitta och skriva …/ (Carola). 
Jag har verkligen legat på, jag har nästan känt så där, ska jag verkligen åka in igen 
eller ringa idag, när jag får nog vänta lite har jag tänkt. Jag får nog fylla i ett 
stämplingspapper till innan jag kan gå in. Man har känt sig lite tjatig (Carola). 
 
Ja, man kollar ju i tidningar och sånt varje dag, platsannonser, nätet kollar jag varje 
dag. Det är väl det (Anders). 
 
/… hade fixat jobb själv och ringer in till sin då handläggare och då säger hon ”vad 
roligt, får jag sätta dig på mig …/ (Anders). 

 
I och med att de arbetssökande tar allt större ansvar själva ökar även pressen på att hitta ett arbete 
de känner det som ett misslyckande om de inte lyckas.  

9.1.7 Kommunikation  
Kommunikationen är viktig inte bara i det vardagliga livet utan också när det gäller kontakten 
med myndigheter. Då är det viktigt att den information som ges är en tvåvägskommunikation där 
både myndighetsutövaren och privatpersonen förstår varandra och att den är tydlig, men så är inte 
alltid fallet.  
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Citaten nedan beskriver förloppet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlarna utifrån de 
arbetssökandes perspektiv: 
 

Alltså… min handläggare fick mig att känna som en snyltare som att jag inte ville 
söka jobb eller något sånt där… utan hon hade bara fått för sig att jag inte skulle få 
a–kassa och jag hade ingen a–kassa ens. Hon var väldigt noga med att påpeka… 
två gånger också sa hon ”aha, då får du ingen a-kassa”… Hon trodde också att jag 
inte kunde få någon, att det var uteslutet eftersom jag skulle utomlands (Jasmina). 

 
Det har framkommit i våra intervjuer att kommunikationen inte alltid är den bästa mellan de 
arbetssökande och arbetsförmedlarna, missförstånd uppstår och fel information ges enligt de 
arbetssökande. De anser att detta bör och måste åtgärdas: 
 

Jag kan tycka att när man skrivs in och blir tilldelad en handledare, så kan 
handledaren sätta upp tider då hon kan prata med sina sökande. Så man får en 
kontakt för att man är ganska vilsen, man vet ju inte, ska jag ta kontakt, kommer 
de att ta kontakt, man väntar ut och tänker ah men de ska nog ta kontakt här nu 
inom ett par veckor och så händer ingenting. Den informationen får de ju komma 
med att man själv ska ta kontakt med handledaren och om de nu har sagt det så 
borde de ju då poängtera det så att man uppfattar det för det har jag inte gjort. Det 
är väl en brist. Annars informationen i sig är ju bra, man får lite vett vad man ska 
göra och hur man sköter hemsidan så det är ju bra (Mona). 

 
/… jag har vetat vad som gällde fram tills nu. För nu är ju min situation en annan. 
Och nu vet jag inte alls vad som gäller förrän jag har fått i brevlådan av det hon 
skickar. Då får jag väl läsa mig till det själv. Men jag har inte fått någon 
information om vad som händer när man blir utstämplad. Eller när dagarna tar slut. 
Då vet jag ingenting (Carola). 

 
/… jag tycker inte att… ja och den där lilla snärtan som satt nere i receptionen, hon 
sa ju till mig när jag frågade: Vad händer om man… vad händer om man inte blir 
berättigad, för det var hon som sa att jag skulle få en ny stämpelperiod. Och då 
hade hon alla mina papper, eller data framför sig, ändå säger hon, men du ska få en 
ny stämplingsperiod. Om du är berättigad till det sa hon. Jaha sa jag, vad menar du 
med berättigad? Ja det är ju om du har sökt så mycket jobb som vi tycker att du 
ska göra. Jaha sa jag, men vad händer om ni inte tycker det då? Ja då får du ingen 
ny period sa hon. Jaha, sa jag vad händer då? Ja då får du gå till socialen. Jag bara 
tittade på henne, ja så det är en lösning då och gå till socialen? Det tyckte jag var 
fruktansvärt, socialen är ju det sista man går till, det gör man ju inte (Carola). 

 
/… dom jag har pratat med är inte insatta […] Mer än den första handläggaren kan 
möjligtvis ha varit det, men då var det så långt fram så vi pratade inte alls om det 
då (Carola).  

 
Ja någonstans brister det […] för hon kunde ingenting som jag pratade med sist, 
inte ett jota kunde hon (Carola). 
 
Vad roligt […] då kan du få lov och ringa mig efter den här” och jag ringde dagen 
efter, efter intervjun. Så säger jag att jag ville bara säga att jag var på intervjun och 
det verkade som att det gick bra sa jag. Vad har du för personnummer? Såhär då, 
då var det, då visste hon inte vem jag var. Bara för en vecka sen var jag där liksom 
och då kändes det liksom. ”Och jag kommer inte ihåg att du skulle ringa mig, har 
du vart på intervju då ja, aha…” liksom så hon visste ju inte alls vem jag var eller 
vad det gällde liksom sen är det borta(Anders). 
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/… vad roligt liksom då ska jag ringa och säga det. Sen när man ringer då så visste 
hon inte vem jag var liksom, då aha (Anders). 

 
De arbetssökande menar att den information som ges efter inskrivningen är obligatorisk: 
 

Det är ju dem här mötena då. Det är den information jag har fått då. Det är som jag 
säger, det är ju, det märker man på dem också. Det är nånting som ska göras 
liksom och det är ju det och det är som en folder alltså, går igenom ett, två, tre, 
fyra, fem och såhär, overhead och dem har jag säkert sett 1 000 gånger så att det är 
den informationen (Anders). 
 
Det var ju inte sådär, som sagt folk satt därinne och sov, alltså en gubbe var med 
som satt och sov och började snarka liksom och då fick hans polare knuffa honom 
lite så va. Så det var inte sådär roligt då (Anders). 
 

Kommunikationen är ur de arbetssökandes perspektiv negativ och måste förbättras för att 
arbetsförmedlarna ska förmedla informationen på ett korrekt sätt. 

9.2 Arbetsförmedlarna  
Nedan följer en förklaring av de olika temana utifrån arbetsförmedlarnas perspektiv. Av integritet 
och konfidentialitetsskäl har vi valt att inte sätta ut namn när det gäller citat från 
arbetsförmedlarna. Då de är myndighetspersoner kan det komma fram vem som sagt vad, detta 
vill vi undvika och inte röja deras identiteter. 

9.2.1 Första kontakten 
Den första kontakten kan se ut på olika sätt: 
 

Jag brukar inte träffa dem när de är inskrivna, jag brukar får ärenden från 
arbetsförmedlare som äger ärenden och de är inte klienter de är arbetssökande. 
[…] Jag tycker att det är trevligt gör vad vi kan hjälper människor att komma till 
rätta …/ 
 

Arbetsförmedlarna beskriver det första mötet med de arbetssökande på följande sätt: 
 

/…viktigt att man får ett personligt, bra bemötande. Att man inte bara frågar efter 
personnummer direkt utan, hej vad heter du och frågar lite grann om situationen 
först eller hur står det till och vill du ha hjälp med och så vidare, när man träffar 
personen första gången. Sen kan man fråga efter personnummer. Tala om vem 
man är. 

 
Jag vet inte om jag förskönar, men jag kan bara säga vad jag tror, att jag tror att 
oftast, inte alltid… äh… så är de glada för kontakten och kan ju vara oroliga, 
kanske vid första kontakten. Äh… men jag… sen handlar det om hur jag är som 
person. Jag är rätt tillmötesgående till en början i alla fall så jag… försöker möta 
dem där de är, så jag tror eller inbillar mig, då att det är bra första kontakten …/ 
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Det beror lite på, vissa är inskrivna här en väldigt kort tid en del kanske redan har 
en planering de har redan tankar om vad de vill göra om de vill studera och så 
vidare och den kontakten blir ju inte så intensiv. Den blir ju väldigt, de kommer in 
hit och presenterar sig och vad de ska göra och jag behöver egentligen inte göra så 
mycket utan mest skriva in vad de ska göra. Sedan hörs vi av framöver och jag 
kollar om de har börjat jobba eller om de har en utbildning eller så. Så det är en 
ganska positiv och enkel kontakt i den meningen, man får ju vara lite krass så, men 
den tar ju inte mycket tid och den är också ofta positiv eftersom människorna 
känner att de har positiva idéer och de vet vad de vill och vad de ska, och tycker 
mest att de är här för a-kassans skull då ju. […] har man ju en del andra klienter 
som är mycket svårare, de har något funktionshinder, de kanske har suttit i 
fängelse. […] Dom har man ju mycket tuffare kontakt med. Upplevelsen med dom 
är ju att, där får man ju lägga mycket mer tid, mycket mer energi, det tar tid att 
göra en utredning av en sådan person. 
 
Jag tycker att det är en bra kontakt, den är jättespännande och trevlig, jag jobbar ju 
inte med vanliga arbetssökande utan jag jobbar med personer som har ett 
funktionshinder. Och jag träffar dem efter dem har blivit inskrivna i regel, så jag 
hjälper till med inskrivning ibland här men jag är SIUS-konsulent vilket betyder 
särskilt introduktion och uppföljningsstöd. […] då lär jag känna personen, träffar 
den kanske ihop med arbetsförmedlaren första gången sedan så tar jag över och lär 
känna personen och kartlägger personen, vad den har för intressen, vad de har gått 
för utbildning …/ 
 
Under samtalen med de arbetssökande bollas det mellan att sluta jobbet, byta jobb, 
eller att börja plugga, många är villrådiga. Många vill träffa mig igen innan de tar 
steget att till exempel utbilda sig. Många är förvirrade, det hela är en process, 
tekniken kan vara en utgångspunkt för underlaget när de ska komma fram till vad 
de vill.  
 

Som framgår av citaten från arbetsförmedlarna är de inte ”vanliga arbetsförmedlare” utan de är 
alla indelade i lag med olika tjänster och därför kan deras första kontakt med de arbetssökande 
variera.  

9.2.2 Bemötandet/mötet – mellan arbetssökande och arbetsförmedlare 
Det är inte bara den första kontakten som skiljer sig utan det är även det första mötet mellan de 
arbetssökande och arbetsförmedlarna som är viktig. Det som har framhävts av arbetsförmedlarna 
har varit att det är viktigt att bemöta dem på ett korrekt sätt och inte direkt fråga efter 
personnumret när de möter den arbetssökande.  
De kan möta sina arbetssökande i en park, på ett café eller möta dem i korridoren och ta i hand 
för att ”neutralisera” besöket och pratar till en början om vardagliga saker: 
 

Jag brukar inte träffa de arbetssökande på kontoret. Jag brukar träffa dem på 
biblioteket, ett café där det är lite spontant och ofta är det bättre för min del. Att 
undvika kontoret det brukar vara relationen till byråkrati och sådant, fördomar […] 
men jag tolkar detta som att jag har inget bekymmer. De är positiva. Dom litar på 
oss, de märker att vi försöker göra vad vi kan. 
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Ja mötet där ja, jo eh då kommer de till förmedlingen och bli inskriven precis som 
alla andra. Fast man vänder sig just till den förmedlaren som har hand om unga 
funktionshindrade. När man vet om allt det här va innan. Och sen så kan ju han 
välja olika åtgärder, antingen är man klar för ett jobb som finns som man kan söka, 
eller så väljer han kanske någon kompletterande utbildning […] Har de då valt mig 
som SIUS-konsulent så går vi lite mer på djupet, jag lär känna personen lite mer 
och jag kan göra det på förmedlingen, jag kan gå ut och träffa personen ute på ett 
café för att avdramatisera det här lite grann. Vi kan gå en runda på stan eller sitta 
på en parkbänk ibland det har hänt någon gång, eh och det handlar ju om att lära 
känna varandra och förstå varandra och se de här sakerna som ibland är ett hinder 
för personen va. När jag vet de här kriterierna som är viktiga för att hitta ett jobb 
då hjälper jag till att köra ut och träffa de arbetsgivarna som vi har kommit 
överrens om eller som jag också kan komma på, det brukar ibland inte spela så stor 
roll …/  
 

Jag tycker inte riktigt att jag känner mig som en myndighetsperson. Jag försöker 
avdramatisera det på olika vis. Ja, jag vill gärna ha det andra mötet med alla 
människor jag träffar. Jag vill inte känna att det är någon slags polisiär roll eller så, 
det vill jag inte påstå. Utan mer en ge-och-ta.  

 
Ja, oftast vid första mötet så blir det ju enskilt samtal. Men vi går ju mer och mer 

på partsamtal där vi involverar andra myndigheter och det kan ju vara 
försäkringskassan, det kan vara soss, kan vara läkare, äh… ja, psykologer, det 
skiftar ju vilka som finns med där. 
 
/… då ber jag helst personen berätta själv och sen så är det tyvärr så att många 
upplever att dem inte blir trodda hos myndigheterna… äh… jag träffade en kille 
igår som hade problem med soss, men då bad jag honom att han skulle be 
sosshandläggaren ringa mig och så att vi kan ha ett samarbete. Så att de känner att 
de har någon som står på deras sida […] Man hinner inte allt på nån timma, men 
jag försöker att få dem på nåt vis, få dem att känna sig trygga så att de vet vad som 
väntar. Få dem att känna förtroende, men man kan ju inte hjälpa alla, det går inte 
[…] Sen finns det säkert de handläggarna som är mer… talar om så här är det, så 
här är gränserna och… sen beror det på hur man ser på saken, om det kan skapa en 
viss trygghet eller om dem bara känner sig begränsade i att få samma information 
fast då av någon annan person. 

 
Nej, men det är väl att inte skuldbelägga och att inte förminska människan. Att se 
dem som människor trots att dem har stora problem. De är människor som behöver 
en trygghet, ett arbete… ja livet runtomkring, det sociala, som alla andra. Alltså 
där får man ju inte förminska dem. För alla kan råka ut för problem, men på nåt 
vis… äh… det är ju ett problem att ofta, hur de människor som vart aktuella här 
sen 10 – 15 år och det är ju tragiskt att de ju lyckats och bara hamna i massan. Och 
så har de inte fått den stöden och hjälpen som de har behövt, så där har ju 
myndigheten eller arbetsförmedlingen hjälpt till att försvåra för dem så att säga 
tycker jag. Man får väl hoppas att det blir bättre, att vi kan se dem lite snabbare 
och bättre nu, men det finns säkert folk som trillar emellan, men att man 
samarbetar är otroligt viktigt 
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/… går ut och möter dem vid första besöket. Tar i hand för att få dem och känna 
sig välkomna, det neutraliserar. Pratar ofta om något allmänt först, till exempel om 
vädret eller något annat småprat. Jag låter de arbetssökande själva berätta om vad 
de har för planer och drömmar, men även viktigt för mig att vara lyhörd för det de 
inte säger. Det är viktigt att prata om intressen och fritidssysslor, hur de tacklat 
situationer innan och hur de har gått vidare.  
Jag känner inte mig så mycket som en myndighetsperson och jag tror inte att de 
arbetssökande upplever mig så heller. […] gamla sökande tar ofta kontakt med 
mig igen och vill ha mig som handläggare.  
 

Mötena beskrivs som stressiga och att det som de arbetssökande vill och har att säga inte 
kommer upp på grund av bland annat tidsbristen: 
 

/… när vi har partsamtal så kan vi antingen träffas på försäkringskassan eller på 
sjukhuset. Man är så uppbokad. Jag är inne och bokar datum i juni, alltså man är så 
pressad tidsmässigt …/ 

 
/… det är mycket som kan vara avgörande för att de inte riktigt säger det de vill, 
men vi är olika som personer. Jag kanske har lite för bråttom och då kanske de 
känner sig att bara för att jag är pressad att gå allt ska ut vid ett tillfälle. Så kanske 
de känner sig… det man inte… det är ju alltid ett spel eftersom man inte vet 
riktigt, man försöker läsa av människor, men det är inte alltid rätt va. Och en del 
har mött så mycket på vägen så att de har blivit helt avstängda. Alltså man möter 
ju trots allt ganska mycket tragiskt. Det kan ju vara en som sitter och säger att jag 
inte vill leva och hur ska man hjälpa honom då. 

 
Jaa, eh… stressigt skulle jag vilja säga […] Så att, första mötet med många 
sökande i dag får jag inleda med att säga att jag är inte din handläggare utan idag 
ska vi bestämma vad du behöver. Behöver man vägledning, då ska man till den 
tjänsten, behöver man klargöra arbetsförutsättningar så ska man till den. Så första 
mötet blir ju liksom att hasta igenom, vad behöver du? Och sedan så ska det 
skickas till rätt ställe. Så det blir ett ganska snabbt och hastigt möte […] men det 
blir faktiskt väldigt lite möte …/ 

 
Som påpekats tidigare varierar bemötandet/mötena från arbetsförmedlare till arbetsförmedlare, 
men det gemensamma är att första mötet är viktigt för att fastställa den arbetssökandes situation 
och komma fram till lösningar som på bästa sätt ska förbättra det.    

9.2.3 Krav som ska uppfyllas 
Kraven har blivit allt tydligare och mer krävande, men det är inte bara de arbetssökande som det 
ställs krav på utan även arbetsförmedlarna.  
Det talas mycket om alternativet ”människorna” har, de arbetsförmedlare som vi har intervjuat 
har varit mycket inne på egenskaper såsom intresse, motivation och vilja för att beskriva de 
arbetssökande som inte ställer höga krav för de vet redan vad de vill. De arbetssökande som 
saknar motivationen begär inte mycket av arbetsförmedlarna utan säger ”jag tar vad som helst”: 
 

/… om dom är motiverad att jobba dom ställer inte höga krav dom vet ungefär vad 
vi kan erbjuda. Men dom som inte är motiverade dom ställer höga krav ibland dom 
tror att vi kan bestämma över arbetsgivare. Och det stämmer inte. Men majoriteten 
vet ungefär vad det gäller när dom hamnar hos oss och …/ 
Jag tycker att den arbetssökande ska vara mer informerad att a-kassan är bara en 
försäkring, att nå den försäkringen du ska följa krav […] om du fyller inte kraven 
du kan inte ha den försäkringen. Det är bara så. Ingenting annat.  
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Men det är inte mening att du jobbar sex månader att du går stämplar. Det går inte 
så mer, innan det var lite grann men det går inte mer. Arbetsförmedlare ställer krav 
hela tiden, du ska ha handlingsplan du ska ta åtgärder du ska utbilda dig, det går 
inte så […] jag tycker inte att arbetssökande gör så, men samhället funkar ibland 
på det sättet. Det finns hela tiden såna kortare anställningar och ungdomarna vill 
ha mer sånt, dom vill prova det här som vill prova det här. Och vi som är lite äldre 
vill ha tillsvidareanställning, vi vill ha så fast jobb vi vill köpa hus vi vill, men 
ungdomarna vill andra, mitt svar är jag har inte träffat många som är efter detta. 
Och vi arbetsförmedlare accepterar inte heller det. 
 
Många är ju väldigt duktiga på att säga själva vad dom vill. Så man behöver inte 
puscha dom så mycket. Och i annat fall så får man ju prata lite intressen och hela 
den aspekten. Och annars får man börja i den andra änden och fråga vad de absolut 
inte vill så brukar det lossna åt det hållet. För det kan de flesta säga, jag vill 
absolut inte jobba inom vården, för då får man börja där. Kanske är det så att man 
inte vill jobba med människor eller gamla eller vad det är, så får man börja nysta åt 
det hållet. […] och sedan har det tyvärr blivit så att vi sitter inte här och lirkar med 
människor utan de får helt enkelt säga vad de vill och jag får säga vad vi måste 
göra […] därför för att de ska vara inskrivna och anses som aktivt arbetssökande 
och att de har en aktiv kontakt och så vidare, då måste det finnas att de faktiskt har 
en utbildning för det yrket eller att de söker ett visst yrke. Det går inte och skriva 
in sig och säga att jag kan göra lite allt möjligt […] Så ibland får man ju driva på 
att det går inte att säga att man kan göra allt möjligt, utan man måste precisera sig. 
Och då får man ibland göra så, man får säga så att vi kan inte komma längre i det 
här idag. Utan de får gå hem och fundera lite och vad är det inom allt möjligt dom 
faktiskt kan göra?  

 
Enligt AMS ska af skicka anvisningar till de arbetssökande med lämpliga arbeten, men på grund 
av personalbrist och hög arbetsbelastning eller omorganisering hinner inte personalen på af göra 
detta: 

/… om arbetsförmedlingen skickar anvisning, arbetsförmedlare borde veta vad 
arbetssökande kan.[…] Om jag är utbildad som snickare eller makare det går inte 
att jag får någon anvisning att jag söker jobb som läkare […] Men, men 
arbetsförmedlare skickar de vet ungefär vad du kan. […] Om du kommer till mig, 
säger jag har sökt jobb som sköterska, men du har inte den utbildningen det 
kommer jag direkt ifrågasätta dig och undrar vad det är med dig […] Men jag har 
svårt att tänka att en arbetsförmedlare dom har mycket att göra, dom tjänar inte 
riktigt bra, men det går inte skicka någon anvisning utan att du vet ungefär vad 
arbetssökande kan eller kan finnas lite grann variationer. 
 
/… dom ställer ju förhoppningar att vi kan förmedla ett arbete till dom. Och 
eftersom situationen ser ut som den gör idag ute på arbetsmarknaden så är det inte 
alltid så lätt när vi har fler arbetssökande än vad det finns lediga arbeten. Den 
ekvationen går inte riktigt ihop. Men kravet är ju att så fort man är arbetssökande 
och har arbetslöshetskassa så måste man uppfylla kravet att visa att man verkligen 
söker sitt jobb annars har man inte rätt till försäkringen som arbetslöshetskassan är. 
Så där har vi ett krav att kontrollera att varje person är arbetssökande.  
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/… det finns ju en grupp av människor som jag tycker har… dem har det svårt i 
samhället, ja det är invandrargruppen. Och har dem då funktionshinder, alltså dem 
stöter på patrull precis överallt. Men ändå deras högsta önskan är ändå att få 
komma ut i arbete och det är deras största drivkraft. Där kan jag känna att dem har 
ju ett större behov eftersom dem inte har kontakter, ett kontaktnät så har dem ett 
kanske tydligare krav på att jag ska ringa arbetsgivare för det är jag som har 
kontakterna. För arbetsförmedlingen idag vill ju gärna överlämna till den 
arbetssökande att ringa så långt det nu går att ta kontakt om dem bara kan. Men 
invandrargruppen har ingen kontaktnät och där kan jag känna… men dem är också 
en tydlig grupp att dem vill ha ett arbete. 
 
För nu har det ju ändå blivit större krav att man ska ringa och ta kontakt med oss 
och tala om vilka jobb de sökt och sådär. Men det lever ju kvar lite det här med att 
man ser det som en rättighet att få a-kassa, det finns inga skyldigheter. 

 
Arbetsförmedlingen ställer vissa krav på de arbetssökande efter direktiv från a-kassorna och om 
dessa krav inte uppfylls leder det till avskrivning: 
 

När en person anmäler sig på arbetsförmedlingen så ska man ha gått 
basinformationsmöte, man ska på information om ams.se. Kommer man inte på de 
informationsmötena så avanmäls man till a-kassan, så går det en signal. Sen så 
måste de komma in och anmäla sig igen då för att komma på a-kassan igen. Det är 
de kraven för att de ska gå på informationerna. […] Och där när vi gör 
handlingsplanen då skriver vi in i handlingsplanen att personen ska efter fyra 
veckor ringa till arbetsförmedlingens kundtjänst och meddela sökta arbeten och 
gör dem inte det blir dem avanmälda. 

 
Jag tror att många upplever att af som myndighet, har makt eftersom de 
arbetssökande är ekonomiskt beroende av dem. En del måste övertygas att söka 
jobb. Många känner en rädsla för att de inte ska bli trodda att de verkligen vill ha 
ett arbete. De allra flesta vill ha jobb men det finns de som ”rider på systemet”. 
 
/… ja de ställer ju massa av krav, därför att många av dom klarar inte sig själva. 
De kan inte ringa till en arbetsgivare själva, de kan inte skriva en ansökan som gör 
att, för det är trots allt så att går man på en intervju, så kommer det fram att man 
har en whiplasch-skada som gör att man inte kan, då kanske man blir bortgallrad 
direkt. […] dom har ju väldiga, både krav och förväntningar och förhoppningar på 
oss. Där försöker vi liksom, för även dom ska ju vi hålla lite längre ifrån oss än 
vad vi gjort tidigare. Eh… så det de vill träffas ofta och de vill prata ofta och det 
finns inte det utrymmet. Utan då få man helt enkelt säga nej då. Nej jag kan inte, 
du kan inte få ett bokat besök här då. […] Och det är klart att det bygger en 
frustration, det blir ingen bra relation i den meningen när man börjar med att säga 
nej, jag hinner inte med dig egentligen. […] Och det är många som frågar ”har du 
ett jobb till mig?” Och då kan man liksom bli väldigt frustrerad till slut …/ 

 
Arbetsförmedlarnas roll försvåras i takt med att det blir fler och fler akademiker som blir 
långtidsarbetslösa och de ställer högre krav på att de olika åtgärderna ska motsvara deras 
utbildning. De känner att de aktiviteter som finns nu är ”meningslösa”.  
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Dock är det viktigt att påpeka att arbetsförmedlarna har tydliga krav på att hålla sig till 
regelverkat, men det finns alltid undantag: 
 

/… Det kan man väl vara ärliga att säga att vi har inga höjdaraktiviteter i 
aktivitetsgarantin. Det är till och med så att vissa har fått gå samma aktivitet två 
gånger […] Men när man är 35 år och utbildad akademiker tycker man inte att det 
är okej […] Jag menar att det är klart, herregud, varför ska de sitta och läsa 
geografi på mellanstadienivå på Littorina, det finns ju ingen anledning.  
 
Personligen tycker jag inte att vi kan möta arbetslösa akademiker, det tycker jag 
inte. Vi har inga arbetssätt för det. Alltså i så fall skulle vi behöva arbeta mer som 
Manpower eller andra […] jag menar att i så fall skulle vi behöva rätt avancerade, 
hur man skriver CV, det anpassat till akademikerna, vi skulle ha frukostmöten med 
arbetsgivare, alltså mängder med olika… hur säger man… träffar bara med 
akademikerna och det har inte vi. 
 
Vissa regler, jag kan förstå varför de finns där, men å andra sidan så finns det alltid 
undantag. Så är det ju. Eh… till exempel så skulle man, man måste vara inskriven 
en viss tid för att uppfylla kriterierna för att få vissa saker. Och där kan det saknas 
tre veckor på det här. Men spelar det egentligen någon roll? Jag tycker ju inte det. 
[…] men de facto kan vi inte göra så om vi inte fuskar. Så det kan vara tufft …/ 
 

Trots att af ska hålla sig till regelverket görs det vissa undantag för att förbättra de situationer de 
arbetssökande befinner sig i.  

9.2.4 Förtroende  
För att bygga upp ett förtroende gäller det att både ge och ta. Arbetsförmedlarna anser att för att 
de ska inge förtroende inför de arbetssökande ska de befinna sig på samma nivå. Det är viktigt att 
de är ärliga då det kan vara svårt att ha förtroende vad gäller myndigheter om de har dåliga 
erfarenheter sedan tidigare. Det har även påpekats att det är bäst att lägga ”alla korten på bordet” 
och inte dölja något för den arbetssökande och vice versa: 
 

Dom litar på oss, de märker att vi försöker göra vad vi kan […] som 
arbetsförmedlare, det finns tre saker som är, jag tycker det är väldigt viktigt, det är 
kärlek, stöd och gränser. Kärlek, jag gillar mitt jobb, jag tycker att vi 
arbetsförmedlingen ger stöd, jag hjälper arbetssökande att hitta en arbetsplats, jag 
hjälper arbetsgivare att leta arbetskraft och gränser, jag pratar bara om kompetens 
bara om arbete ingenting annat.  
 
/…ha ett samtal med dem och fråga dem […] jag menar att man måste möta 
personen på den nivå dem är och att dem får ett förtroende och att dem vågar vara 
ärliga. För det är inte så himla lätt när de kommer till en myndighet, vad får jag 
säga och vad får jag inte säga, för dem är ju också på sin vakt. Men det är ju att 
man kommer till den nivån att dem vågar säga vad dem vill, vad dem behöver för 
jag kan inte lista ut det […] så jag brukar trycka på dem att det är viktigt, att dem 
har makten i sina händer på nåt vis om dem kan utveckla vad dem vill, men det är 
inte alltid då lätt. 
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Jag måste säga att jag håller mig ändå till regelverket, men om dem vet var dem 
har mig, för jag kan säga ju, det här och det här kan jag hjälpa till med och sen så 
försöker man vara lite flexibel där. Man hinner inte allt på nån timma, men jag 
försöker att få dem på nåt vis, få dem att känna sig trygga så att dem vet vad som 
väntar. Få dem att känna förtroende, men man kan ju inte hjälpa alla, det går inte. 
Men jag vill ha det så i alla fall. Sen finns det säkert dem handläggarna som är 
mer… talar om så här är det, så här är gränserna och… sen beror det på hur man 
ser på saken, om det kan skapa en viss trygghet eller om dem bara känner sig 
begränsade i att få samma information fast då av någon annan person. 
 
Vi omorganiserar ju väldigt ofta här. Det är nog mer som att folk blir tokiga på det, 
att dem får, att dem tycker att dem byter för ofta. […] jag kanske kan tänka mig att 
folk blir trötta på att upprepa samma sak hela tiden och de ska dra sin livshistoria 
hur många gånger som helst och att det är det som dem blir trötta på. 
 
Och det kan jag känna att så länge man är tydlig, för människor måste veta att det 
handlar inte om att jag som person ogillar dig som person och därför så gör jag så 
här. Att jag på något sätt skulle göra annorlunda med någon annan. Det är väl det 
som jag tycker är viktigast. Man möter många som man känner, men han tyckte 
inte om mig och så, det händer ju ibland att vi byter handläggare här och då är det 
ju jättetydligt att de känner sig personligt utsatta, det är ofta så. Den här är ute efter 
just mig. Och det, har man hamnat i det läget kan man bara förlora …/ 
 
Det som är problemet är väl ibland att tjänstemannarollen är otydlig för jag tycker 
att de flesta människorna jag möter. Om de får veta spelreglerna från början så kan 
de spela. Men om vi sitter här och, ja, jo, det kanske vi kan göra och sedan så slår 
man dom i ansiktet med en underrättelse till a-kassan. Det är klart att det blir 
problem. Men det var som jag sa innan att är man tydlig om vad rollen innebär och 
baksidan av den, då vet dom om det. 

 
För att förtroendet ska vara ömsesidigt är det viktigt att både de arbetssökande och 
arbetsförmedlarna är ense om vad som gäller. 

9.2.5 Kontrollfunktion 
Arbetsförmedlarna upplever att de arbetssökande uppfattar af som ett sätt att få sin a-kassa och att 
det är arbetsförmedlarna som bestämmer reglerna. Det är viktigt att de arbetssökande får klara 
besked om vilka regler som gäller och att a-kassan är en försäkring med villkor som måste 
uppfyllas och den kontroll som af gör är inte självmant utan det är direktiv som de får ifrån a-
kassan att fullfölja: 
 

Det finns regler skrivna om det är så bara om vårt uppdrag kommer, du sköter inte 
detta […] den arbetssökande har ibland svårt att se skillnad mellan 
arbetsförmedlingen och a-kassan. Men igen, problemet är väldigt många gånger att 
arbetssökande vet inte så mycket om a-kassan. Dom känner bara 
arbetsförmedlingen […] det är lite fördomar folk har. Det är lite fördummande. 
Arbetsförmedlingen gör vad de kan men det kan hända att vi har brister, vi är inte 
så mycket ute vi träffar inte så mycket folk, jag tycker vi ska jobba mer med detta. 
Vi är på väg att vara mer ute. Vi är väldigt mycket inne.  
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/… att personen som är arbetssökande och då har arbetslöshetskassa att den 
verkligen visar att den söker jobb och är intresserad av detta. Upptäcker jag att de 
inte håller de krav vi har kommit överrens om i en handlingsplan att man ska 
kontakta arbetsgivare och sen rapportera det in eller om man inte hör av sig till 
arbetsförmedlingen när man har bestämt det, då får vi meddela detta, de står ju då 
inte till arbetsmarknadens förfogande. Det är precis som om man sköter ett arbete, 
kommer man inte till arbetet när man har bestämt det, ja då kan man ju inte få det. 
Eller kunna sköta det menar jag, ni förstår vad jag menar? Är man busschaufför 
måste man komma när turen går. Annars funkar det inte.  
 
Jag tror inte att folk i allmänhet vet riktigt hur man jobbar på förmedlingen …/ 
 
För det är ju ett problem kan jag tycka att många uppfattar arbetsförmedlingen som 
ett sätt att få a-kassa. Om vi säger om att det finns en liten grupp som vill komma 
undan och då anmäler sig på arbetsförmedlingen och för att kanske ta ut a-kassa 
och så gör man det minimala. […] Men som kontrollmyndighet då… Om jag säger 
såhär utifrån att vi är en kontrollmyndighet. Min erfarenhet är att för fem år sen så 
ifrågasatte vi i princip ingenting till a-kassorna, det var otroligt ovanligt i alla fall.  
Så att det drabbade den sökande, men där har det blivit på dem här fem åren så har 
det ändrats radikalt. Nu ifrågasätter vi ju om en person inte håller sig till det. Så på 
fem år har det ändrats otroligt mycket. 

 
Arbetsförmedlarna upplever att det är svårt att hitta en balans mellan kontroll och service då det 
är svårt att etablera en kontakt med någon som avanmäls och som sedan på nytt anmäler sig. 
Trots att det är svårt att bortse från sina egna känslor måste de ta hänsyn till regelverket i sina 
beslut: 

Högprioriterade går först. Vi har ett sådant system om du har 20 dagar kvar du 
hamnar i aktivitetsgaranti. Men ibland det finns inte pengar för sånt som praktik. 
Vi styrs från upp, vi bestämmer inte lokalt här, vi har fått så mycket pengar, vi får 
klara oss på detta. 

 
Det är svårt att hitta en balans mellan kontroll och service. Det är svårt att etablera 
en god kontakt med någon som måste avanmälas och som sedan på nytt anmäler 
sig. De avanmäls oftast på grund av att de inte meddelar förhinder till inplanerade 
möten […] jag måste bortse från mina egna känslor eftersom jag måste följa de 
regler som finns […] Reglerna måste följas även om det är svårt. Ibland är det 
bättre att hålla med de arbetssökande när de talar om att de inte gillar reglerna. 
Annars ser de det som om det är af som ställt upp reglerna. Det är bättre att de 
känner sig förstådda, men att jag ändå måste följa de regler som finns. Kontrollen 
har ökat de senaste åren. Den enda giltiga frånvaron är idag om det gäller förhinder 
på grund av arbete eller arbetsintervju. Alla andra förhinder räknas inte som giltig 
frånvaro. Är man sjuk kan man inte arbeta och ska då sjukskriva sig istället. 
 
Jag försöker förklara det att det här är en tjänstemannaroll och jag måste göra alla 
aspekter. Det innebär att det finns roligare sidor av jobbet och baksidan av myntet 
är ju att stänga av folk från a-kassan eller skriva ur dom ur garantin och göra de 
här åtgärderna som folk faktiskt inte gillar. Det är baksidan, men den är precis lika 
viktig för tjänstemannarollen som alla de andra delarna. Och det är någonting jag 
måste göra, det är inte någon personlig agenda eller, för många kan ju uppleva det 
ibland att ja det är för att hon inte gillar mig och så.../ 
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 /… Och då säger jag ju det, att det handlar inte om det utan det handlar om att gör 
du si och så, så måste jag göra det här, och tvärt om va. Och så länge man är tydlig 
och det, så får man mindre problem. Folk kan vara jättearga och ringa och skälla, 
men så säger dom ändå att det känns ju dumt, jag förstår ju att du inte kan göra 
något åt detta. Men dom måste ändå avreagera sig någonstans och det har jag väl 
en viss förståelse för, med tanke på vad en del av dom får gå igenom då. 

 
Internutbildningen för nyanställda har beskrivits som ”mega” och omfattande, redan där får de 
klara direktiv på vad och hur de ska agera i sin tjänstemannaroll: 

 
/… vi har ju blivit en mer kontrollmyndighet, vi har blivit mer en inte kall i den 
meningen men många av de äldre frågar sig var är humanismen i det här nu då och 
så. Och det, när jag var på grundutbildning till exempel så fick man såna här 
exempel. Det var bland annat något exempel där en kvinna blev avstängd tre dagar 
innan jul och inte kunde köpa någon julmat och julklappar till barnen och så här, 
vad det här rätt och göra? Och en del tyckte de kunde vänta, och vilka tyckte det 
då, då fick man räcka upp handen så sa han det att då är det tydligt att det gjorts 
felrekryteringar här. Kan ni inte göra tjänstemannayrket så ska ni inte vara här. Så 
vi blev mera typ inkörda i det. Så där får man vara tydlig med var ansvaret ligger. 
 
Så att regelverket gäller ju alla, det gäller inte bara de sökande. Utan jag är lika 
kontrollerad som dom i den meningen. Och ska kunna svara på att jag gör mitt 
jobb. Ofta när de förstår det så tycker de väl att, ja, ja då är det ganska okej då.  
Jag har krav på mig och de har krav i sin tur, det är en kedja. Och min chef har 
krav på vad som ska ske här så att de får väl rösta annorlunda eller något, jag vet 
inte. 

 
Arbetsförmedlarna tycker att det är viktigt att de arbetssökande ska ha förståelse för de beslut 
som tas. 

9.2.6 De arbetssökandes eget ansvar 
Då af har omorganiserats ställs det mer ansvar på de arbetssökande, detta ansvar innebär att de 
ska på egen hand söka arbete, men arbetsförmedlarna bistår med hjälp när de behöver stöd: 
 

/… de flesta som kommer är motiverade att jobba. De har initiativ och öppnar själv 
dörren många gånger dom själv fixar saker, nej, det är så det funkar idag. 
 
/… denna målgrupp som jag jobbar med förlitar sig väldigt mycket på oss. Ja. Men 
jag har ju träffat andra arbetssökande i mina tidigare arbeten här exempelvis de 
som har varit sjukskrivna och arbetssökande eller de som har varit sjukskrivna och 
inte kan gå tillbaka till sitt vanliga arbete. Dom har ju haft en större förmåga att 
kunna ta eget ansvar och kunna kontakta en arbetsgivare och ringa upp dom och 
berätta för sig själva. Så att i normalfallet så är det så va. Som ni vet det finns hela 
spektrat av folk, dom som vill ha jobb, dom som kan ta jobb och dom som inte 
riktigt har samma vilja till det. 
 
/… det är så många sökande så man måste ha löpandebandsprincipen. Och att 
egentligen är det så bra när det är en förmedling, jag menar när man själv kan gå in 
och titta vilka jobb som är lediga kan jag själv söka. Det är precis som när man går 
in på ”Blocket” och köper en bil va, jag kan välja det istället för att gå in i en butik 
med och jag fixar mycket själv där. Det tycker jag är väldigt bra egentligen.  
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Jag tycker oftast att de tar eget ansvar. Tror att det är en generationsfråga. De äldre 
och de som varit inskrivna länge vill att af ska göra mer som det har varit tidigare. 
De yngre ser datorn som ett hjälpmedel, det beror också på utbildningsbakgrunden. 
De äldre tycker det är svårt med tekniken. De ska redovisa jobb över telefon, det 
krävs knapptryckningar och kan vara lång kö för att komma fram. Detta kan 
upplevas svårt för vissa. De vill att af ska ta mer ansvar. 

 
Dock finns det meningsskiljaktigheter bland arbetsförmedlarna vad gäller det egna initiativet 
från de arbetssökande: 
 

/… det finns alla varianter. Men i det ligger också att dessa människor har vart 
arbetslösa så länge och kanske haft mycket motstånd, fajtats både med sjukvården, 
försäkringskassan, soss och sen oss. Alltså dem har tappat lusten för länge sen. Så 
jag vet inte om man kan, man kan ju inte alltid klandra dem. För vi är en del av att 
dem har tappat lusten nånstans på vägen. Men visst ser man det och visst möter 
man människor som är uträknande, men det är inte alltid man kan klandra dem. 
 
För a-kassan ringer inte mej och frågar om jag har dej i arbete, de ringer ju dej och 
frågar varför du inte har arbete. Så är det ju och det är viktigt att man är medveten 
om det, från början. Men jag upplever väl i och för sig att väldigt många tar 
initiativ, för dom förstår vår roll mer, mer och mer faktiskt särskilt yngre. […] De 
har en bild om vilka jobb de ska söka och var de ska söka de här jobben. Och så 
länge dom känner det, då kommer de ju inte till oss så mycket, utan det är först när 
de känner att de tappar lusten liksom. Nu har jag sökt 100 jobb och jag har fått 
svar på 30 och ingen intervju.  
Det är klart det är jättetufft och då, då kommer ju folk hit men annars så känner 
dom att men jag har, jag ska göra det och jag ska göra detta och jag ska 
sommarjobba och så. Ändå märker man också att det finns en väldig 
initiativrikedom hos människor och lite kreativa lösningar också ibland. 

 
Man möter ju de här superduktiga människorna som, som vill massa och kan 
massa. Men det vill jag verkligen framhålla också att dom som är inskrivna här, 
dom är ju ändå majoriteten av människor som är väldigt bra och vill mycket. Och 
det har ju dom som jag har också velat, men av olika anledningar, att det är klart 
att man tappar hoppet efter så lång tid. 

 
Ju längre tiden går för de arbetssökande desto mindre eget ansvar tar de. Arbetsförmedlarna är 
medvetna om detta och har förståelse för att motivationen och det egna ansvaret avtar. 

9.2.7 Kommunikation 
För att kommunikationen mellan arbetsförmedlarna och arbetssökanden ska fungera är det viktigt 
att det finns ett samarbete mellan olika myndigheter. Arbetsförmedlarna påpekar att det är viktigt 
att de arbetssökande informeras om vad arbetsförmedlarna kan och inte kan hjälpa till med. På så 
sätt har de arbetssökande möjlighet att framföra det de är intresserade av och därmed kan 
missförstånd undvikas: 
 

Om du vill ha med mig och göra du ska ha motiverad, du ska veta vad du vill och 
då kommer jag att berätta vad jag kan och hur kan jag hjälpa och så, men om du 
inte är motiverad det är någon annan som ska ta han om det är inte vårt uppdrag. 
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För jag menar, där sitter jag med dem och försöker få personen att prata och göra 
det och det… Man behöver inte dölja saker. Jo, jag tycker allt ska på bordet. Vi har 
inga hemligheter och kan man köra med öppna kort då tycker jag det är större 
chans att lyckas. Men vi möter ju människor med ja, jag menar det är inte ett 
funktionshinder. Det kan vara fysiskt skadad, psykiskt skadad, de kan vara 
dyslektiker och utifrån det hamnat fel i livet och så ska man själv sitta och säga, ja 
vi ska hitta ett arbete. Jo jag menar det blir ju lite ”taffligt”. Så därför måste man 
ha samarbete och det försöker vi i lag klargöra så att vi söker hela tiden att 
samarbeta och vi tar ju hjälp av arbetsfrågorna. Vi har ärendegenomgång, hur kan 
vi på bästa sätt kan gå framåt med den här personen då va? För man har inte dem 
bästa lösningarna själv. 
 
/… den arbetssökande inte står ut med mig som person av någon anledning. En 
tyckte att jag påminde för mycket om hans före detta fru. Sen så ville han byta 
handläggare. Nu var det lite roligt […] man ska inte liksom känna att man inte kan 
framföra sin åsikt om den nu liksom uppstår något i kommunikationen. 
 
/… det finns oförståelse för vårt uppdrag då. Vi har ju våra uppdrag men de 
sökande ser ju inte det, dom har ju sin bild av förmedlingen och där har ju vi gjort 
ett misslyckande kan jag ju uppleva. Vi måste informera om vad det är vi kan och 
ska göra.  
 
/… det är många gånger folk ringer in och säger ”jag har fått brev från a-kassan 
om att mina dagar är slut och jag får inte mer pengar,” då säger vi nej, nej, har du 
sökt några jobb? Ja jag har sökt på Vodafone och Skanska, ja, ja men jag skriver in 
och förlänger dina dagar. Ha en trevlig helg […] många gånger är det så att man 
ringer till sin handläggare som inte är där, så kopplas du vidare och kopplas vidare 
och samtidigt är det ju inte hållbart att jag säger ”nej men det är ju inte mitt fel att 
din handläggare är på semester”, utan då får ju du vara utan pengar då, så kan vi ju 
inte heller ha det, då blir det inget djupare. 

 
För att kommunikationen ska bära eller brista är det viktigt att alla kort läggs på bordet för att på 
så sätt är alla inblandade medvetna om sina roller.  

10. Analys 
I det här kapitlet analyserar vi intervjuerna samt knyter samman dem med det perspektiv och 
tidigare forskning som ligger till grund för vår uppsats. Vi har valt att dela upp analysen i våra 
teman.     

10.1 Första kontakten 
Första kontakten för de arbetssökande är oftast vid ”den öppna disken” när de skriver in sig. 
Arbetsförmedlarna arbetar på olika sätt, deras första kontakt med de arbetssökande varierar. 
Även de arbetssökandes upplevelser av den första kontakten kan variera. Den upplevs som 
löpandebandsprincipen, men också som om att de verkligen vill hjälpa. När de skriver in sig 
känner de att i och med att det finns en stämpel i samhället om att de arbetslösa inte vill ha ett 
arbete som mindre värda. Enligt SACO:s rapport är det viktigt att de arbetssökande blir bemötta 
som en person som vill ha arbete och kan få arbete istället för en ”arbetslös”. Ett förhållningssätt 
är att betrakta de arbetssökande som kunder, allt för att de inte ska känna sig misstänkliggjorda 
eller kränkta. Samtalsteknik kan vara ett sätt för arbetsförmedlarna att förbereda sig på olika 
situationer och därmed undvika att de sökande känner sig felbehandlade.  
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Arbetsförmedlingen skulle kunna använda sig av en gemensam ”Code of Good Conduct” som 
metod för att alla arbetssökande ska känna sig likabehandlade och korrekt bemötta. 

Hughes har i sina studier om arbetslivet dragit slutsatsen att i de mest centrala samhällen är 
arbetslivet. Arbetet anses ligga till grund för att individens självkänsla formas, definieras och 
bestäms.  De som inte är för sjuka, för gamla eller för unga förutsätts det att de har ett arbete 
(Hughes, 1993). De arbetssökandes beteende kan bero på att de känner tvång att ha ett arbete.  
Det kan leda till att de har svårt att se möjligheter de har istället för de krav de måste uppfylla. 
Arbetsförmedlarna menar att de gör vad de kan för att hjälpa människor tillrätta. De anser att det 
är viktigt att få en personlig och bra kontakt vilket de arbetssökande känner att de inte får i och 
med att det råder tidsbrist. Redan vid inskrivningstillfället är de arbetssökande villrådiga och i 
behov av hjälp och stöd för att redan då börja fundera i nya banor. Arbetsförmedlarna anser i sin 
tur att de flesta är inskrivna en kort tid då de vet från början vad de vill göra. Arbetsförmedlarna 
vill inte benämna de sökande som ”klienter” utan som arbetssökande.  

Den sociala interaktionen som uppstår mellan arbetsförmedlare och de arbetssökande 
påbörjas redan vid inskrivningen och fortsätter ända fram till den eventuella avskrivningen, men 
det är viktigt att arbetsförmedlarna är tillmötesgående för att få de arbetssökande att känna som 
att de är på samma nivå.  

10.2 Bemötandet/mötet – mellan arbetssökande och arbetsförmedlare 
Det har framhävts av arbetsförmedlarna att det är viktigt att bemöta de arbetssökande på ett 
korrekt sätt för att neutralisera besöket. SACO påpekar att några viktiga kvalitetsfrågor är att de 
arbetssökande upplever att af visar engagemang, att de stödjer de arbetssökande och att af:s 
bemötande är professionellt (SACO, 2005). Ett sätt att möta de arbetssökande är att träffas på en 
neutral plats, till exempel i parken eller på ett café. Detta för att avdramatisera känslan av att de 
befinner sig på en myndighet då den relateras till byråkrati och tidigare dåliga erfarenheter.  
De som har blivit positivt bemötta upplever mötena med arbetsförmedlarna som givande och 
innehållsrika. Andra upplever det som att af inte har tid och att de inte ger raka besked om vad 
som gäller. De tycker att det saknas engagemang och trevligt bemötande från arbetsförmedlarnas 
sida. Medan arbetsförmedlarna känner att mötet är en mer ge-och-ta relation upplevs det av de 
arbetssökande som mer formellt. Mötena beskrivs som stressiga och att det som de 
arbetssökande vill och har att säga inte kommer upp till ytan på grund av bland annat tidsbristen. 
De arbetssökande känner av den tidspress som arbetsförmedlarna har, antingen försöker de häva 
ur sig allt på en och samma gång eller så blir inget sagt. Det hastiga mötet med 
arbetsförmedlarna leder till en återvändsgränd.  

Trost och Levin menar att för att kunna förstå en människa är det viktigt att veta hur den 
personen definierar en given situation vilket kan vara svårt. Det är viktigt att empatisera och sätta 
sig in i hur en person känner sig och hur symbolerna uppfattas (Trost och Levin, 2004). Som 
nämnts ovan upplevs tidsbristen som pressande både för de arbetssökande och för 
arbetsförmedlarna. Arbetsförmedlarna hinner inte sätta sig in i hur de arbetssökande känner. 

Enligt Blumer består symbolisk interaktionism av tre grundpelare. För det första består 
samhället av människor, alla dessa människor har ett jag. Det är viktigt att ta hänsyn till de 
arbetssökandes olika individer för att på så sätt bemöta dem på den nivå de befinner sig. Samma 
hänsyn ska tas vad gäller arbetsförmedlare som också är olika individer med olika arbetsmetoder. 
För det andra är det individuella beteendet sammansatt av företeelser inte enbart en respons eller 
reaktion. Det är viktigt att de arbetssökande ”slår näven i bordet” och talar om vad de vill och 
inte vill då det inte är lätt för arbetsförmedlarna att läsa mellan raderna.  
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Det är av relevans att arbetsförmedlarna har den information som är nödvändig tillhands för att 
på bästa sätt tillgodose den arbetssökandes behov. Enligt Blumer reagerar människan på den 
egna tolkningen eller varseblivningen av andras beteende inte på beteendet i sig självt. Den 
mänskliga interaktionen sker genom symboler, tolkning, varseblivning och genom att tillskriva 
andras beteende en bestämd mening För det tredje består ett gruppbeteende eller kollektivt 
beteende av sammankopplade individuella beteenden. Detta sker genom en process där 
individerna tolkar och beaktar varandras beteende (Blumer, 1998). Om de arbetssökande 
upplever arbetsförmedlarna som tidspressade känner de av den pressen och försöker påskynda 
mötet själva och har svårt att ta till sig den information som ges. 

Enligt Hewitt måste forskare ta hänsyn till relationen mellan en individ och dennes miljö och 
hur denna relation har utvecklats för att vi ska förstå individen och varför den uppvisar ett visst 
beteende (Hewitt, 1981).  Detta är något som de arbetssökande har reagerat på och anser att 
arbetsförmedlarna bör och ska veta vem de är och i vilken situation de befinner sig i.  

10.3 Krav som ska uppfyllas 
Det ställs krav både på de arbetssökande och på arbetsförmedlarna. Dessa krav menar 
arbetsförmedlarna är något som måste uppfyllas av de arbetssökande. Arbetsförmedlarnas krav 
skiljer sig från de arbetssökandes i den mening att det är mer regler än krav som ska följas. 
SACO hävdar att en viktig fråga för kvalitén på af:s tjänster är kompetensen hos 
arbetsförmedlarna. Det är bland annat viktigt att arbetsförmedlarna är väl insatta i de regelverk 
som finns angående arbetslöshetsförsäkringen och dess tillämpning (SACO, 2005). 

Medan de krav de arbetssökande har på arbetsförmedlarna är att de ska ge bra information 
och ”coacha” dem. De arbetssökande ställer krav på arbetsförmedlarna att de ska ha kännedom 
om vem de är och vad som har beslutats vid tidigare kontakter med af. Arbetsförmedlarna vill i 
sin tur att de arbetssökande ska vara informerade om vad som gäller och att a-kassan endast är en 
försäkring vars krav måste uppfyllas för att få. Arbetsförmedlarna upplever en frustration då de 
inte kan tillgodose de arbetssökandes krav när de vill ha personlig kontakt för vägledning. Enligt 
Hughes är social konflikt ett socialt fenomen där till exempel krav förekommer inom många 
områden exempelvis arbetslivet och privatlivet. Det går att upptäcka att de här olika typerna av 
krav uppvisar samma formella egenskaper eller strukturella drag. Dessa beskrivs sedan i 
generella termer såsom ”motsättning”, ”medlemskap” och ”samarbete”, det är dessa som utgör 
den gemensamma grunden för formella generaliseringar om sociala konflikter (Hughes, 1993). 

 Regelverket som arbetsförmedlarna utgår ifrån begränsar dem i deras beslut och arbetssätt då 
de har direktiv att följa, men de gör undantag. De arbetssökande som ”rider på systemet” gör att 
a-kassan tydliggör kraven, men detta innebär att de som sköter sig känner att de inte blir trodda 
när de vill ha ett arbete. Arbetsförmedlarna är indelade i arbetslag med olika målgrupper som har 
varierande krav utefter de förmågor och möjligheter de arbetssökande har att själva söka arbete.  

Enligt Trost och Levin menas det med symbolisk interaktionism att människan inte glömmer 
någonting. Det glömda finns integrerat med de nya värderingarna en människa har. Det glömda 
finns på så sätt med i alla de mänskliga modifikationsprocesser som pågår. Det glömda eller icke-
ihågkomna påverkar beteendet och tas fram i de situationer som är relevanta i människans 
föreställningsvärld, både de positiva och de negativa situationerna (Trost och Levin, 2004). 

Beroende på hur länge de arbetssökande har varit arbetsslösa skiljs även kraven. Tidigare 
negativa erfarenheter av arbetslöshet gör att de omedvetet påverkar sitt beteende och därmed 
ställer höga krav på arbetsförmedlarna.  
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Om den arbetssökande har en negativ eller positiv upplevelse av att vara arbetssökande kan det 
påverka den nuvarande situationen. Trost och Levin menar att en situation påverkas både av de 
personer som interagerar och hela den situation de befinner sig i. Situationen kan påverkas av 
sinnesstämning, lokal eller om den ingår i ett gruppsammanhang (Trost och Levin, 2004). Har 
den arbetssökande besökt af förut kan det glömda eller det omedvetna väcka samma känslor igen 
vare sig de positiva eller negativa då de återigen befinner sig på af.  

10.4 Förtroende 
De arbetssökande anser att det är svårt att bygga upp ett förtroende med arbetsförmedlarna då de 
inte hinner bygga upp en relation dem emellan. De arbetssökandes förtroende för af kan öka 
genom att alla arbetsförmedlare agerar enhetligt. Det skulle kunna göras genom att 
arbetsförmedlare ständigt för en systematiserad dialog kring sitt arbete. För att de arbetssökande 
inte ska uppleva att arbetsförmedlarna agerar olika och deras arbete ska förenklas, borde bra och 
enhetliga rutiner och metoder finnas (SACO, 2005). 

De vet inte alltid vem som är deras handläggare och det skapar frustration då handläggarna 
inte vet vilka de arbetssökande är heller. Arbetsförmedlarna menar att de gör allt de kan för att 
hjälpa och att det är viktigt att möta de arbetssökande på rätt nivå för att bygga ett förtroende där 
de kan vara ärliga om vad de vill och inte vill. Bristen på förtroende till arbetsförmedlarna 
kopplas ihop med att de arbetssökande upplever att de inte får den hjälp de behöver. 
Arbetsförmedlarna menar om de arbetssökande vet vad de vill underlättar det arbetet för dem att 
tydliggöra vad de kan hjälpa de arbetssökande med.  

Addams hade ett speciellt sätt att arbeta med att förbättra de fattigas villkor. Hon menade att 
det var tvunget att sätta sig in i de fattigas villkor, både genom de ekonomiska och tekniska 
aspekterna och människornas sätt att tänka (Addams, 1999). För att arbetsförmedlarna ska förstå 
de arbetssökande måste de ha tid att sätta sig in i deras situation. På så sätt byggs relationen och 
förtroendet upp mellan de arbetssökande och arbetsförmedlarna. De arbetssökande menar att om 
de har en handläggare i grunden skulle det underlätta i kontakten med af även om de behöver 
utredas i olika arbetslag.  

Genom att de arbetssökande får träffa samma arbetsförmedlare vid varje besök säkerställs 
kontinuiteten och underlättar kommunikationen mellan af och den sökande. Det skulle kunna 
finnas värdefulla erfarenheter inom olika sorters rekryteringsföretag som kan bidra till att 
exempel utveckla bra rutiner för kontakt och kommunikation mellan de arbetssökande och af. Det 
skulle kunna bidra till att af skulle upplevas som en naturlig mötesplats för de arbetssökande 
(SACO, 2005).  

Det var av stor vikt för Addams att studera verkligheten genom att ha egen kontakt med den. 
Hon ansåg att ett av världens stora problem är avsaknad av empati och verklig förståelse för de 
erfarenheter och känslor andra människor har. En av Addams tillämpningar, som blivit del av 
symbolisk interaktionism, är att använda ett inifrånperspektiv och empatisera i verklig mening 
istället för att enbart förstå (Addams, 1999).  

Arbetsförmedlarna förstår de arbetssökandes situation, men de arbetssökande upplever inte att 
de får empati och förståelse från arbetsförmedlarnas sida. Cooley var enbart intresserad av det 
sociala jaget, inget annat jag var av betydelse. Han menade att människans sociala jag har tre 
väsentliga komponenter. ”Vår föreställning om hur vi ter oss för andra, vår föreställning om den 
andra personens bedömningar av oss och en självkänsla, positiv eller negativ, som uppstår ur 
dessa föreställningar” (Trost och Levin, 2004).  
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Arbetsförmedlarna menar att om de arbetssökande märker att de gör vad de kan byggs ett 
förtroende upp som underlättar arbetet för arbetsförmedlarna och de arbetssökande får en positiv 
känsla. 

En stor del av de undersökningar som har genomförts av symboliska interaktionister har 
enligt Cuff och Payne präglats av en förståelse för de personer som befinner sig längst ner i 
organisationer och sociala klassningssystem och en ”kritik av dem som befinner sig i toppen” 
(Cuff och Payne, 1996).  

Arbetsförmedlarna anser att de pratar med de arbetssökande om kompetens och arbete. De 
menar också att de ger stöd och hjälp att hitta arbete, men de sätter även gränser för arbetsgivarna 
när de letar arbetskraft åt dem.  

De symboliska interaktionisterna har bland annat granskat de välutbildade tjänstemännen som 
är en av de dominerande grupperna i vårt samhälle. De ville ”tränga bakom” den bild som 
tjänstemännen försöker visa utåt. Det finns en tendens inom tjänstemannayrken att de presenterar 
sig själva som ”hängivna allmänhetens sak”, att de i första hand ser till klienternas intressen och 
inte till egna belöningar (Cuff och Payne, 1996). Trots att arbetsförmedlarna vill inge förtroende 
har de arbetssökande inte känt att de kan få det fullt ut då de slussas mellan olika handläggare 
hela tiden och inte hinner bygga upp en gynnsam relation. 

10.5 Kontroller 
Arbetssökande har förståelse för att det måste vara någon form av kontroll, men de tycker att af 
borde vara mer neutral. De upplever kontrollerna som hot och känner sig pressade i en situation 
som redan från början gör att de känner sig utsatta. Arbetsförmedlingen ska enligt SACO:s 
undersökning framstå som den sökandes främste stödjare istället för motståndare. Det är viktigt 
att allt det af har att erbjuda lyfts fram. Det är bättre att af i första hand uppmuntrar de 
arbetssökande att aktivt söka jobb istället för att ”hota” med sanktioner (SACO, 2005). 
Arbetsförmedlarna anser att de arbetssökande har svårt att se skillnad mellan a-kassan och af, de 
uppfattar af som ett sätt att få a-kassa. Arbetsförmedlarna har rapporteringsskyldighet till a-
kassan som skärpt kontrollerna de senaste åren. Arbetsförmedlarens roll är att följa dessa direktiv 
då de styrs uppifrån. De menar också att om de ger en tydlig bild av vad af kan och inte kan göra 
får de mindre problem med de arbetssökande då de är medvetna om vilka regler som gäller. De 
arbetssökande upplever att kontrollerna varierar från person till person. Deras handläggare ger 
olika direktiv på exempel hur ofta de ska ringa och redovisa sökta arbeten.  

SACO påpekar att något som är centralt för legitimiteten hos de arbetssökande är kvalitén i 
af:s myndighetsutövning i kontrollen av att de arbetssökande aktivt söker jobb.  De arbetssökande 
ska bedömas på samma grunder och principer. Det är viktigt att hävda att 
arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. En viktig fråga för kvalitén på af:s 
tjänster är kompetensen hos arbetsförmedlarna. Det är bland annat viktigt att arbetsförmedlarna är 
väl insatta i de regelverk som finns angående arbetslöshetsförsäkringen och dess tillämpning. De 
ska ha kontakter med arbetsgivare för att matchningsarbetet ska bli framgångsrikt. De tillfrågade 
har fått uttrycka vad de anser om af:s kunskapsmässiga resurser och vilken kompetens de 
efterfrågar (SACO, 2005). 

Det som formar en individ enligt Hewitt är de roller som samhället innefattar och det är dessa 
som ger varje individ både motiv och motivation till att uttrycka sin humanitet (Hewitt, 1981). 

Handläggarna på af känner själva att de blivit mer ”kalla” i sina roller i takt med att 
kontrollerna ökat. I och med att arbetsförmedlarna har blivit mer ”kalla” känner de arbetssökande 
att det är af som sätter upp reglerna.  
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Hewitt menar att interaktionisterna vill kunna redogöra för hur människor handlar i en viss 
situation för att kunna förklara varför ett visst beteende uppstår och bidrar till en samordnad 
social aktivitet. Hewitt anser att individens beteende inte kan förklaras enbart utifrån individuella 
termer såsom attityder, livssituation, egenskaper och så vidare, utan beteendet formas och 
begränsas ständigt av sociala processer och dessa processer måste undersökas och förklaras. Om 
arbetsförmedlarna visat mer förståelse för att de arbetssökande upplever reglerna negativt skulle 
det ha inneburit att de hade sluppit missförstånd. I vissa samhällen är det enligt Hughes god sed, 
traditioner och sanktionerade regler som styr vad en person med en viss status kan göra. I vårt 
samhälle är det en mer eller mindre oskriven regel att varje människa ska göra vad som helst som 
han/hon har kompetens att göra (Hewitt, 1981). 

Cooley framhöll att de föreställningar människor har om varandra är de delar i ett samhälle 
eller i en grupp som kan påstås vara de verkliga delarna. Det är förhållandet mellan personliga 
idéer som är samhället. För att människan ska kunna sätta sig in andras situationer används 
empati eller sympati (Trost och Levin, 2004).  

De arbetssökande skulle förstå vad besluten grundas på och att det är a-kassan som ställer 
krav på kontroller. Kraven på att följa reglerna beskrivs av arbetsförmedlarna som en kedja då de 
ska följas av alla inblandade. Arbetsförmedlarna upplever att det är svårt att hitta en balans 
mellan kontroll och service då det är svårt att etablera en kontakt med någon som avanmäls och 
som sedan på nytt anmäler sig. De menar också att det är svårt att bortse från sina egna känslor, 
men de måste ta hänsyn till de regler som finns för att ta beslut. De arbetssökande upplever 
kontrollerna som tvång och de känner sig utlämnade. Arbetsförmedlingens kontroller känns 
polisiära och de får känslan av en ”fotboja”, de måste inställa sig och rapportera vad de gjort med 
jämna mellanrum.  

Trost och Levin menar att människors fysiska och sociala verklighet är subjektiv men upplevs 
objektiv eftersom människor lär sig gemensamma namn på olika fenomen och är överrens om 
innebörden av dessa. För att ta ett exempel så finns det inte en gemensam föreställning om vad 
begreppet kontroll betyder. Innebörden av kontrollen skiljer sig mellan de arbetssökande och 
arbetsförmedlarna. Arbetsförmedlingen påpekar att kontrollen är till för att de arbetssökande ska 
uppfylla kraven av arbetslöshetsförsäkringen. De arbetssökande upplever i sin tur kontrollerna 
som hot som leder till att de känner sig misstrodda. Cooley ansåg att kopplingen till andra 
människor gör att identiteten är situationsbetingad och därmed tidsbetingad. Genom det sociala 
jaget uppstår ett grupp-vi. Detta uppstår då flera människor definierar sig tillsammans som en 
grupp (Trost och Levin, 2004). Om begreppet kontroll hade en gemensam innebörd för de båda 
grupperna som vi har intervjuat skulle det uppstå färre missförstånd och problem.  

10.6 De arbetssökandes eget ansvar 
De arbetssökande är medvetna om att det största ansvaret att hitta arbete ligger på dem själva. 
Däremot saknar de vägledning och information om hur de ska gå tillväga på bästa sätt. 
Arbetsförmedlarna har delade åsikter vad gäller de arbetssökandes eget ansvar, dels anser de att 
de tar eget ansvar och ”fixar” saker själva, förstår af:s roll och kommer på kreativa lösningar. 
Dels finns det en åsikt bland arbetsförmedlarna att det förekommer ”ett spektra av folk”, de som 
vill arbeta, de som kan och de som inte har viljan. De som saknar viljan och tappar lusten på 
vägen har mött mycket motstånd och ”fajtats” med bland annat sjukvården, försäkringskassan 
och socialen innan de kommer till af. Dels finns det ”superduktiga” människor som vill och kan 
mycket, men har tappat hoppet efter lång tid och arbetsförmedlarna anser att de inte kan klandra 
dem eftersom de är en del av att de tappat hoppet.  
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Enligt Hughes ska en människa göra allt för att uppnå de ambitioner som finns att uppnå, utbilda 
sig eller skaffa erfarenhet för att nå dit (Hughes, 1993).  

Dock bidrar det ”förlorade” hoppet till att ambitionerna avtar. De arbetssökande letar arbete 
varje dag och upplever af som en ”institution för gör det själv”, men att ”vi bistår om vi behövs”. 
Trots att de arbetssökande ”ligger på” upplever de att de inte alltid får det stöd de behöver. 
Arbetsförmedlarna menar att ”ansvaret” är en generationsfråga där de äldre vill att af ska ta mer 
ansvar än vad de gör idag. De yngre ansvarar själva mer för deras arbetssökande, detta kan bero 
på de utbildningsbakgrunder de har. Samtidigt känner de arbetssökande sig osäkra i sökandet på 
bland annat ams hemsida då det är självservice och det personliga stödet saknas.  

Hughes påpekar att de industriella länderna aktualiserar frågan om arbetslösa och har olika 
sätt att hjälpa de personer som av någon anledning är utan arbete. Det finns olika anledningar till 
att en person är utan arbete. Det kan till exempel vara ålder, hälsa, avsaknad av den utbildning 
som behövs i ett teknologiskt samhälle eller helt enkelt att de bor på fel plats (Hughes, 1993). 

Återigen är det viktigt att se de bakomliggande orsakerna till att människor är arbetslösa och 
att de beter sig på ett visst sätt. Genom en mer tydlig kommunikation och kontakt med af är det 
möjligt att definiera situationen och hitta lösningar som passar varje individs speciella behov. De 
arbetssökande behöver hjälp och stöd som beror på de olika egenskaper och erfarenheter de 
innehar. Det är lätt att känna det som ett misslyckande om de inte själv hittar ett arbete, för att 
känna motivation igen behöver de vägledning från af. Arbetsförmedlarna menar, för att kunna ta 
initiativ måste de arbetssökande vara motiverade att arbeta när de väl skriver in sig. Perspektivet 
på aktivitet inom symbolisk interaktionism innebär att människor är aktiva och det beteende som 
de visar upp. Människor är sociala varelser och genom att vara aktiva ingår de i en process. En 
förutsättning för symbolisk interaktionism är att alla människor är föränderliga. 

10.7 Kommunikation 
För att kommunikationen ska fungera mellan arbetsförmedlare och arbetssökande är det enligt 
arbetsförmedlarna viktigt att de arbetssökande vet vad de vill. När de arbetssökande kommer till 
insikt med vad de vill står arbetsförmedlarna till deras förfogande med den hjälp de har behov av.     
De personliga kontakterna med af är viktiga för att de ska kunna bedöma hur stort behov den 
arbetssökande har av att få hjälp. Denna kommunikation är inte alltid lätt då arbetsförmedlarna 
inte arbetar på samma sätt idag som de gjort tidigare. I och med att den personliga kontakten 
försvunnit känner de arbetssökande frustration då kommunikationen brister. Det uppstår lätt 
missförstånd från bådas sidor. 

Arbetsförmedlarna anser att det är väsentligt att det inte finns några hemligheter utan att ”man 
kör med öppna kort”, detta innebär en större chans att lyckas. Enligt arbetsförmedlarna ska de 
klargöra vad de gör och det är viktigt att samarbeta med andra myndigheter och den 
arbetssökande för att komma fram till en bättre lösning som förbättrar den arbetssökandes 
situation. Hughes påpekar att människor vill förklara för andra vilka uppgifter och befogenheter 
deras yrke domineras av. Vissa befogenheter en tjänsteman har i sitt yrke kan vara av både liten 
eller av stor karaktär (Hughes, 1993).  

Arbetsförmedlarna menar att de arbetssökande har en oförståelse för af:s uppdrag, de har sin 
bild av arbetsförmedlingen och arbetsförmedlarna upplever att de har misslyckats med att ge en 
korrekt bild till de arbetssökande. Därför måste af informera om vad de kan och ska göra för de 
arbetssökande. För att det inte ska uppstå missförstånd i kommunikationen är det viktigt som 
arbetssökande att framföra sin åsikt.  
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Hughes menar att ett yrke inte är vilken aktivitet som helst, det är en del av en individs pågående 
system av aktiviteter i livet. Systemet kan vara stort eller litet, enkelt eller komplext (Hughes, 
1993).  

De arbetssökande upplever att det sker missförstånd i kommunikationen med af. Detta är 
något som bör och måste åtgärdas för att de arbetssökande ska veta vilken information som är 
korrekt, vem de ska ringa vid behov av hjälp och hur kontakten med handläggaren ska vara. 
SACO:s undersökning visar att af ska i god tid informera om ett möte kommer att ställas in, lokal 
ändrats och hur långa väntetider det är. Detta kan vara ett sätt att visa de arbetssökande respekt. 
Ett annat sätt att visa respekt är att alltid svara på den e-post som kommer ifrån de arbetssökande. 

Vidare menar Hughes att det finns ett utbyte mellan en person och de övriga med vilka 
han/hon arbetar och interagerar med i sin yrkesroll. Mycket interaktion sker i formellt definierade 
relationer och mycket av denna interaktion innebär ingen personlig kontakt med varandra. Då 
denna kontakt saknas upplever de arbetssökande att de är vilse och känner inget engagemang från 
arbetsförmedlarens sida. Enligt Hughes kan kontakten mellan de olika personerna i systemet vara 
nära eller så långt ifrån varandra att de inte kan påstås vara sociala, de kan vara formella eller 
informella, frekventa eller sällsynta (Hughes, 1993).  

I och med att kommunikationen brister uppstår känslor som får de arbetssökande att känna sig 
som ”snyltare” och som en i mängden. De arbetssökande saknar engagemang från 
arbetsförmedlarna i den individuella situation de befinner sig i. De arbetssökande känner att det 
är viktigt att arbetsförmedlarna har den korrekta informationen om dem när de väl är i kontakt 
med varandra. 

11. Diskussion 
Det har varit en lärorik resa att skriva en c-uppsats. Redan under fältstudien fanns det ett 
gemensamt intresse om detta. Fältstudien är det som fick vårt ”frö att gro”. Uppsatsens ämne är 
intressant och aktuellt. Vårt syfte med uppsatsen var att belysa samspelet mellan arbetssökande 
och arbetsförmedlare. Vi ville få en djupare förståelse både för arbetssökande och för 
arbetsförmedlare samt deras upplevelser av mötet och det tycker vi har uppnåtts.  

Då vi ville få både de arbetssökandes och arbetsförmedlarnas åsikter föll det sig naturligt för 
oss att genomföra intervjuer med båda grupperna. Det har varit lärorikt och det har gett oss en 
och annan tankeställare på vägen.  

Intervjuer har genomförts både med arbetsförmedlare och med arbetssökande. Vi började 
med att intervjua de arbetssökande då de var lättare att få tag på och dessutom var nära och kära. 
De personer som tillfrågades svarade ja direkt och tyckte att det var bra att de fick ”göra sina 
röster hörda”. Under intervjuernas gång väcktes nya frågor som både var intressanta och 
relevanta som vi sedan ställde till vår näste informant. Det har inte stötts på några större problem 
i uppsatsskrivandet. Informanterna har ställt upp utan att tveka och det har varit intressant och 
givande att ta del av deras upplevelser och tankar. Vi har blivit mycket bra bemötta av af och dess 
personal när vi varit där och detta har hjälpt oss i motivationen och inspirationen.  

Både de arbetssökande och arbetsförmedlarna har bidragit till en djupare förståelse, men 
också en kännedom om upplevelsen av mötet dem emellan. Resultatet har varit krävande att 
sammanställa, men det är det som har varit det mest intressanta att göra. Där fick vi ”svart på 
vitt” båda gruppernas åsikter vad gäller upplevelsen av mötet dem emellan. Redan från början var 
vi medvetna om att vi kunde komma att bli påverkade på ett eller annat sätt då det inte är alltid 
lätt att vara objektiv. Dock har skärpan och objektiviteten i rollen som intervjuare hållits uppe.  
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Det har under hela uppsatsens gång funnits en förståelse både för de arbetssökande och för 
arbetsförmedlarna. Deras åsikter skiljer sig radikalt, men arbetsförmedlarna menar att det inte är 
lätt för dem då de ska hålla sig till regelverket och detta skapar en ”obalans” mellan dem och de 
arbetssökande. Detta leder till en negativ ”bild” av af och därmed påverkas de arbetssökande i 
den meningen att det byggs en frustration av hjälplöshet och att åsikter kommer upp till ytan. Det 
är många faktorer som kan påverka en individs upplevelse av något. Som arbetssökande känns 
det jobbigt att söka arbete efter arbete och inte ens bli kallad till intervju. Ekonomin blir lidande 
och a-kassan är den enda ekonomiska tryggheten som arbetslös. När det ställs höga krav och 
utförs många kontroller känns tryggheten hotad. Det är i det läget frustrationen går ut över 
personalen på af eftersom det är de som utför kontrollerna och skickar underrättelser till a-kassan. 
Detta är en del av det som ingår i deras arbete, men i det läget är det lätt att ”glömma” bort det 
positiva de gör. Många arbetssökande känner att det är den kontrollerande delen av arbetet som 
dominerar och saknar hjälp, stöttning, vägledning och personliga möten med en handläggare.  

Arbetsförmedlarna vill verkligen göra sitt bästa i att hjälpa de arbetssökande, men känner 
frustration när de har för lite tid för personerna de möter. Det händer säkert också att de tror att de 
arbetssökande är mer insatta i de regler, åtgärder och tjänster som finns. De arbetssökande måste 
kanske bli tydligare och ”våga” ställa krav när de träffar arbetsförmedlarna. De omorganiseringar 
som gjorts de senaste åren har medfört konsekvenser för många arbetssökande då de har varit 
tvungna att byta handläggare. Detta har ofta skett utan att de vetat om det och innebörden blir att 
de inte vet vem de ska prata med. Det har även varit svårt för arbetsförmedlarna att sätta sig in i 
alla de nya sökande som de ska handlägga.  

Vi vill varken ”hissa eller dissa” de arbetssökande eller arbetsförmedlarna. Redan från början 
har det varit viktigt för oss att inte välja sida för någon. Detta har hjälpt oss att vara neutrala och 
objektiva, men ändå ta in allt som sägs för att sedan behandla den informationen korrekt. Det har 
också varit till fördel för oss eftersom på sätt och vis har informanterna känt av det, alltså att vi 
inte var där för att skuldbelägga eller skyldigförklara någon och därmed förhoppningsvis har alla 
de svar som getts varit ärliga. Arbetsförmedlarna är på det klara vad gäller deras roll och att 
myndigheter i allmänhet har en negativ klang och jämförs med något dåligt. Arbetsförmedlingen 
är på väg att bli en myndighet som många andra, exempelvis Försäkringskassan och Skatteverket 
där de flesta tjänster går att utföra med hjälp av en dator eller en telefon. Den personliga 
kontakten och servicen försvinner allt mer och det är en tydlig tendens i vårt samhälle. Dessutom 
är det någon som svarar som sitter i en helt annan del av landet och detta innebär att det 
opersonliga förstärks ytterligare. Arbetslösheten i sig är inget nytt fenomen, men af:s roll har 
kommit att moderniseras och omorganiseras. För de arbetssökandena innebär detta att de ställer 
mer krav på arbetsförmedlarna än tidigare, att de ska kunna informera om vad de kan hjälpa en 
med, men det har också blivit allt vanligare att de arbetssökande ska ta mer eget ansvar. 
Moderniseringen och omorganiseringen har även inverkan på arbetsförmedlarna då de inte hinner 
med alla sökande. Arbetet kan försvåras när det kommer arbetssökande som är bekanta och 
arbetsförmedlaren känner till deras bakgrund, därför kan det ske att de ”slussas” till en annan 
arbetsförmedlare. Om arbetsförmedlare har arbetat exempelvis inom kriminalvården försvåras 
arbetet på så sätt att de har sekretess och inte kan bryta den.  

Det finns åtskilliga tankar om vad vi själva ska göra när utbildningen är avslutad. Som 
arbetsmarknaden ser ut idag finns det risk att bli arbetssökande. Med tanke på vår utbildning och 
att vi blir beteendevetare finns det dessutom möjlighet att hamna på ”motsatta” sidan, det vill 
säga som tjänstemän på af. Dessa tankar har gjort att vi försökt vara så objektiva som möjligt i 
undersökningen. Det är viktigt att vara medvetna om att samma företeelse kan uppfattas på helt 
olika sätt beroende på vilken situation som är aktuell.  
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Efter våra intervjuer har det väckts nya frågor och förslag till framtida uppsatser. Hanterar de 
arbetssökande sin situation olika beroende på kön och utbildning? Hur påverkas arbetet inom af 
av interna konflikter mellan de ”äldre” och de ”yngre”? Hur ska arbetssökande akademiker bli 
bemötta och hjälpta på bästa sätt av af? Vad är det för resurser som krävs för att af ska kunna 
bemöta akademikers behov och krav?  Har de anställda på af olika sätt att bemöta de 
arbetssökande beroende på kön?  

11.1 Slutord 
Det har varit krävande, tidspressade, men också väldigt givande i genomförandet av studien. Vi 
är väldigt tacksamma att våra informanter tog sig tid att ställa upp på intervjuerna. Vi har blivit 
väl bemötta av både arbetssökande och arbetsförmedlare. De har visat stort intresse för vår 
undersökning vilket vi anser är en av orsakerna till de ärliga svar som getts. De arbetssökande har 
velat göra sin röst hörd och arbetsförmedlarna ville förmedla den bild och den intention arbetet 
innebär.  

Vi har fått en djupare förståelse och större inblick i arbetsförmedlarnas arbetssätt. Det är inte 
lätt att arbeta på det sätt de gör i och med den nya omorganiseringen och de krav som ställs både 
från de arbetssökande och från ”högre direktiv”. Det märks tydligt att de vill hjälpa, men 
tidsbristen sätter käppar i hjulen för dem. Det är svårt för dem att hantera de dagliga kontakterna 
med arbetssökande som är missnöjda med den hjälp de får från af. Det är främst den personliga 
kontakten som efterfrågas och krävs av de arbetssökande. Med den personliga kontakten hoppas 
de att behoven ska tillgodoses på ett individuellt sätt. Gruppträffarna upplevs negativt av de 
arbetssökande då de inte passar alla människor, de saknar också den gamla kontakten där de 
faktiskt hade en relation till arbetsförmedlaren.  

Det finns tre saker som arbetsförmedlare anser är betydelsefulla för arbetet: kärlek - att de 
tycker om sitt arbete, stöd - att hjälpa de arbetssökande att hitta en arbetsplats och gränser - vad 
deras arbete går ut på. 
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Bilaga 1 
 
Frågor/Tema – Arbetssökande 
 
Kontextuella frågor: 
 
• Ålder? 
• Hur länge har du varit inskriven? 
• Är det första gången, eller har du varit inskriven förut? 
• Högsta avslutade utbildning? 
• Familjesituation? 
 
Frågor/Teman: 
 
• Hur upplevde du din första kontakt med arbetsförmedlingen? 
• Hur ser du på det bemötandet du fick? 
• Vad hade du för förväntningar på arbetsförmedlingen? 
• Hur ser du på de möten du haft med personalen/handläggaren på arbetsförmedlingen? 
• Känner du att personalen på arbetsförmedlingen lyssnar på dig? 
• Känner du förtroende för personalen? 
• Hur ser du på den information du fått av personalen? 
• Tycker du att du som arbetssökande kan ställa krav på bemötandet från arbetsförmedlingens 

personal? 
• Vad tycker du om miljön inne på arbetsförmedlingen? 
 
• Hur aktiv är du i ditt arbetssökande? 
• Känner du press att söka arbete och hur upplever du i så fall pressen? 
• Hur ser du på arbetsförmedlingen som en kontrollmyndighet? 
• Vad tycker du om namnet ”Arbetsförmedlingen”? 
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            Bilaga 2 
Frågor/Tema – Arbetsförmedlare 
Detta är de ”huvudfrågor” eller teman vi har valt att jobba med till intervjuerna med er på 
arbetsförmedlingen. Utöver dessa frågor kan det dyka upp nya när vi gör intervjuer parallellt med 
de arbetssökande. Det kan också vara så att vi kommer på fler frågor under tiden samtalet eller 
intervjun görs. Vi vill ha personliga åsikter som självklart behandlas helt anonymt. Alla intervjuer 
kommer att analyseras och sammanställas i vårt resultat i uppsatsen. Vi kommer eventuellt att ta 
med vissa citat som kan belysa det problem vi använder oss av i uppsatsen. Dessa citat kommer i 
så fall inte att kunna kopplas ihop till den personen som sagt det. På grund av att det är svårt att 
anteckna och minnas allt som sägs under intervjun kommer vi att använda en ljudbandspelare. 
Detta är även lämpligt så att vi inte felciterar eller minns fel då intervjuerna ska skrivas ut. Skulle 
det vara så att ni inte vill att intervjun spelas in får ni meddela oss detta. Allt inspelat material 
kommer att förstöras efter avslutat arbete med uppsatsen. Har ni några frågor vad det gäller 
intervjutillfället är ni välkomna att e-posta eller ringa oss. Vi vill också självklart informera er om 
att intervjun bygger på frivillighet och möjlighet att avsluta den när som helst om så önskas. Vi 
ser fram emot att göra intervjuerna med både er på arbetsförmedlingen och de arbetssökande.  
Vår problemprecisering är: Hur upplever arbetssökande och arbetsförmedlare mötet dem 
emellan? Och syftet med uppsatsen är att belysa samspelet mellan arbetssökande och 
arbetsförmedlare. 
Vi vill få en djupare förståelse för både arbetssökande och arbetsförmedlare samt deras 
upplevelse av mötet.  
 
Kontextuella frågor 
• Ålder 
• Utbildning 
• Hur länge har du arbetat som arbetsförmedlare? 
 
Teman 
• Hur upplever du kontakten med dina klienter, från inskrivning till ev. avskrivning? 
• Hur ser mötet med klienten ut? 
• Hur går du tillväga för att ta fram det individuella hos varje arbetssökande? 
• Anser du att de arbetssökande tar egna initiativ och eget ansvar att söka jobb eller förlitar de 

sig helt och hållet på er? 
• Vilka förväntningar/förhoppningar/krav ställer de arbetssökande på er som arbetsförmedlare? 
• Slutgiltiga beslut om arbetsmarknadsprogram – ligger det hos arbetsförmedlaren eller 

slussas/rekommenderas det vidare till högre befattning? 
• Hur påverkas ditt arbete genom att Af är en kontrollmyndighet? 
 
Vid eventuella funderingar eller frågor kan ni kontakta oss som gör denna undersökning. 
Med vänliga hälsningar Ulrika Kirkebaek och Venera Kadrijaj (studenter, Sociologi 41-60 p vid 
Blekinge Tekniska Högskola). 
 
ulrika.kirkebaek@comhem.se  
veka04@student.bth.se    
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