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Sammanfattning/abstrakt 

 

Studien genomfördes för att belysa arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av sitt 

klientarbete, samt se det utifrån huruvida de arbetar i en storstad respektive småstad. Utifrån 

syftesformulering kom hermeneutiken att bli det metodologiska valet. Vi använde oss av 

Tönnies begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft som en metaforisk bild för storstad och 

småstad. För att besvara studiens syfte genomfördes djupintervjuer med åtta arbetsförmedlare. 

Respondenterna arbetade i Stockholm och Östergötlands län, och fördelades jämnt mellan 

storstad och småstad. 

 

Efter bearbetning och tolkning av materialet fann vi att arbetsförmedlare oavsett om de 

arbetar i en storstad eller småstad hade en gemensam upplevelse/uppfattning av sitt 

klientarbete. Denna uppfattning beskrevs bland annat i form av arbetet som givande och 

stimulerande, samt en vilja av att vara andra människor till hjälps. Trots att vi kunde urskilja 

mönster vad gäller Geminschaft och Gesellschaft var dessa små och resultatet visade att de 

inte hade nämnvärd påverkan. Vi kom därmed till insikt i att begreppsparet Gemeinschaft och 

Gesellschaft är något föråldrade och svåra att applicera på undersökningsområdet 

arbetsförmedlare.  

 

Nyckelord: Klientarbete, upplevelse/uppfattning, Gemeinschaft, Gesellschaft, 

Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare och hermeneutik. 
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1. Inledning/bakgrund 

 

Idag råder en normativ föreställning i samhället om att varje arbetsför människa ska försörja 

sig genom eget arbete. Denna föreställning har skapat en förväntan på den enskilde individen 

om att alla arbetsföra människor ska ha någon form av sysselsättning, detta via exempelvis 

studier eller arbete. Förhållningssättet vad gäller relationen mellan individ och arbete bygger 

på vad som i allmänhetens ögon betraktas vara normalt respektive avvikande. Likt ovan 

nämnt är det normala att ha ett arbete och i detta sammanhang fyller arbetsförmedlare en 

viktig funktion i samhället och för dem som står utanför arbetsmarknaden.  

 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som arbetar utifrån uppdrag av riskdag och 

regering, vilket innebär att Arbetsförmedlingen står till alla människors förfogande. Alla 

arbetssökande ska tas i beaktning och ges den hjälp de är i behov av. Arbetsförmedlingens 

övergripande mål är att verka för en förbättring av arbetsmarknadens funktionssätt och att få 

ut individer i sysselsättning. För att vara berättigad eventuella bidrag och ha rättighet till A-

kassa måste alla arbetsföra människor utan sysselsättning vara inskriven på förmedlingen och 

stå till arbetsmarknadens förfogande. Arbetsförmedlare stödjer och anvisar arbete till 

majoriteten av de människor som är utan sysselsättning, vilket innebär möte med allt ifrån 

ungdomar till äldre, funktionshindrade, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och nyanlända 

svenskar. Arbetsförmedlare får därmed möta människor med olika bakgrund och 

förutsättningar, människor som kan vara både motiverade och omotiverade. 

 

Det finns en stor mängd forskning kring arbetslösa och deras upplevelse/uppfattning av 

situationen, men däremot saknas vidare forskning angående arbetsförmedlares 

upplevelse/uppfattning av sin arbetssituation och det klientarbete det innebär. Intresse för 

detta område har vuxit i takt med ökad kunskap om arbetslivet och konsekvenserna av 

utanförskap, vilket varit en del av inriktningen för utbildningen. Under första halvåret av 2008 

beräknades antalet inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen uppgå till 728 200 

personer. Denna siffra har med största sannolikhet ökat som en konsekvens av 

lågkonjunkturen (Arbetsförmedlingen 2008 c). Detta medför utan tvekan en ökad press på 

yrkesrollen som arbetsförmedlare och gör det intressant att studera arbetsförmedlares 

upplevelse av sitt klientarbete. Ur ett samhälleligt perspektiv är detta
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studieområde intressant att undersöka då arbetsförmedlares upplevelse av sitt klientarbete 

med största sannolikhet kan påverka utförandet av arbetet.  

 

För att ge undersökningen sociologisk relevans valde vi att framhålla arbetsförmedlares 

upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete utifrån huruvida de arbetar i en storstad respektive 

småstad. Vi utgår därmed från en urbansociologisk aspekt för att se om eventuella skillnader 

gällande upplevelse/uppfattning av klientarbete finns till följd av miljön som en yttre faktor. 

Då vi under tidigare studier kommit i kontakt med begreppsparet Gemeinschaft och 

Gesellschaft fann vi det intressant att dra paralleller till detta begreppspar. Gemeinschaft och 

Gesellschaft är ett ordpar som utgör en dikotomi och anspelar på att det finns skillnader 

utifrån samhällsstruktur och grad av urbanisering. Genom tillägnad kunskap om 

begreppsparet väcktes ett intresse för om vistelsemiljön är en påverkande faktor i människors 

kontext, och något som kan komma att innebära eventuella skillnader gällande upplevelse av 

fenomenet klientarbete. 
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2. Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa och få insikt i hur arbetsförmedlare upplever/uppfattar sitt 

klientarbete, samt se det utifrån huruvida de arbetar i en storstad respektive småstad.  

2:1 Frågeställning 

Vad är typiskt för en arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete?  

Finns det några strukturella mönster gällande denna upplevelse/uppfattning utifrån storstad 

kontra småstad? 

2:2 Avgränsning 

I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till fem Arbetsförmedlingar förlagda i 

Stockholm och Östergötlands län. Detta val kom att bli det givna då vi som genomför denna 

undersökning har rötter i respektive län. Vår förhoppning var att få ett varierat och 

representativt urval gällande kön och utbildning för att få en trovärdig och tillförlitlig 

undersökning. Dock dras inga generaliseringar utifrån detta. I vår uppsats fokuserar vi endast 

på att belysa arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete och se det utifrån 

storstad och småstad.  

2:3 Begreppsdefinition  

Småstad: Vi har valt att definiera småstad utifrån befolkningsmängd. De två städer som 

representerar detta begrepp har en befolkningsmängd mellan cirka 26 000 till 42 000 

invånare. 

 

Storstad: Vi har valt att definiera Stockholms län som storstad i denna undersökning. 

 

Klientarbete: Allt arbete som arbetsförmedlaren utför i kontakt med de arbetssökande som 

klientarbete. Detta inkluderar exempelvis kundtjänst och individuella besök.  

 

Arbetslös: En individ som saknar betald sysselsättning, exempelvis via studier eller arbete.  
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3. Arbetsförmedlingen 

 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som uppskattas ha drygt 10 000 medarbetare, 

varav 63 procent är kvinnor och resterande 37 procent är män. Medelåldern på de anställda 

beräknas vara 50 år. Av de 10 000 anställda är det 6 700 personer som är arbetsförmedlare, 

vilket innebär att resterande tjänster är fördelade mellan psykologer och andra yrken med 

specialfunktioner för att stödja de arbetssökande. 

3:1 Arbetsförmedlingen som organisation  

Arbetsförmedlingen har verkat i Sverige sedan början av 1900-talet. Verksamheten drevs från 

början i kommunal regi med hjälp från staten, detta innan staten år 1940 övertog 

huvudmannaskapet. Den statliga arbetsmarknadskommissionens uppgift var då att sprida 

trygghet till den svenska befolkningen under kriget, vad det gäller egen försörjning. 

Arbetsförmedlingen kan ses som en del i grunden av den svenska arbetsmarknadspolitikens 

institutionella uppbyggnad, vilken har haft en varierande sammansättning under åren. Ett 

exempel på detta är AMS som grundades år 1948 och som hade det övergripande ansvaret 

fram tills årsskiftet 2007-2008 då den nya myndigheten Arbetsförmedlingen tog över. Under 

åren som gått har verksamheten ständigt utvecklats, detta för att snabbt kunna svara mot 

eventuella förändringar i arbetslivet och samhället (Arbetsförmedlingen 2008 a). Som statlig 

myndighet verkar Arbetsförmedlingen under andra premisser än företag och organisationer i 

privat regi. Likt andra offentliga och statliga verksamheter är Arbetsförmedlingens 

verksamhet offentligt rättsligt reglerad. Detta innebär att såväl mål, medel och inriktning för 

verksamheten tilldelas och beviljas av riksdagen efter propositioner från regeringen.  

 

Arbetsförmedlingen finns representerad i hela landet och är sammanlagt indelad i 68 

geografiska arbetsmarknadsområden. Inom dessa arbetsmarknadsområden verkar ett antal 

lokala arbetsförmedlingar. Från norr till söder finns det 325 lokala Arbetsförmedlingar, vilka 

har möjlighet att erbjuda en fördjupad service med exempelvis personliga möten. Den största 

delen av Arbetsförmedlingens medarbetare befinner sig ute på de lokala kontoren, varpå 

kontoren beroende på sin geografiska spridning tillhör något av de fyra 

arbetsmarknadsområdena: syd, öst, väst och nord. De fyra arbetsmarknadsområdena har ett 

gemensamt ansvar gällande funktionerna arbetsformedlingen.se och den nationella 

kundtjänsten. Därtill arbetar organisationen utifrån de två verksamhetsområdena ”bransch och 
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målgrupp” och ”verksamhetsstöd och service” (Arbetsförmedlingen 2008 b). 

Verksamhetsområdet ”Bransch och målgrupp” arbetar för att stärka servicen till utvalda 

branscher och kundgrupper. ”Verksamhetsstöd och service” verkar för att kärnverksamheten 

får det stöd som de är i behov av (Arbetsförmedlingen 2008 c) 

 

3:2 Arbetsförmedlingens uppdrag 

Arbetsförmedlingens uppdrag från riksdagen och regeringen finns formulerat i förordningen 

(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen (Riksdagen 2007 d) Detta förtydligas 

årligen med en budgetproposition och i ett regleringsbrev. 2009 års regleringsbrev poängterar 

att Arbetsförmedlingen ska arbeta för att tillgodose de krav som arbetsmarknaden ställer på 

myndigheten. I dagens arbetsmarknadsläge innebär det att resurser till kommuner med stora 

varsel ska prioriteras. Riktlinjerna för detta beslutas nås genom tidiga coachningsinsatser, 

samt ökade praktikplatser för individer som nyligen blivit arbetslösa (Regleringsbrev 2009 av 

Arbetsmarknadsdepartementet). Arbetsförmedlingens övergripande mål är att operera för en 

förbättring av arbetsmarknadens funktionssätt. Detta är något som Arbetsförmedlingen ska 

göra genom: 

 

• Att prioritera de människor som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden och 

erbjuda extra stöd som individen kan behöva för att finna sin plats i arbetslivet. 

 

• Att på ett effektivt sätt föra samman arbetssökande med arbetsgivare i behov av 

arbetskraft. 

 

• Att bidra till bibehållning av sysselsättning och skapa förutsättningar för en ökning på 

längre sikt. 

 

Arbetsförmedlingens verksamhet ska arbeta utifrån ovanstående mål på ett rättssäkert, 

effektivt och enhetligt sätt (Arbetsförmedlingen 2008 e) För att möjliggöra uppsatta mål 

förutsätts en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra statliga myndigheter, 

kommuner, organisationer och företag. Modellerna för samverkan kan vara av olika karaktär 

men syftar alltid till att bringa effektivisering av insatser för kunderna. Därtill kompletterar 
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privata företag Arbetsförmedlingen och bidrar till en ökad service för allmänheten och 

kunderna (Arbetsförmedlingen 2008 b).  

 

Oavsett geografiskt läge i landet ska Arbetsförmedlingens service vara likvärdig, men än dock 

anpassas till regioner och kunders skilda premisser och behov. Därtill ska verksamheten 

generera till en ökad mångfald och verka för att förhindra diskriminering. Utöver detta ska 

verksamheten eftersträva en ökad yrkesmässig och geografisk spridning hos de arbetssökande, 

samt verka för att trygga arbetslöshetsförsäkringen och säkerställa att det är en fungerande 

omställningsförsäkring. En fungerande omställningsförsäkring innebär att den arbetssökande 

ges det ekonomiska stöd som behövs under perioden för arbetslöshet. Den arbetssökande ska 

så fort som möjligt erbjudas stöd för att finna möjlig sysselsättning. Arbetsgivarna ska i sin 

tur erbjudas tillräckligt kompetenta arbetssökande för eventuell anställning. 

Arbetsförmedlingen får inte på något vis medverka till att konkurrensen på arbetsmarknaden 

snedvrids, såvida detta inte är arbetsmarknadspolitiskt motiverat eller att arbetstillfällen 

undanskuffas (Arbetsförmedlingen 2008 e). 

 

3:3 Arbetsförmedlares arbetsuppgifter 

Till Arbetsförmedlingen kommer alla människor som saknar betald sysselsättning, vilket 

under år 2007 totalt uppgick till närmre en miljon arbetssökande. I samband med inskrivning 

får den arbetssökande kontakt med en arbetsförmedlare, vilken blir dennes kontaktperson 

under den fortlöpande perioden utan betald sysselsättning. Detta innebär att 

Arbetsförmedlingen erbjuder individuellt stöd till arbetssökande, vilket bland annat öppnar 

upp möjligheten för att gemensamt kunna diskutera den effektivaste vägen till sysselsättning. 

Stödet som Arbetsförmedlingen kan bistå med gäller allt från anpassning av arbetsplats till 

hur en jobbansökan skrivs på bästa sätt. Utöver den individuella kontakten kan de 

arbetssökande få hjälp med frågor via kundtjänst. På Arbetsförmedlingen finns en uttalad 

strävan mot att arbetssökande i svag ställning på arbetsmarknaden ska ges särskilt stöd. Till 

denna grupp hör exempelvis långtidssjukskrivna, personer med funktionshinder och 

nyanlända svenskar. Utöver ovanstående service har Arbetsförmedlingen möjlighet att via 

exempelvis arbetsmarknadspolitiska program som ”Jobb och utvecklingsgarantin” och 

”Jobbgaranti för ungdomar”, erbjuda extra stöd till arbetssökande som under en längre period 

varit utanför arbetsmarknaden. Inom projektet ”Jobb och utvecklingsgarantin” kan den 



7 

 

arbetssökande erbjudas aktiviteter som är individuellt anpassade, vilket kan vara coachning 

och arbetspraktik. ”Jobbgarantin för ungdomar” är en insats som erbjuds arbetssökande upp 

till 25 år. Där kan ungdomar få hjälp via coachning, arbetspraktik och utbildning samt studie- 

och yrkesvägledning. Bortsett från dessa mål arbetar man även med arbetslivsinriktad 

rehabilitering, en rehabilitering som innebär vägledning, utredning och arbetsförberedande 

insatser. 

 

Utöver kontakten med arbetssökande arbetar Arbetsförmedlingen även i nära samverkan med 

arbetsgivare, vilka är en viktig del för en fungerande verksamhet. Verksamhetens främsta 

arbetsuppgift syftar till att matcha arbetsgivarnas lediga jobb med de arbetssökande. Detta 

sker bland annat genom rekryteringsträffar, via webbplatsen, tidningen Platsjournalen samt 

via direktkontakt med arbetsgivare och Arbetsförmedlingens interna system 

(Arbetsförmedlingen 2008 b). 
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4. Tidigare forskning 

 

Uppsatsens syfte är att belysa och få insikt i hur arbetsförmedlare upplever/uppfattar sitt 

klientarbete, samt se det utifrån huruvida de arbetar i en storstad respektive småstad. Under 

processen för tidigare forskning har vi haft somliga svårigheter med att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar i förhållande till undersökningsområdet. Trots att vi inte fann tidigare 

forskning som belyste arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete eller 

miljöns betydelse för upplevelsen/uppfattningen av klientarbete, fann vi än dock artiklar som 

på ett eller annat sätt kunde relateras till vår studie. Relevans bestod bland annat i fokus på 

arbetssökandes upplevelse, relationen mellan arbetssökande och arbetsförmedlare, om 

attityders eventuella påverkan på arbetslöshet, samt arbetsmiljöns betydelse för upplevelsen 

av arbete. Något som kan vara av betydelse för vår undersökning då ovanstående 

undersökningsområden kan påverka arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av 

klientarbetet, vilket vi undersöker. I genomgången nedan av tidigare forskning har vi försökt 

att klargöra relevans och den koppling vi har dragit till vår studie. De sökord vi kom att 

använda oss av var: employment counsler, job center, environment, unemployed, client. 

Artiklarna fann vi genom sökning på databaserna Sociological abstract och Artikelsök. 

4.1 Välmående och hälsotillstånd hos arbetslösa 

Tidigare forskning har visat att arbetslöshet är en av de främsta faktorerna som påverkar en 

individs hälsa negativt, detta såväl fysiskt som psykiskt. En artikel fokuserar på relationen 

mellan ohälsa och arbetslöshet bland vuxna. Studien på 13 600 personer visar på tydliga 

mönster där arbetslösas hälsotillstånd påverkas i negativ riktning genom bland annat oro, 

förvirring och nedstämdhet (Comino m.fl. 2003). En annan artikel klargör att arbetslösa 

gentemot icke arbetslösa har ett allmänt lägre välmående. Detta på grund av en större känsla 

av skam för sin situation och en inre stress till följd av den svåra ekonomiska situation som 

arbetslöshet kan innebära. Studien omfattar 258 personer, varav 125 var arbetslösa och 

resterande 133 var fulltidsarbetare. Genom denna fördelning vad gäller arbetslösa och icke 

arbetslösa kunde man belysa de skillnader som finns mellan hälsotillstånden (Creed & Muller 

2006). Båda ovan nämnda artiklar bidrar till en ökad förståelse för den målgrupp som 

arbetsförmedlare har att göra med, och att denna givetvis kan påverka 

upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet. Då arbetslösa i dessa undersökningar visar på en 
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psykologisk inre stress med skam för sin situation och ett allmänt sämre välmående, finner vi 

att arbetslösa inte nödvändigtvis är upplagda eller motiverade besöka på Arbetsförmedlingen. 

Om detta antagande skulle få stöd i vår studie är detta något som arbetsförmedlarna med 

största sannolikhet får känna på i mötet med de arbetslösa. Något som skulle kunna påverka 

deras upplevelse/uppfattning av klientarbetet. Vi är medvetna om att dessa artiklar har 

studerat vuxna australiensare, men då problematiken och känslorna kring att vara arbetslös 

förmodligen är desamma även i Sverige ansåg vi dessa vara relevanta även för vår studie.  

4.2 Attityders påverkan 

Det finns en mängd studier om attityders påverkan på arbetslöshet, en av dem undersöker om 

arbetslöshetskoncentration är ett resultat av negativa attityder. Undersökningens utgångspunkt 

var om arbetslöshetskoncentration är ett attitydproblem eller ett strukturellt problem, vilket i 

vår undersökning är intressant då arbetsförmedlare möter människor med olika attityder och 

människor i skilda sociala nätverk. Resultatet visar att människor som är drabbade av 

arbetslöshetskoncentration, det vill säga arbetslöshet som är fokuserad i familjer och sociala 

nätverk, inte har en lägre arbetsmotivation eller anpassat sig bättre till sin situation än andra 

(Nordenmark 1999). Därmed antas arbetslöshetskoncentration till största del vara ett 

strukturellt problem som inte bottnar i negativa attityder gentemot arbete. Specifika orsaker 

till fenomenet har dock inte kartlagts, även om det finns hypoteser som stödjer det resultat 

som framkommit i undersökningen.  

Trots att befolkningen blir allt äldre och håller sig friskare längre sker pensionsavgångar 

vanligen tidigare än 65 års ålder, detta trots att man i allmän debatt talar om en önskan att 

behålla arbetskraften längre. En artikel undersöker vilka faktorer som kan vara avgörande för 

att människor i högra åldrar väljer att sluta tidigare. Studien omfattar 1 072 personer, varvid 

544 var män och 528 var kvinnor. Undersökningens resultat visade på skillnader och likheter 

mellan män och kvinnor, varvid gemensamma orsaker till arbetsreducering var ett påfrestande 

arbete och dåliga förhållanden gällande det sociala och mentala på arbetsplatsen. En av 

skillnaderna mellan könen var att män med mentalt stimulerande arbeten i större utsträckning 

än andra män vill sluta arbeta i förtid. Detta grundades på en vilja om att sluta arbeta ”med 

flaggan på topp” och de menade att de hade gjort sitt i yrkeslivet och att framtiden endast går 

utför. Samtidigt som det finns en medvetenhet om att äldre personer inte är nämnvärt 

uppskattade i arbetslivet, vilket även forskning från Riksförsäkringsverket visat (Soidre 

2005). Denna forskning är av intresse då arbetsförmedlare med största sannolikhet stöter på 
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denna problematik i det dagliga klientarbetet, exempelvis genom att försöka motivera en 

64åring till att aktivt söka arbete. Anledningen till att detta är relevant beror på att denna 

problematik, med att arbeta med någon som ej är motiverad och som man vet har svårigheter 

att finna anställning, troligen påverkar arbetsförmedlarens upplevelse/uppfattning av sitt 

klientarbete. 

En annan relevant studie undersöker arbetslösas anspråk och anspråkens betydelse för 

chansen att få ett bra arbete, det vill säga hur det individuella beteendet påverkar chanserna 

för arbete. I resultatet kommer forskarna fram till att anspråken varierar beroende på den 

arbetslöses sociala situation och kompetens. Detta innebär faktorer som att leva ensam, i 

familj, att vara äldre och utbildningsgrad påverkar anspråken på att få ett bra arbete. 

Resultatet visar därmed på att arbetslösas anspråk formas utifrån möjligheten till geografisk 

rörlighet, samt de investeringar den arbetslöse gjort för att nå ökad kompetens och bli mer 

attraktiv på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis kan forskarna i denna undersökning 

konstatera att arbetslösas chans till arbete i liten grad påverkan av sökbeteendet, samt att 

arbetslösa generellt accepterar de arbeten som erbjuds även om de ej motsvarar deras 

förväntningar (Bolinder 2000). Denna studie anser vi relevant i förhållande till vår 

undersökning, i den bemärkelsen att de arbetslösas attityder och anspråk till arbete troligen 

påverkar arbetsförmedlarens upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete. 

4.3 Miljön som påverkande faktor 

Annan tidigare forskning berörde hur arbetsmiljö och status på arbetsplatsen påverkar 

individens välmående och tillfredställelse på arbetet. I undersökningen vände man sig till 70 

kontor med sammanlagt 491 kontorsanställda, av dessa var nästintill jämnt fördelade mellan 

könen. Artikeln behandlar hur hälsa, välmående och tillfredställelse på arbetet påverkas 

utifrån huruvida man arbetar på kontor med eget rum, i kontorslandskap, storlek på rummet 

samt kontorets allmänna intryck. Studien visade på samband vad det gäller hälsa, välmående 

och tillfredställelse på arbetet utifrån olika typer av kontor och vilken status man har. Denna 

korrelation var dock tämligen svag och resultatet visade därmed endast på små skillnader vad 

gäller hälsa, välmående och tillfredställelse på arbetsplatsen i förhållande till små, medelstora 

och stora kontor med olika utformningar (Danielsson & Bodin 2008). Denna artikel fann vi 

intressant och av relevans, då vi i vår undersökning delvis vill se om arbetsmiljö och storlek 

på Arbetsförmedlingens kontor har påverkan på upplevelse/uppfattning av klientarbetet.  
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4:4 Sammanfattning och tankar om tidigare forskning 

Likt vi tidigare nämnt berör de tidigare studier som använts närliggande forskningsområden, 

detta då vi hade svårigheter med att finna tidigare forskning på det vi själva ska undersöka. De 

vetenskapliga artiklarna har använts för att nå en bredare och djupare förståelse av 

forskningsområdet arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete. Studierna 

har varit både kvantitativa och kvalitativa, vilket är positivt då det innebär att vi tagit del av 

forskning som undersökt på både bredden och djupet. 

Artiklarna som vi kom till att använda oss av berör flertalet områden som kan relateras till och 

påverka arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av klientarbete. Områden som bland annat 

berör arbetslösas anspråk på bra arbete, arbetslösas hälsotillstånd, huruvida förmedlingar som 

Arbetsförmedlingen bör vara kvar eller ej, om negativa attityder påverkas av 

arbetslöshetskoncentration, samt arbetsplatsen påverkar hälsa och tillfredställelse på arbetet. 
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5. Teoretisk bakgrund  

 

Intresset för att undersöka arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete utifrån 

storstad respektive småstad gjorde att valet av teori kom att falla på det klassiska 

begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft. Genom användning av detta begreppspar ges 

undersökningen en sociologisk relevans och nedan följer en beskrivning av teorin och hur den 

kopplas till det valda undersökningsområdet. 

 

5:1 Gemeinschaft och Gesellschaft 

Gemeinschaft och Gesellschaft introducerades år 1887 av sociologen Ferdinand Tönnies. 

Begreppsparet är ett av sociologins äldsta och mest centrala (Asplund 1991:7). Utifrån syfte 

och frågeställning i denna c-uppsats använder vi oss av ett metaforsiskt perspektiv där 

Gemeinschaft representerar småstad och Gesellschaft representerar storstad. Begreppsparet 

Gemeinschaft och Gesellschaft har i över ett århundrade inspirerat sociologiska forskares 

studier och resonemang. Det tyska begreppsparet är komplext, bland annat i den mening att 

det inte finns några goda motsvarigheter till termerna på svenska och att det därmed blir svårt 

att återge. Detta har resulterat i att det uppstått en mängd olika definitioner, förklaringar och 

metaforer av termerna (Asplund 1991:63–64).  

 

5:2 Gemeinschaft och Gesellschaft enligt Tönnies 

I Tönnies bok “Community and civil Society” förekommer Gemeninschaft på flertalet olika 

nivåer och den gemensamma nämnaren för de olika nivåerna är mänsklig interaktion. 

Mänsklig interaktion där människor umgås tillsammans, hjälps åt och ställer upp för varandra. 

Gemeinschaft grundar sig på detta sätt att interagerar människor sinsemellan, vilket kan liknas 

vid ett familjärt förhållande. Det handlar om relationen mellan mor och barn, man och hustru 

samt bror och syster (Tönnies 1996:37). Denna familjära relation, som Tönnies anser prägla 

Gemeinschaft, är rådande oavsett om man är besläktad med varandra eller inte. Enligt Tönnies 

är Gemeinschaft en naturlig och icke planerad social krets, vilken metaforiskt kan ses som en 

organism. I en organism är delarna ömsesidigt beroende av varandra och i Gemeinschaft 

förblir människor förenade med varandra trots olikheter dem emellan (Asplund 1991:66–73). 

Intressant för vår undersökning ska bli om dessa mönster går att urskiljas och ger upphov till 
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skillnader vad gäller upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet. Vi har en tanke om att det 

finns spår kvar av dessa familjära relationer mellan människor i en småstad, vilket eventuellt 

skulle kunna visa sig i relationen mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. 

 

Enligt Tönnies är Gesellschaft till skillnad från Gemeinschaft någonting som är konstruerat 

och konstgjort (Asplund 1991:71). Till skillnad från de familjära relationerna som råder i 

Gemeinschaft karaktäriseras Gesellschaft av att alla ursprungliga och mellanmänskliga 

relationer utesluts. I Gesellschaft existerar inte en familjär och broderskaplig gemenskap, utan 

även om man är besläktade med varandra och rent av mor och barn förblir man främlingar 

inför varandra (Asplund 1991:66). Med andra ord är människor i Gesellschaft åtskiljda trots 

förenande element (Asplund 1991:73). Varje människa eftersträvar det som ger egen vinning, 

och i Gesellschaft står vänskap i förhållande till de mål som eftersträvas (Asplund 1991:71). 

Vi har en uppfattning om att Gesellschaft representerar storstaden relativt bra, det vill säga att 

människorna där har ett annat förhållningssätt till varandra än vad vi tror dem ha i småstaden. 

Att dessa eventuella och olika förhållningssätt mellan människor kan ge upphov till skilda 

upplevelser/uppfattningar av klientarbetet. 

 

5:3 Gemeinschaft och Gesellschaft enligt Asplund 

I Asplunds bok ”Essä om Gemenschaft och Gesellschaft” (1991) får vi ta del av hans tolkning 

av begreppsparet. Då Tönnies skapade begreppsparet år 1887 innebär Asplunds tolkning en 

uppdatering som kompletterar det ursprungliga. Tönnies version av Gemeinschaft utgick likt 

vi nämnt från familjen (familjära relationer) och bygger på vikten av biologiska blodsband 

(Asplund 1991:65). I Asplunds uppdatering av begreppsparet finns en markant skillnad då han 

till stor del vill bortse från denna betydelse. Detta då han hävdar att en familj inte 

nödvändigtvis utgörs av en blodsbandsbaserad ren gemenskap och att familjens gemenskap 

inte är naturlig, utan utgörs av ett komplext och inlärt förhållande (Asplund 1991:20). 

Asplund vill snarare se till broderskapet/systerskapet som en form av gensvar mellan 

människor och inte endast dem som är besläktade med varandra. Grundidén med 

begreppsparet är dock fortfarande att människor i Gemeinschaft är bröder/systrar med 

varandra och att man i Gesellschaft fortfarande har ett förhållningssätt som att den andre vore 

utlänning eller fiende (Asplund 1991:100).  
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Likt Asplund skriver leder begreppet Gemeinschaft tanken till de svenska orden gemenskap 

och konfliktfrihet. Dock ger detta en felaktig bild då även Tönnies skriver att människan av 

naturlig instinkt är god mot sina vänner och ond mot sina fiender. I Gemeinschaft är vänskap/ 

fiendskap och kärlek/ hat grundläggande, vilket innebär att det är lika oacceptabelt att vara 

god mot sina fiender som att vara ond mot sina vänner (Asplund 1991:70–71). Därmed kan 

man konstatera att Gemeinschaft inte är konfliktfritt, utan att det snarare ständigt är utsatt av 

konflikter som än dock kan ses som gemenskapens baksida. Detta är något som ej går att 

applicera på Gesellschaft då människan där är konstruerad på ett annat sätt.  Människan i 

Gesellschaft har vare sig vänner eller fiender och är varken god mot de förra eller ond mot de 

senare. Både kärlek och hat är för människan i Gesellschaft någonting irrationellt och 

ovidkommande. Hon har istället endast konkurrenter, vilket grundar sig på den generella 

tävlan och konkurrens som råder. Med andra ord är konflikten grundläggande för Gesellschaft 

och att människan handlar för egennytta beror på att det rör sig om en arena av ekonomisk 

natur. En arena där människor inte tillerkänner varandra någonting och där ingen är välvillig 

att unna någon annan någonting, såvida det inte gynnar en själv (Asplund 1991:71–75). Detta 

är något som möjligtvis kan återfinnas idag och upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet, 

om det stämmer att människorna i en småstad har en närmre och mer personlig kontakt med 

varandra. 

 

5:4 Gemeinschaft och Gesellschaft som en fixeringsbild 

Gemeinschaft och Gesellschaft kan ses som en fixeringsbild, vilket innebär att begreppsparet 

metaforiskt kan representera en bild som är konstruerad för att ge betraktaren dubbla bilder 

beroende hur den betraktas. Ett exempel på detta kan gälla att vid en första anblick på en bild 

ses en äldre dam, men desto mer bilden beskådas urskiljs en ung kvinna. Båda bilderna kan 

dock inte ses samtidigt, även om den som för tillfället inte kan ses utgör en betydande men 

osynlig bakgrund. Det är på detta sätt man ska tänka om Gemeinschaft och Gesellschaft. Med 

andra ord existerar dem aldrig i singularis, utan båda begreppen finns alltid representeras även 

om det tenderar att dra åt något håll och gå in i varandra. Denna uppfattning av hur begreppen 

bör tolkas delar vi, detta då vi anser det aningen naivt att tro på ett svart-vitt tänkande där 

fenomen utesluter varandra. 
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Begreppsparet kan anses vara motsägelsefullt då de står i motsats till varandra, samtidigt som 

Tönnies hävdar att Gemeinschaft och Gesellschaft utesluter varandra likväl som de förutsätter 

varandra. Detta kan låta och är komplext, men Asplund försöker att bemöta och lösa denna 

problematik med hjälp av den fixeringsbild vi har förklarat (Asplund 1991:42–43). 

 

5:5 Storstad – småstad 

Gemeinschaft och Gesellschaft har tydliga kopplingar till den metaforiska bilden i form av 

småstad och storstad.  Gemeinschaft representerar småstad och Gesellschaft storstad. Det är 

betydelsefullt att ha i åtanke att dessa metaforer endast är beskrivningar för att tydliggöra 

begreppen och inte några idealbilder. Flertalet författare har beskrivit begreppsparet i 

metaforisk form som storstad kontra småstad (Asplund 1991:32–33). I Asplunds bok ”Essä 

om Gemeinschaft och Gesellschaft” (1991) beskrivs begreppen ur ett mellanmänskligt 

perspektiv där begreppsparet har ett dialektiskt förhållande. Detta innebär att ett fenomen eller 

en given situation inte endast kan vara präglad av Gemeinschaft eller Gesellschaft, utan att 

båda begreppen alltid är representerade i någon form. 

 

En storstad, vilket Gesellschaft representerar metaforiskt, beskrivs i Asplunds bok (1991) som 

en stad fylld av främlingar/utlänningar. I en storstad är det normala att främlingar/utlänningar 

möter varandra, och i en småstad är det normala att bekanta möter varandra. Detta är dock 

ingenting som bör tas bokstavligen, då även en människa i en småstad kan möta en 

främling/utlänning och vice versa (Asplund 1991:52). En storstad karaktäriseras av handlande 

utifrån egen vinning och ett individualistiskt tankesätt hos människan. En småstad, vilket 

Gemeinschaft representerar, kännetecknas å andra sidan av ett levnadssätt som är kollektivt. I 

Gemeinschaft lever människorna nära varandra, både utifrån en fysisk och social mening. 

Ansvar och hänsyn ges till sina medmänniskor, det vill säga sina bröder och systrar, vilket är 

någonting som i storstaden inte är tänkbart (Asplund 1991:100). Detta beror dels på de ytliga 

och flyktiga interaktioner som råder i storstaden, vilka gör det lätt för människan att inte ta 

ansvar för kollektivet och vara broderlig/systerlig mot sina medmänniskor då de är 

konkurrenter. 

 

I storstaden som omges av en täthet tycks det närmast oförklarligt att springa på en gammal 

bekant, vilket är något som i en småstad ter sig helt naturligt och möjligt. I en storstad finns 
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upplevelsen av att människors livsbanor korsas på ett mer oförutsägbart sätt, detta på grund av 

storstadens strukturella uppbyggnad. Trots storstadens fysiska struktur resulterar ett 

slumpartat möte med en bekant i att storstaden känns liten, vilket dock inte är detsamma som 

att möta en bekant i en småstad. Detta beror på att småstadens strukturella uppbyggnad är 

mindre och att det därmed finns en förväntan hos människorna om att stöta på en bekant 

(Asplund 1992:131–134). Livet i en storstad, där främlingar möter varandra, bör inte ses som 

en direkt motsats till livet i småstaden utan istället som en blandning av begreppen där 

Gesellschaft överskuggar Gemeinschaft.  
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6. Metod 

 

Metod har valts utifrån den kraktär som syfte och frågeställning har. Då syftet i vår 

undersökning anspelar på att nå djupare förståelse och förklaring för det valda fenomenet blev 

kvalitativ metod det givna valet. Enligt Holme och Solvang karaktäriseras den kvalitativa 

metoden av forskarens närhet till undersökningsenheterna, det vill säga att forskaren möter sitt 

studieobjekt ansikte mot ansikte eller observerar det i sin naturliga miljö. Målet med denna 

typ av metod är att forskaren genom att studera fenomenet inifrån ska nå en djupare och mer 

fullkomlig uppfattning av fenomenet. För att nå ett fullständigt resultat måste forskaren växla 

mellan ett inre och yttre perspektiv för att få förståelse och kunna förklara fenomenet (Holme 

& Solvang 2000:92–93).  

 

6:1 Metodval: hermeneutik 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av den kvalitativa 

metoden hermeneutik. Att använda sig av en hermeneutisk ansats handlar om att nå en 

djupare förståelse och förklaring av det studerade fenomenet. Forskaren i en hermeneutisk 

studie eftersträvar att nå fenomenets insida, och för att uppnå detta måste studieobjektet förbli 

ett ”talande subjekt” istället för ett objekt. Att låta subjektet tala och föra en dialog öppnar upp 

för förståelse och förklaring, vilket leder till att fenomenets insida kan nås. En 

grundförutsättning för en fungerande dialog är dock att denna förs mellan parterna på lika 

villkor. Först därefter kan dialogen bringa en ökad intersubjektiv förståelse (Ödman 2007: 9). 

 

Då vi är intresserade av att framhålla subjektiva upplevelser och inte eftersträvar att finna 

någon universell sanning anser vi att hermeneutiken är passande för vår undersökning. Detta 

då den hermeneutiska kunskapsteorin bygger på att det inte existerar någon absolut sanning 

(Dahlberg m.fl. 2008). Hermeneutiska förklaringar är kontextuella och utgörs av den 

bakgrund med en förförståelse som inte går att bortse ifrån (Dahlberg m.fl. 2008:66). Då vår 

studie utgår från Tönnies begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft innebär det att vi har en 

teoretisk bakgrund och använder vår förförståelse för tolkning av fenomenet.  

 

Den hermeneutiska ansatsen bygger på en tanke om att helheten, sociala kontexter och texter 

endast kan förstås genom att delar förstås i förhållande till helhet, och helhet förstås i 
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förhållande till delar (Alvesson Sköldberg 1994:115–116). Bildligt sett skulle denna 

tolknings- och förståelseprocess kunna liknas vid sysselsättningen att lägga ett pussel.  Från 

start saknas struktur och mönster som kan leda till förståelse av vad motivet föreställer, men 

efter ett tag pusslas bitar ihop med varandra och ett mönster börjar kunna urskiljas. När alla 

bitar är lagda och motivet har fallit på plats, är delar som från början var otydliga en del av ett 

självklart mönster. Under denna process har tolkning, förståelse och omtolkning som leder till 

en större förståelse skett. Detta genom att delar i pusslet har setts i förhållande till helheten 

och vice versa.   

 

Denna princip om att gå från del till helhet och tvärtom återfinns i alla tolkningsprocesser som 

används inom den hermeneutiska metoden. En av de mest kända är den hermeneutiska 

cirkeln. Cirkelmetaforen används för att nå en djupare förståelse för fenomenet, men kan vara 

en aning missvisande då en cirkel är sluten och förståelseprocessen som sker bildligt leder 

processen tillbaka till utgångspunkten. Det uppstår ett dilemma med den hermeneutiska 

cirkeln då den representerar en tämligen statisk bild, samtidigt som den inte lyckas med att 

återge bland annat den omtolkning och process av förståelse som sker mellan del och helhet. 

För att komplettera för de brister som den hermeneutiska cirkeln står för talar man om den 

hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen har en större tillämpningsgrad av 

tolknings- och förstålelseprocessen, detta då den inte är bunden till en början och ett slut, utan 

kan ha en förståelseutveckling som är rådande över en kortare eller längre tid. Med andra ord 

visar spiralen på en förståelse som ständigt förändras och förnyas (Ödman 2007: 77-84). I vår 

analys av undersökningen har vi valt att använda oss av den hermeneutiska spiralen, detta 

innebär dock inte att cirkelbegreppet och dess innebörd förkastas helt. 

 

Att tolka innebär att tyda tecken och detta görs för att vi saknar förståelse av ett fenomen. 

Med andra ord sker tolkning när brist på förståelse råder och fenomenet önskas tydas (Ödman 

2007: 59,71). Genom tolkning av upplevelsen eftersträvas en fördjupelse av förförståelsen, 

vilket är en betydande faktor man inte kan bortse ifrån då varje människa genomsyras av sin 

historia och tidigare upplevelser. En människas förförståelse bottnar i de traditioner samhället 

skapat och den individuella kontext individen lever i. Detta innebär att vi aldrig kan ställa oss 

”utanför” oss själva när vi studerar ett fenomen, utan att allt som betraktas sker utifrån olika 

aspekter som vi ej kan bortse från (Dahlberg m.fl. 2008:65–66, 134-135).  
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När det gäller tolkning är det av största vikt att vara ödmjuk och lyhörd, det vill säga att visa 

empati. Ett empatiskt förhållningssätt gällande tolkning innebär att forskaren lever, tänker och 

känner med fenomenet. Att sätta sig in i den andres livsvärld förutsätter en öppenhet och med 

fantasins hjälp kan en klarare och djupare förståelse nås (Alvesson Sköldberg 1991:117). I 

tolkningsprocessen är det av största vikt att lyssna på texten noggrant, det vill säga att ”lägga 

örat mot texten” för att se vilket svar den ger (Alvesson Sköldberg 1994:137). Det använda 

tillvägagångssättet blir en dialog, där forskaren ställer frågor till fenomenet och aktivt lyssnar 

efter svar (Alvesson Sköldberg 1994:172). Denna process upprepas otaliga gånger under till 

dess att inget nytt svar uppkommer från texten (Alvesson Sköldberg 1994:137). Sättet att 

tolka leder till en successiv ökning av förståelse för fenomenet och bidrar till att en bättre 

tolkning kan genomföras (Alvesson Sköldberg 1994:172). 

 

Syftet med hermeneutiken är att forskarens traditioner ska utmanas under 

forskningsförloppets gång, vilket sker genom tillämpning av Gadaners princip om det öppna 

frågandet (Dahlberg m.fl. 2008:75–76). Det handlar om en öppenhet inför subjektet, det vill 

säga att det studerade ska betraktas som subjekt istället för ett objekt. Att i tolkningsprocessen 

låta subjektets värld öppna sig. Förutsättningen för förståelse av en ny värld innebär att 

forskaren måste få en ökad förståelse av sin egen värld. Det gäller därmed att förstå den värld 

man lever i, vilket inbringar en ökad självförståelse. Denna självförståelse är betydelsefull för 

att kunna finna förståelse för andra människor, detta då människor lever i olika ”världar” 

(Ödman 2007: 18-21). Varje värld är en horisont av meningar, och varje individ har 

möjligheten att sätta sig in i en annan individs horisont. Desto längre bort ifrån en horisont 

kan betraktas, desto större förståelse för den betraktade världen finns. Att finna förståelse för 

en annan individs horisont är dock något som försvåras i och med den förförståelse som varje 

människa besitter. Detta går dock att undvika och utveckla till något positivt genom 

medvetenhet, samt att växelvis studera sitt eget referenssystem för att få perspektiv för 

olikheterna i den andres värld.  Genom detta sätt att studera kan en djupare förståelse uppnås 

och en sammansmältning av horisonterna ske, vilket innebär att samtidigt som vi förstår den 

främmande världen berikas vårt eget referenssystem (Alvesson Sköldberg 1994:135–136). 

 



20 

 

6:3 Förförståelse 

Förförståelse är något som alla människor besitter och en faktor som tas i beaktande på olika 

sätt beroende på val av metod. Våra traditioner och den förförståelse vi besitter har enligt 

hermeneutiken bidragit till uppkomsten av syftesval.  Inom hermeneutiken är förförståelsen 

central och utgör en viktig grund för metoden i helhet och bland annat synen på 

databehandling och tolkning som analysredskap (Dahlberg m.fl. 2008:134–135). Vår 

förförståelse av denna studie vilar på våra traditioner, det vill säga de erfarenheter och den 

kunskap vi har erhållit genom åren. Förförståelse som bland annat uppkommit via kontakt 

med Arbetsförmedlingen och förutfattade meningar som är socialt grundade (Holme & 

Solvang 2000:151). Denna förförståelse är något som vi ej kan bortse från, då syftet 

inkluderar förförståelse genom bland annat användning av begreppsparet Gemeinschaft och 

Gesellschaft. En annan aspekt gällande uppkomsten av vår förförståelse bygger på vår 

aktuella utbildning, vilken har socialiserat in oss i nya tankemönster om samhället och 

individen. En förförståelse som tar sig uttryck genom att vi utgår ifrån det sociologiska 

begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft, ett begreppspar som vi troligtvis ej kommit i 

kontakt med utan våra sociologiska studier. Syftet i denna C-uppsats har därmed påverkats av 

vår förförståelse, vilken i sin tur har påverkat valet av metod.  

 

En ytterligare anledning till vårt val av att undersöka eventuella skillnader mellan storstad och 

småstad med begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft, beror på våra olika uppväxtvillkor. 

Vi är uppvuxna i en storstad respektive småstad, vilket bidragit till intresse för storstad kontra 

småstads -teorin. Ett annat konkret exempel på hur vår förförståelse och den historia vi bär 

med oss har tagit sig avtryck i vår c-uppsats gäller vilka Arbetsförmedlingar vi har hört av oss 

till för respondenter. 

6:4 Urval 

Då vi är två som skriver denna uppsats kom antalet respondenterna att bli åtta stycken. Dessa 

var jämnt fördelade mellan storstad och småstad. Urvalet kom att bli ett strategiskt urval, då vi 

kontaktade Arbetsförmedlingar som låg nära våra respektive hemorter.  

 

Vi hade för avsikt att nå en god spridning, detta för att undersökningens resultat skulle ha 

goda grunder för att nå trovärdighet och giltighet. Därmed ansåg vi det eftersträvansvärt att få 

en jämn fördelning vad gäller variabler som kön och utbildning. Anledningen till det beror på 
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att ovanstående variabler med största sannolikhet kan komma att ge upphov till skillnader vad 

gäller upplevelsen/uppfattningen, samt att god spridning resulterar i att urvalet i större mån 

kan återspegla populationen och därmed ge en verklighetsbaserad bild av hur det ser ut i 

samhället. 

 

I småstaden representerade respondenterna två mindre städer i Östergötlands län. 

Fördelningen mellan respondenternas kön föll sig så att tre var män och en kvinna. 

Åldersintervallet låg mellan 44 och 60 år.  

 

I storstaden representerade respondenterna tre Arbetsförmedlingar i Stockholms län. Dessa 

var fördelade mellan en innerstadsförmedling, en förmedling i en närförort och en förmedling 

i en förort. Fördelningen mellan respondenternas kön föll sig så att två var män och två var 

kvinnor. Åldersintervallet låg mellan 38 och 66 år. 

6:5 Tillvägagångssätt 

Då syftet i vår studie var att undersöka arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av 

klientarbetet samt att se om det existerar strukturella mönster utifrån storstad respektive 

småstad, var det första steget att hitta respondenter som var arbetsförmedlare. Några veckor 

innan skrivandet för c-uppsatsen började tog vi kontakt med olika Arbetsförmedlingar, två 

förmedlingar för småstad och en för storstad. Vid telefonkontakt med cheferna för de 

respektive kontoren gjordes förfrågan om kontoren hade arbetsförmedlare som var villiga och 

hade möjlighet att delta i studien. Efter samtalen skickades ett e-mail med en presentation om 

oss själva och utförlig information om vår c-uppsats. Detta e-mail vidarebefordrades via 

cheferna till medarbetarna på Arbetsförmedlingen. Anledningen till detta var att cheferna 

skulle få tid att delge sina kollegor informationen, samt att arbetsförmedlarna skulle få en 

chans att begrunda sitt beslut. Vi bestämde även att dem som var intresserade av att deltaga 

antingen skulle kontakta oss personligen via e-mail, per telefon, eller delge sitt intresse till 

chefen som därefter skulle kontakta oss. Respondenterna blev enligt vår önskan åtta stycken, 

och var jämnt fördelade mellan storstad och småstad. 

 

Utifrån syftet att belysa arbetsförmedlares upplevelse av sitt klientarbete kom vi att använda 

oss av djupintervjuer. När det gäller att nå någonting djupare som en upplevelse av ett 

fenomen är intervjuformen ett lämpligt val. Genom att vi intervjuade respondenter som var 
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relevanta i förhållande till undersökningens syfte gavs möjlighet till en djupare förståelse och 

beskrivning av fenomenet, vilket den hermeneutiska metoden går ut på.  

 

I en kvalitativ studie används ej standardiserade frågeformulär, detta då en öppenhet 

eftersträvas för att undkomma styrning från forskaren. Istället vill man och vi som forskare i 

en kvalitativ studie att resultatet ska grunda sig på respondenterna egna synpunkter och 

uppfattningar om fenomenet. Med andra ord är det viktigt att intervjupersonerna i största 

möjliga mån får styra intervjuns utveckling. Dock hade vi som forskare en manual för att inte 

missa några viktiga faktorer och försäkra sig om att intervjun delger det studien vill undersöka 

(Holme & Solvang 2000:100–101). I vår studie kom vi att använda oss av en semistrukturerad 

mall, vilket innebar att vi utgick från teman med frågor under intervjusituationerna. Detta 

kunde ske på grund av att vi redan innan hade en uppfattning om centrala teman som var 

relevanta för att kunna besvara studiens syfte (Home & Solvang 2000:100–101). De teman 

som vi kom att utgå ifrån var arbetsförhållande, förväntningar och bemötande, yttre faktorers 

eventuella påverkan samt yrkesrollen i förhållande till storstad/småstad. 

 

Som tidigare nämnt genomfördes åtta semistrukturerade djupintervjuer. Vår grundtanke var 

från början att få fyra respondenter från en Arbetsförmedling i en småstad och fyra från en 

Arbetsförmedling i en storstad. Detta visade sig dock vara svårare än vad vi från börjat trott, 

vilket delvis kan bero på den tidsbrist och höga arbetsbelastning som råder på 

Arbetsförmedlingen. Antalet respondenter kom därför att fördelas mellan fem olika 

Arbetsförmedlingar. I storstaden hörde vi av oss till sex Arbetsförmedlingar, varvid tre kontor 

hade personal som var villiga och hade möjlighet att ställa upp. Respondenterna för 

småstaden kom att fördelas jämnt mellan två mindre och närliggande städer. 

 

Alla intervjutillfällen kom att äga rum på respektive respondents arbetsplats och varade 

mellan cirka 40 till 60 minuter. Att intervjuerna genomfördes i en miljö som var bekant för 

dem ansåg vi ha betydelse och vara till vår fördel. Detta då deras arbetsplats förmodligen är 

en miljö där dem känner sig trygga och bekväma, vilket gör att onödig nervositet slipper 

uppstå. Intervjuerna genomfördes under vecka 14 och 15, och vi hade båda upplevelsen om 

att alla intervjuer förflöt bra. För att maximera nytta, det vill säga vara mer effektiva, och för 

att intervjupersonen inte ska känna sig obekväm/iakttagen, kom vi att dela upp intervjuerna 

sinsemellan. En av oss utförde intervjuerna för småstad och vice versa. Innan intervjun 
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inleddes tillfrågades respondenten om det var okej att intervjun bandades, vilket alla 

deltagande respondenter godkände. I samband med detta blev respondenterna även upplysta 

om sina rättigheter, vilka bland annat innefattar anonymitet, samtyckeskravet och rätten till att 

när som helst avbryta sin medverkan. Under intervjun hade vi även med oss papper och penna 

som ett komplement till bandningen. Detta för att kunna anteckna eventuella observationer 

som bandningen ej kan delge, vilket exempelvis skulle kunna vara iakttagelser som 

kroppsspråk och gestikulering. Anledningen till det grundar sig i att vi inte ville riskera att 

missa betydelsefulla aspekter som kan hjälpa oss att få en mer nyanserad bild av 

intervjupersonens upplevelse av fenomenet.  

 

Transkribering av materialet skedde tätt inpå, vilket vi ansåg vara en fördel då våra minnen 

och intryck från intervjun fortfarande var starka. När detta var genomfört satte vi oss åtskiljda 

och läste noggrant igenom materialet. Likt i den hermeneutiska ansatsen var vi under denna 

fas i forskningsprocessen ödmjuka och lyhörda inför de utsagor vi fick ta del av. Detta 

empatiska förhållningssätt gjorde det lättare för oss att känna, tänka och leva sig in i 

respondentens upplevelse av fenomenet. I den hermeneutiska tolkningsprocessen är det av 

stor vikt att ”lägga örat mot texten” och invänta svar, vilket är något som vi anser att vi 

gjorde. Vi hade för avsikt att hålla oss väldigt nära de olika texterna och förde under läsningen 

anteckningar som visade på meningsfulla utsagor. Detta var något som skulle hjälpa oss att 

senare i processen urskilja gemensamma och meningsbärande komponenter.  

6:6 Validitet, reliabilitet och självkritik 

Reliabilitet och validitet är två viktiga aspekter att ha i åtanke när en uppsats som denna 

skrivs, detta för att kunna påvisa möjliga brister i tillförlitligheten. God validitet och 

reliabilitet är något som alla undersökningar eftersträvar. Vad som är relevant gällande dessa 

begrepp är att granska sitt material och säkerställa att datamaterialet är väsentlig och korrekt 

utfört i förhållande till syftet. En undersöknings validitet avgörs beroende på huruvida 

undersökningen har besvarat syftet, det vill säga om vi undersökt det som önskas (Thurén 

2006: 22). Vad gäller validiteten anser vi att undersökningens resultat besvarar det 

ursprungliga syftet. Detta genom att vi först och främst intervjuade arbetsförmedlare, samt att 

vi utgick från en semistrukturerad mall med olika teman som säkerställde att intervjuerna 

besvarade syftet. Genom användande av en semistrukturerad mall minskade risken för att 

komma bort från syftet och istället undersöka något annat.  
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Vad gäller reliabiliteten som mäter generaliserbarheten anser vi den i vår undersökning ej vara 

lika relevant. Detta då vi endast eftersträvar att belysa upplevelse, vilket är något som inte går 

att mäta och generalisera i samma bemärkelse. Dock är det fortfarande av stark betydelse att 

undersökningens material ej manipuleras eller påverkas av forskaren. Undersökningen ska 

kunna genomföras åter på samma geografiska ställe och då få ett liknande resultat. Vår 

undersöknings reliabilitet skulle kunna påverkas av att frågor och då exempelvis frågor av 

styrande karaktär ställs under intervjun och påverkar intervjupersonens svar. Detta är dock 

något som vi hoppas att vi lyckats undvika genom en intervjuguide med klara teman och 

öppna frågor, samt en lyhördhet inför respondenterna. En annan aspekt av självkritik gäller 

det faktum att vi är tämligen nya forskare på det kvalitativa området och att det innan denna 

studie var något år sedan vi arbetade kvalitativt. I kvalitativa studier är det vi som forskare 

som representerar mätinstrumentet. Detta kan innebära att vi har gjort omedvetna misstag som 

ännu inte upptäckts, vilket är något som försämrar reliabiliteten.  

 

6:7 Etik 

I undersökningen hade vi för avsikt att ta hänsyn till Vetenskapliga rådets etiska regler och 

riktlinjer. Detta är av stor betydelse då våra forskningsobjekt utgörs av människor som vill 

delge sin upplevelse. För att skydda våra respondenter och tillförsäkra att deras uppgifter 

behandlas korrekt har vi under forskningsprocessen utgått från de fyra allmänna huvudkraven 

gällande etik. Dessa utgörs av konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 

samtyckeskravet. För att exemplifiera följdes konfidentialitetskravet genom att data 

behandlades konfidentiellt, det vill säga att information har förvarats och behandlats på ett 

säkert och tryggt sätt. Utöver detta har namn fingerats och städer uteslutits och bytts av län. 

Ett annat exempel på hur hänsyn till Vetenskapliga rådets etiska regler tagits är följande av 

samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna hade rättighet att bestämma över sin 

medverkan och utan negativa följder kunde avbryta den (Vetenskapliga rådets etiska principer 

f). 
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7. Resultat 

 

Likt nämnt har vi i denna uppsats utgått från Vetenskapliga rådets etiska riktlinjer, detta för 

att våra respondenter ska uppleva en trygghet och säkerhet vad gäller sin medverkan i 

undersökningen. Med detta i åtanke kommer vi för att uppfylla konfidentialitetskravet ge de 

medverkande fingerade namn och utesluta namn på städer.  

 

7:1 Presentation av respondenter i småstad 

Bengt, 60 år. Har gått ekonomiskt linje på gymnasiet och läst vissa kurser på högskolan som 

statistik, nationalekonomi och företagsekonomi. Har arbetat på Arbetsförmedlingen i 23 år. 

Arbetar i Östergötlands län med vägledning. 

 

Martin, 44 år. Har gått fyraårig kemiteknisk linje på gymnasiet.  Har läst 80 högskolepoäng i 

affärsinformatik. Har arbetat som arbetsförmedlare i sju år. Arbetar i Östergötlands län med 

jobb och utvecklingsgarantin. 

 

Eva, 53 år. Har slutfört gymnasieutbildningen och därefter fått internutbildningar inom 

Arbetsförmedlingen. Har arbetat som arbetsförmedlare i drygt 10 år. Arbetar i Östergötlands 

län med rehabiliteringsärenden inom jobb och utvecklingsgarantin. 

 

Jacob, 44 år. Har gått PA-linjen, vilken inkluderar en fil. Kandidatexamen i psykologi. Har 

arbetat på arbetsförmedlingen i 18 år. Arbetar i Östergötlands län med långtidssjukskrivna. 

 

7:2 Presentation av respondenter i storstad 

Patrik, 62 år. Har slutförd gymnasieutbildningen. Har arbetat som arbetsförmedlare i 13 år. 

Arbetar i Stockholms län med vägledning. 

 

Berit, 38 år. Har slutfört gymnasieutbildning och är statsvetare i grunden och har läst lite 

nationalekonomi på högskolan. Har arbetat på Arbetsförmedlingen i 11 år och arbetar i 

Stockholms län med vägledning av vuxna. 
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Beatrice, 56 år. Har slutfört gymnasieutbildningen och därefter läst fyra års studier i språk på 

högskolan. Har arbetat på Arbetsförmedlingen i 20 år. Arbetar i Stockholms län med 

långtidssjukskrivna i samverkan med Försäkringskassan. 

 

Benjamin, 66 år. Är utbildad möbelsnickare och har tidigare arbetat som lärare och fotograf. 

Har arbetat på Arbetsförmedlingen i cirka 10 år. Arbetar i Stockholms län som SIUS-

konsulent. 

 

7:3 Analys av arbetsförmedlares utsagor i småstad 

 

Givande och stimulerande kontra påfrestande och frustrerande 

Efter bearbetning och tolkning av materialet urskiljer vi att det råder en generell uppfattning 

om att yrket som arbetsförmedlare upplevs/uppfattas både givande och stimulerande. Arbetet 

är mycket socialt och klientarbetet menar de är något som känns meningsfullt, vilket kan 

bottna i deras vilja att vara andra människor till hjälps. Respondenterna i denna undersökning 

uppger dock att arbetet som arbetsförmedlare både kan vara påfrestande och frustrerande, 

detta då det handlar om ett jobb som inkluderar bemötande av människor i svåra situationer 

och livskriser. Detta är dock något som arbetsförmedlarna inte uppfattar/upplever som 

någonting direkt negativt, då stora delar av deras arbete syftar till att stödja och råda 

människor i svåra situationer. 

 

Den möjlighet som finns inom Arbetsförmedlingen vad gäller skiftande arbetsområden (dock 

fortfarande arbete med klienter) är en annan faktor som flera av arbetsförmedlarna 

upplever/uppfattar har en positiv påverkan gällande deras klientarbete. De menar att 

möjligheten att kunna vidareutvecklas och byta ansvarsområde inom förmedlingen resulterar i 

en fortsatt positiv syn på klientarbetet och en vilja i att stanna kvar på arbetsplatsen. Flera av 

våra respondenter uttrycker att möjligheten till byte av arbetsuppgifter är av positiv karaktär, 

detta då de beskriver att man annars kan fastna i invanda termer och arbetet mer eller mindre 

går per automatik.  
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”Men det är ju ett sånt jobb där du inte behöver byta arbetsgivare, utan kan 

byta arbetsuppgifter väldigt mycket. Det är ju det som är fördelen 

egentligen, att du hela tiden kan ändra ditt arbetssätt. Och det är rätt skönt. 

Det är det som gör att man är kvar.” (Bengt) 

 

”Dethär med skiftande arbetsuppgifter är verkligen en fördel med jobbet. 

Jag tror det gör så att man själv och många andra stannar kvar och 

utvecklas länge på Arbetsförmedlingen.”  (Jacob) 

 

Arbetsförmedlarna påpekar även vikten av god sammanhållning för trivsel på arbetet, vilket 

alla respondenter upplever sig ha. Att kunna vända sig till kollegor för att få råd och stöd 

gällande klienter är en enligt respondenterna något som påverkar upplevelsen/uppfattningen 

av deras klientarbete. De menar att en god sammanhållning är av största vikt för att orka med 

arbetet och de påfrestningar det innebär.   

 

Sammanfattningsvis fann vi att alla arbetsförmedlarna upplevde att de positiva aspekterna av 

arbetet med klienter övervägde de negativa. Att arbetet som förmedlare ger tillfredställelse på 

flera plan, att det rör sig om ett arbete där man vill stanna kvar. 

 

Fördelar och nackdelar 

Vid förfrågan angående hur arbetsförmedlarna tror att det skulle vara att arbeta i en storstad, 

fanns det en generell uppfattning om att skillnader skulle råda. Denna uppfattning delades av 

alla respondenter, vilket innefattade dem som endast arbetat på liten ort och dem som tidigare 

arbetat i en större stad. De flesta var noga med att påpeka att detta endast var spekulationer, 

men de ansåg ändå att det fanns viss sanning i deras antagande. Majoriteten av respondenterna 

menar att arbeta i en småstad har både sina positiva och negativa sidor. De respondenter som 

tidigare arbetat i en större stad uttryckte utifrån deras erfarenheter att det är jobbigare att vara 

arbetsförmedlare i en mindre stad. Detta begrundades på den avsaknad av anonymitet som är 

rådande i en mindre stad. 

 

”… det är mycket jobbigare på den lilla orten än vad det är i den stora 

staden, därför att dehär människorna träffar man på stan. Du får aldrig 

vara ifred. I en storstad kan du nollställa dig. Även om du möter folk på 
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stan, så är det på ett annat sätt. Du har inte den närheten, dem vet inte vem 

jag är privat.”(Bengt) 

 

”Jag kan tänka mig att det är annorlunda i en storstad. Där slipper de 

förmodligen blir igenkända på samma sätt, att arbetssökande pratar när 

man är ute privat och sådär. Det är ju inte alltid man känner för det, så visst 

kan det vara jobbigt.” (Martin) 

 

”Problematiken” med att inte ha densamma anonymitet som finns i storstaden, tar sig uttryck 

på flertalet sätt. Arbetsförmedlarna upplever/uppfattar att risken att stöta ihop med klienter är 

stor i en småstad. Flera av respondenterna nämner specifika händelser där de mött sina 

klienter utanför arbetsplatsen, exempelvis då de varit ute för att handla eller ätit middag på en 

restaurang. Situationer som givit upphov till att respondenterna har hamnat i svårigheter med 

att dra gränsen mellan yrkesrollen arbetsförmedlare och privatlivet.  

 

Under intervjuernas gång får vi flertalet exempel på situationer som upplevts knepiga och 

besvärliga för arbetsförmedlaren. En av dessa gällde klienter som kommer fram på stan och 

vill ha en fråga besvarad. Problematiken som uppkommer är om frågan ska besvaras eller 

inte, detta då respondenten inte är i tjänst. Det beskrivs en svårighet med att säga nej och inte 

besvara frågan, vilket bottnar i en upplevelse om att senare uppfattas som dryg och otrevlig 

vid en eventuellt senare sammankomst på arbetsplatsen. En situation som arbetsförmedlarna 

upplever vara svår att hantera då den kräver en balansgång, vilket de påpekar kan vara svårt 

att bemöta och detta främst till en början av sin ”karriär” som arbetsförmedlare. 

 

”Men jag skulle som sagt aldrig gå ut på krogen. Jag var ute och åt i 

somras och då hade jag en arbetssökande bakom mig, och en arbetssökande 

snett framför mig och jag hade en arbetsgivare lite längre bort. Jaha och 

just då känner man ju att X är väldigt litet.” (Eva) 

 

Sammanfattningsvis kan vi här konstatera att arbetet som förmedlare i en småstad har både 

fördelar och nackdelar.  Respondenterna beskrev nackdelarna som något begränsande, men att 

detta kom att bli mer hanterbart ju längre tid man arbetat som arbetsförmedlare. Vår tolkning 
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är att de positiva aspekterna av arbetet som förmedlare i en småstad överväger de negativa, 

och att det inte påverkar upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet i större bemärkelse. 

 

Förväntningar och förhoppningar 

Under intervjuerna i småstäderna delger arbetsförmedlarna en gemensam uppfattning om att 

klienterna har förväntningar och förhoppningar på deras yrkesroll, men att det är helt i sin 

ordning. Detta såvida förväntningarna och förhoppningarna som ställs är realistiska. Trots 

realistiska mål med vad den arbetssökande kan få hjälp med uppger arbetsförmedlarna dock 

att det ibland kan upplevas jobbigt att leva upp till dessa förhoppningar, speciellt i dagsläget 

då arbetsmarknadens klimat är oerhört tufft. Detta kan leda till en känsla av otillräcklighet hos 

arbetsförmedlarna, då de beskriver en strävan efter att kunna hjälpa den arbetssökande i bästa 

möjliga mån. 

 

Merparten av respondenterna anser att de arbetssökandes attityder kan ha en påverkan på 

deras arbete med klienterna, oavsett om attityden är negativ eller positiv. Intervjupersonerna 

är överrens om att många av dem som kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen för första 

gången har en skev bild av vad Arbetsförmedlingen kan bistå med för hjälp. Detta leder till en 

felaktig bild av vad arbetsförmedlaren kan hjälpa den arbetssökande med. Dock är detta något 

som efter förklaring förstås av den arbetssökande och därefter möter arbetsförmedlarna främst 

positiva attityder i sitt arbete med klienterna. 

 

”Sen kan jag ju känna att denhär attityden att man är anti, den är ju mer 

när man kommer som nyinskriven. Man har en förutfattad mening om vad 

Arbetsförmedlingen innebär, och man har läst mycket, och så. Och så 

kommer man hit och ser oss som motståndare många gånger, tyvärr.” 

(Martin) 

 

Den felaktiga bild som arbetsförmedlarna får bemöta bottnar i en tanke om att 

Arbetsförmedlingen ska ”dela ut” arbeten till de arbetssökande. Detta är något som 

arbetsförmedlarna upplever onödigt och synd, då det delvis innebär en dålig start på en 

kontakt som kan komma att bli långvarig och viktig. 
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”Det finns ju de sökande som säger att jag har aldrig fått ett jobb av 

Arbetsförmedlingen. Nä de enda som har fått jobb av Arbetsförmedlingen är 

ju dem som är anställda här” (Bengt) 

 

Sammanfattningsvis kan vi under detta tema konstatera och förhoppningar och förväntningar 

är något som hör samman med att vara arbetsförmedlare. Många som första gången besöker 

Arbetsförmedlingen har en negativ attityd, vilket påverkar arbetsförmedlaren, men 

respondenterna menade att detta var övergående och att arbetssökande generellt sett har en 

positiv attityd. 

 

Otillräcklighet 

Respondenterna i småstaden uppger att de gillar sitt arbete oerhört mycket, men att 

arbetsmarknadens situation idag får konsekvenser för deras upplevelse/uppfattning av 

klientarbetet. De menar att den rådande situationen med hög arbetslöshet och allt färre 

arbetstillfällen och praktikplatser ger upphov till en känsla av otillräcklighet. 

Arbetsförmedlarna är ense om att dem finns där för att hjälpa de arbetssökande, men med den 

rådande situationen på arbetsmarknaden blir detta allt svårare. Att inte hitta lika många 

”lösningar” menar respondenterna kan skapa en obehaglig och inre stress. 

 

”Den stress man upplever under en högkonjunktur, det är en rolig stress. 

Idag känner du många gånger att du inte räcker till, vi hittar inga 

lösningar. Så det är en enorm skillnad i de olika lägena.” (Bengt) 

 

”… Dels kan man själv känna otillräcklighet, men också så möter man på 

ett annat sätt mer frustration hos de arbetssökande eftersom det finns få 

jobb.” (Eva) 

 

En annan faktor som arbetsförmedlarna i småstaden medger ha en något negativ påverkan på 

upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet är det styrande regelverk de arbetar efter. De 

menar att reglerna i sig inte är felaktiga, men att det kan innebära somliga svårigheter att 

arbeta för en myndighet som styrs av statliga beslut. Det faktum att arbetsförmedlarna styrs av 

ett regelverk, men samtidigt står inför att hjälpa en medmänniska är något som kan ge upphov 

till konflikter vad gäller förhållandet mellan empati och myndighetsutövning. Ett exempel på 
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detta menade respondenterna kunde gälla att forsla ut en 64-åring som inte är motiverad till 

arbete i arbetslivet. De delgav att detta kunde ge upphov till en bristande motivation hos dem 

själva då de var medvetna om de svårigheter som en äldre arbetssökande ställs inför. Med 

andra ord uppfattade respondenterna att regler och hur verkligheten ter sig inte alltid går hand 

i hand, att det är något som kan skapa frustration. 

 

”Något annat som skulle kunna vara en nackdel i jobbet är ju att det är 

väldigt centralstyrt. Alltså vi jobbar ju på politikernas uppdrag, ta t.ex. där 

med ungdomar som inte får gå ut i praktik eller inte får en tillräckligt hög 

ersättning för den praktik man ändå genomför. Och det är ju inte vi på 

Arbetsförmedlingen som har bestämt detta, utan det är ju rent politiska 

beslut. Men allmänheten uppfattar det som att det är vi på 

Arbetsförmedlingen som har ställt upp dessa regler. Om man skulle jämföra 

med polisen så är det inte många som skulle säga att det är polisens fel att 

jag inte får köra mer än 110 km/h på motorväg. Det inser ju alla att det är 

politikerna som har bestämt. Men vad gäller sånahär saker som 

Arbetsförmedlingen, så blir det väldigt lätt fokuserat på oss som jobbar här 

eller vår verksamhet och det kan ibland vara lite frustrerande.” (Jacob) 

 

Sammanfattningsvis kan vi här se att det regelverk som arbetsförmedlare ”lever” efter inte 

alltid överrensstämmer med den verkliga situationen, något som arbetsförmedlarna uppgav 

kunna resultera i en inre konflikt. Under detta tema beskrev respondenterna hur 

lågkonjunkturen hade en påverkan på deras upplevelse/uppfattning av klientarbete, i den 

bemärkelsen att det gav upphov till känslor i form av otillräcklighet och minskad 

tillfredställelse. 

7:4 Analys av arbetsförmedlares utsagor i storstad 

 

Tillfredställande och meningsfullt kontra tufft och ansträngande 

Bland respondenterna i storstaden fann vi en gemensam upplevelse/uppfattning om att arbetet 

som arbetsförmedlare är både spännande och roligt. Detta på grund av flera skäl, däribland att 

ingen dag är den andre lik och att arbetet med människor är både omväxlande och levande. 

Den meningsfullhet som respondenterna säger sig uppleva tar sig uttryck på flertalet sätt 
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under de respektive intervjuernas gång. De påpekar den tillfredsställelse det ger att vara andra 

människor till hjälps.  

 

Mötet med människor har dock även andra aspekter, vilka arbetsförmedlarna kan 

uppleva/uppfatta som påfrestande. Det bottnar i att arbetet kretsar kring att stödja människor i 

tuffa situationer, vilket resulterar i att handläggarna ibland upplever sig få ta emot obefogad 

kritik. Dock råder givetvis en medvetenhet hos arbetsförmedlarna om att denna kritik inte är 

personligt riktad mot handläggaren, utan ett uttryck för den frustration som den arbetslöse kan 

uppleva. Detta är något som är av största vikt att ha i åtanke när man arbetar som 

arbetsförmedlare och där har även arbetskollegor en betydande roll för trivseln på arbetet. 

 

”Men jag tror att de flesta av oss inte har valt dethär yrket utifrån 

karriärmöjligheter och lön, utan många har valt det utav möjligheten till att 

man tror sig kunna vara bra på att vägleda och hjälpa människor att finna 

en väg ut ur svåra situationer.” (Berit) 

 

”Jag känner att jag har en genuin vilja för att hjälpa människor, och det är 

en drivkraft som jag tror gör att man gillar arbetet. Och så tror jag det är 

för de flesta.” (Benjamin) 

 

 

Det råder en gemensam uppfattning om att arbetskollegorna har en viktig roll i arbetet, att god 

sammanhållning har en positiv inverkan på klientarbetet. Detta är något som alla 

respondenterna i storstaden upplever sig ha. Det stöd som finns att hämta från kollegor 

resulterar i att man kan hantera de påfrestningar som arbetet kan innebära på ett bättre sätt, 

något som i sin tur har en positiv inverkan på klientarbetet. Genom att kunna samtala med 

kollegor gällande positiva eller negativa samtal menar respondenterna att nya infallsvinklar 

kan uppkomma och att uppdateringen mellan kollegor stärker klientkontakten. 

 

”… Det är det som gör att jag verkligen trivs med mitt jobb. Om det är 

någonting som förmedlingen har varit bra på så är det att anställa trevliga, 

engagerade och motiverade personer.” (Berit) 
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En ytterligare faktor som påverkar arbetsförmedlarnas upplevelse av sitt klientarbete är 

möjligheten att arbeta inom olika områden på förmedlingen. Majoriteten av respondenterna i 

storstaden har bytt mellan förmedlingar och arbetsuppgifter under åren, något de tror har en 

positiv påverkan på klientarbetet då detta givit upphov till nya infallsvinklar och influenser. 

 

Sammanfattningsvis fann vi här att arbetsförmedlarna upplevde att de positiva sidorna av 

arbetet med klienter övervägde de negativa. Att yrkesrollen som arbetsförmedlare ger 

tillfredställelse på flera plan, att det handlar om ett arbete som man vill stanna kvar på. 

 

Tankar om skillnader mellan storstad och småstad 

Gällande förfrågan om hur respondenterna tror att det skulle vara att arbeta i en småstad, 

fanns en gemensam uppfattning om att skillnader skulle råda i jämförelse med att arbeta i en 

storstad. Alla var ense om detta trots att ingen av dem arbetet som arbetsförmedlare i en 

småstad. Den uppfattning de bar på var delvis spekulationer, men även grundat på andra 

arbetsförmedlares erfarenhet av att arbeta i en småstad. Respondenterna i storstaden var 

övertygade om att det fanns både positiva och negativa aspekter med att arbeta i såväl småstad 

som storstad. En av de största skillnaderna som nämndes, vilken även troddes kunna påverka 

upplevelsen av klientarbetet, var frågan gällande anonymitet. Flera av respondenterna 

uttryckte att den avsaknad av anonymitet som kan råda i en småstad är något de gärna slipper.  

 

”… Jag har ju släktingar på småorter där det finns Arbetsförmedlingar och 

där är det ju så att arbetsförmedlaren är känd i hela byn. Eller ja inte byn, 

men samhället. Så är det ju gudskelov inte här. Hehe. Det skulle jag inte 

trivas med.”(Patrik) 

 

”Jag har visserligen inte arbetat i en småstad, men här har jag aldrig 

upplevt att yrkesrollen varit påträngande för privatlivet. Jag tror det kan 

vara lite mer sådär i småstaden.”(Beatrice) 

 

Respondenterna i storstaden var eniga om att det råder olika ”klimat” i en småstad respektive 

storstad. I storstaden upplever de sig ha en mer tydlig gräns mellan yrkesrollen som 

arbetsförmedlare och privatlivet, något de tror är svårare att upprätthålla i småstaden. Flera av 

våra respondenter bor och verkar i samma stadsdel, detta är dock ingenting som de upplever 
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ha betydelse då människor i storstaden snarare beskrivs vända bort blicken vid ett eventuellt 

möte. 

 

”… De flesta tittar ju bort. Man vill inte ha med handläggaren/förmedlaren 

att göra, så är det kanske inte på en mindre ort. Där pratar man på Ica-

affären har jag hört… Där kanske man till och med har med sig papper på 

Ica-affären, så är det inte här. Här tittar man bort. ” (Berit) 

 

Den andra större skillnaden som arbetsförmedlarna i en storstad belyste var skillnaden när det 

gäller nätverken, det vill säga kontakten med arbetssökande och arbetsgivare. Detta var en 

aspekt som respondenterna trodde var en fördel i småstad. I en småstad antydde dem att likväl 

som det finns färre arbetssökande, finns det färre arbetsgivare och detta kan resultera i en 

djupare och mer personlig kontakt. Något som kan ha en positiv inverkan när det gäller att få 

tag i praktikplats, arbetsträning och arbete.  

 

Här kan vi konstatera att arbetet som förmedlare i en storstad har både fördelar och nackdelar.  

Respondenterna beskrev att nackdelarna inte påverkade dem nämnvärt, men att delar av 

arbetet med klienter skulle kunna förenklas. Tolkning blir därmed att de positiva aspekterna 

av att vara arbetsförmedlare i en storstad överväger de negativa, och att det inte påverkar 

upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet i större bemärkelse. 

 

Förväntningar och förhoppningar 

I storstaden finns en gemensam enighet om att arbetssökande kommer till Arbetsförmedlingen 

med förväntningar och förhoppningar, något som de givetvis ska ha enligt respondenterna. 

Dock upplever respondenterna att de många gånger måste realitetsanpassa den nyanlända 

arbetssökanden, vilket kan innebär att en sökande behöver sänka eller höja förväntningarna 

eller förhoppningarna. I dagsläget upplever dock arbetsförmedlarna att även realistiska 

förväntningar kan upplevas påfrestande på grund av den rådande arbetsmarknadssituationen 

med allt högre arbetslöshet. De menar att påfrestningen uppstår på grund av att de inte i 

samma utsträckning kan hjälpa den arbetssökande, vilket alla i storstaden upplevde som det 

mest givande med sitt arbete. Trots detta antyder intervjupersonerna att flertalet arbetssökande 

är tacksamma för den hjälp de får, de upplever att det ändå har en förståelse för hur 

förhållandena på arbetsmarknaden ter sig idag. 
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”Jag tycker att dem flesta är positiva och förhållandevis tacksamma. Trots 

att man då kan tycka att man inte kan ge dem all den hjälp de behöver.” 

(Benjamin) 

 

”Man får mycket glädje av arbetet, helt klart. Trots att man stundtals möter 

frustration så är glädjen och tacksamheten det som sätter spår.” (Beatrice) 

 

Respondenterna är överens om att många arbetssökande, trots visade tacksamhet, till en 

början har orealistiska krav på vad Arbetsförmedlingen kan bistå med för hjälp. 

Arbetsförmedlarna är eniga om att de vanligen får möta en attityd som säger ”ge mig ett 

jobb”, något som de givetvis inte kan leva upp till. Denna felaktiga bild av vad 

Arbetsförmedlingen gör och inte gör kan upplevas något störande och frustrerande, men är 

något som förändras efter förklaring av vad som är den arbetssökande respektive 

arbetsförmedlarens uppgift. De menar att det är viktigt att få den arbetssökande att förstå att 

arbetssökandet till största del ligger på dem själva, och att arbetsförmedlarna ”endast” hjälper 

dem med att bli bra på detta samt att självklart stötta dem. 

 

”Man kan väl säga såhär att nästan varenda en som kommer helt ny till 

Arbetsförmedlingen, kommer hit med den frågeställningen/inställningen att 

Arbetsförmedlingen ska ge mig ett jobb. Och just dethär ge mig ett jobb är 

någonting som man måste försöka förklara. För vi ger inga jobb över 

huvudtaget, det är inte vi som anställer utan arbetsgivarna.”  (Patrik) 

 

”… Jag tror inte man har insett att mycket av själva jobbsökandet ligger på 

den arbetssökande… Vi kan hjälpa dem att göra schyssta 

ansökningshandlingar, klara sig bättre vid intervjusituationer, stärka dem 

med eventuell arbetsmarknadsutbildning och så vidare.” (Berit) 

 

Under detta tema kan vi konstatera och förhoppningar och förväntningar är en del av 

innebörden av arbetet som arbetsförmedlare. Enighet rådde gällande att majoriteten av de som 

första gången besökte Arbetsförmedlingen hade en negativ attityd, något som påverkar 
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arbetsförmedlaren. Respondenterna menade dock att detta var övergående och att 

arbetssökande generellt sett har en positiv attityd. 

 

Otillräcklighet och ökade krav på yrkesrollen 

Respondenterna i storstaden menar alla att de känner tillfredställelse av sitt arbete, men att 

arbetsmarknadens som den ser ut idag påverkar och ger konsekvenser för deras 

upplevelse/uppfattning av klientarbete. Den stigande arbetslösheten resulterar i att känslan av 

att kunna stå andra människor till hjälps minskar, detta i och med att allt färre går ut i arbete. 

Denna verklighet gör att somliga av respondenterna beskriver en känsla av stor otillräcklighet 

och press från samhället samt sig själv. 

 

En annan aspekt som arbetsförmedlarna i storstaden upplever påverkar deras 

upplevelse/uppfattning av klientarbetet är det regelverk med begränsningar som styr det 

dagliga arbetet. De upplever det inte som en felaktighet med ett regelverk i sig, men att det 

kan ge upphov till en motstridig känsla mellan medmänsklighet och myndighetsutövning. 

Utöver detta innebär arbete för en statlig myndighet andra begränsningar och eventuella 

påfrestningar. Respondenterna tar upp att deras verksamhet lever på beskattade medel, vilket 

gör att budgeten givetvis begränsas och påverkar klientarbetet. Detta finns dock förståelse för, 

men en frustration kan uppstå när regeringen minskar på resurser och kräver att 

Arbetsförmedlingen ska åtaga sig större ansvarsområden. Respondenterna beskriver att detta 

påverkar deras upplevelse av klientarbetet då det finns mindre tid för de arbetssökande och att 

det ger upphov till en ökad stress. 

 

” Det är en sån hård press med mål och resultat, och dehär målen stramas 

åt hela tiden. Man ska statistik månadsartligen; hur många har gått ut i 

jobb och utbildning, och hur länge var dem arbetslösa.”(Beatrice) 

 

”Det som kan tyckas vara lite frustrerande är att om nu regeringen säger 

att vi får såhär mycket pengar att anpassa oss efter, så okej. Men jag kan då 

tycka att dem också ska anpassa vad vi ska klara av för uppgifter. För det 

får inte vara att samtidigt som man minskar personalstyrkan säger vi att 

Arbetsförmedlingen ska klara dethär och dethär och dethär också. Det är 

precis det som har hänt nu.” (Patrik) 
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Alla respondenter för storstaden är trots en enig upplevelse om hård press överens om att detta 

är något som man lär sig att hantera. Intervjupersonerna hade en uppfattning om att dem trots 

allt klarade av denna hantering bra, vilket de menade påverkades av att de alla arbetat så pass 

länge inom detta yrke. Dock var de medvetna om att de arbetssökande givetvis påverkades i 

form av exempelvis längre väntetider för personliga möten, något som i sin tur kan ge upphov 

till att arbetsförmedlaren får möta ytterligare frustration. Likt vi nämnt var alla respondenterna 

eniga om att en arbetssökandes attityd, vare sig den är positiv eller negativ, påverkar 

upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet. 

 

Under detta tema beskrev respondenterna hur lågkonjunkturen påverkade deras 

upplevelse/uppfattning av klientarbete, i det avseendet att det gav upphov till känslor i form 

av ofullkomlighet och minskad tillfredställelse. Det påpekade även regelverket som stundtals 

begränsade i det dagliga arbetet med klienterna och upplevde en stor press med ökade krav 

från samhället och den arbetslöse.  



38 

 

8. Diskussion 

8:1 Sammanfattande diskussion om resultatet 

Vi hade för avsikt att undersöka och få insikt i hur arbetsförmedlare upplever/uppfattar sitt 

klientarbete, samt se detta utifrån huruvida de arbetar i en storstad respektive småstad. 

Bearbetning och tolkning av intervjumaterialet visade på att det fanns en generell och 

gemensam upplevelse/uppfattning av arbetsförmedlares klientarbete, oavsett om de arbetade i 

en storstad eller småstad. Den gemensamma uppfattningen kom delvis att ta sig uttryck i form 

av att arbetet upplevs stimulerande och givande. Alla respondenter beskrev på olika sätt en 

inneboende vilja för att hjälpa och stödja andra människor, något som på flera sätt 

genomsyrade svaren i intervjuerna. De menade att de upplevde en tillfredställelse av den 

funktion de uppfyller i samhället och för människor. Att dem får ut någonting av att vara en 

bidragande del till att människors framtid tar fart och hittar nya vägar. 

 

Något som majoriteten av respondenterna för både storstad och småstad påpekade var att 

dagens arbetsmarknadssituation med lågkonjunkturen påverkar upplevelsen/uppfattningen av 

klientarbetet, detta på så sätt att det är svårare att finna lösningar och arbete till de arbetslösa. 

Respondenterna menade att det blev svårare att nå den tillfredställelse som de tidigare påpekat 

var något av det mest givande med arbetet som arbetsförmedlare. Att inte kunna anvisa arbete 

och finna lösningar i samma grad som under förgående hög konjunktur gav upphov till en 

känsla av inre stress. Trots detta menade de att denna känsla av inre stress och otillräcklighet 

slår värre emot dem som inte har lika lång erfarenhet inom området/yrket. De respondenter 

som ingick i vår studie hade verkat hos Arbetsförmedlingen från sju år och uppåt, och menade 

därför att de delvis lärt sig hantera de svårigheter som arbetsmarknaden kan ställas inför. 

Dessa tankebanor vad gäller lågkonjunkturen och dess inverkan på klientarbetet var intressant 

att få ta del av, då det innebär att vårt resultat gällande upplevelsen av stress och 

otillräcklighet med största sannolikhet hade sett annorlunda ut under en högkonjunktur. Vi 

kan dock inte vara säkra på hur mycket lågkonjunkturen påverkar, utan endast att den i viss 

mån och enligt tolkning av materialet påverkar upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet. 

 

Respondenterna var alla överens om arbetskollegornas betydelse för 

upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet. De menade att den goda sammanhållningen och 

möjligheten till att få råd och stöd av kollegor hade en positiv inverkan. Detta då det 
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underlättar arbetet med de arbetssökande i form av att kunna delge kunskaper och händelser 

med varandra. Att på ett lättsamt sätt kunna vända sig till kollegor när man stöter på problem 

eller hamnar i knepiga situationer var något respondenterna beskrev som en trygghet. Alla var 

ense om att det goda arbetsklimatet mellan kollegor var betydelsefullt, något som var 

avgörande för trivseln och hanteringen av den frustration det kan innebära att arbeta med 

människor i svåra situationer. Alla intervjuade respondenter upplevde sig ha detta kamratskap 

med kollegor på sina respektive arbetsplatser.  

 

Bland respondenterna fanns även en gemensam uppfattning om att de förväntningar och 

förhoppningar som ställs på arbetsförmedlaren, och som visserligen ska ställas, påverkar 

upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet. Det rådde en enighet hos arbetsförmedlarna om att 

allmänheten och dem som besöker Arbetsförmedlingen för första gången vanligen har en 

felaktig bild av Arbetsförmedlingen som organisation. Något som resulterar i att många 

arbetssökande till en början har orealistiska krav och att arbetsförmedlaren därmed får arbeta 

med människor som är frustrerande på grund av att dem inte anser sig få den hjälp dem är 

berättigade till. Dock poängterade alla att detta var övergående och avtog efter förklaring för 

den arbetssökande om vad arbetsförmedlaren kan hjälpa till med. De poängterade att de 

arbetssökande givetvis ska ha förväntningar och förhoppningar, men att dessa måste vara 

realistiska. Med tanke på den rådande arbetsmarknaden kom flertalet av arbetsförmedlarna att 

beskriva hur även realistiska krav från den arbetssökande kan upplevas jobbiga för 

arbetsförmedlaren. Detta på grund av den rådande arbetssituationen med hög arbetslöshet, 

något som ger upphov till känslor av maktlöshet och frustration.  

 

En annan faktor som ansågs påverka upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet och som 

genomsyrade alla intervjuerna för storstad och småstad, var vad det innebär att arbeta för en 

statlig myndighet. De menade alla att det inte var fel på regelverket i sig, men att man många 

gånger kan uppleva att regelverket och verkligheten går emot varandra. Något som kan vara 

en nackdel för klientarbetet och upplevelsen/uppfattningen utav det. Att arbeta för en politiskt 

styrd organisation och ha en budget som baseras på skattemedel resulterar många gånger i att 

besluten som tas inte är i enighet med vad arbetsförmedlarna önskar. Genom att exempelvis 

dra ned på resurser samtidigt som ansvarsområden ökar påverkas arbetsförmedlarna i den mån 

att de känner en oerhörd press och otillräcklighet. Detta är alltså något som många gånger 



40 

 

resulterar i en önskan hos arbetsförmedlarna om att kunna sätta in fler insatser, vilket de inte 

kan på grund av att myndigheten har begränsad budget. 

 

De få skillnader som vi kunde iaktta efter bearbetning av materialet var anonymiteten och 

nätverkens påverkan på upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet. Det visade sig att 

respondenterna för småstad respektive storstad hade en mycket god uppfattning om de 

skillnader som eventuellt skulle kunna avspeglas av att arbeta i storstad respektive småstad. 

Respondenterna i småstaden uttryckte tydligt att en jobbig del av att arbeta i en småstad gällde 

den avsaknad av anonymitet som råder. De menade att i förhållande till storstaden så kom 

man inte ifrån sin yrkesroll som arbetsförmedlare på samma sätt, något som ibland kunde 

upplevas begränsande för privatlivet. Detta var dock något som de poängterade att man vande 

sig vid och lärde sig hantera. Respondenterna i storstaden hade tankegångar om att det skulle 

te sig på detta sätt, vilket bekräftades i och med respondenterna från småstaden. Likväl 

antydde respondenterna i småstaden att en fördel med att arbeta i en storstad skulle vara 

anonymiteten, vilket respondenterna i storstaden uppfattade sig ha. Detta även om de arbetade 

inom samma område som förmedlingen verkade. 

 

Den andra åtskiljande faktorn som respondenterna menade kunde påverka 

upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet var nätverken. Även här visade sig respondenterna 

ha en god uppfattning om skillnader mellan nätverk i storstad och småstad. Respondenterna i 

storstaden uppfattade att det positiva, med att arbeta i en småstad, var att man fick en närmre, 

personligare och därmed bättre kontakt med arbetssökande och arbetsgivare. Detta då andelen 

arbetsgivare och arbetssökande är begränsade. De uppfattade att detta kunde ha en positiv 

inverkan på upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet, då det kan underlätta vid anvisning av 

exempelvis praktikplatser, arbetsträningsplatser och arbetsplatser. Respondenterna i 

småstaden bekräftade detta i sina respektive intervjuer, och menade att en fördel med att 

arbeta i en småstad var att arbetsgivare i större utsträckning vet vem respektive 

arbetsförmedlare är. Något som underlättar om man som arbetsförmedlare har skött sina 

kontakter väl. Respondenterna i småstaden hade tankar om att arbetsförmedlaren i storstaden 

har ett mer ytligt och svårtillgängligt nätverk. Detta bekräftades även av respondenterna i 

storstaden. De hade uppfattningen om att det var svårt att få och behålla ett bra kontaktnät 

med arbetsgivare, då utbudet är så pass stort.  
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Vår tolkning av materialet är att de positiva aspekterna av arbetet som förmedlare i en storstad 

eller småstad överväger de negativa, och att de inte påverkar upplevelsen/uppfattningen av 

klientarbetet i större bemärkelse.  

8:2 Diskussion om resultat i förhållande till teori och tidigare forskning 

Likt vi tidigare nämnt utgår vi från ett teoretiskt perspektiv där storstad och småstad 

representeras av begreppen Gemeinschaft och Geselschaft. Vår fundering var om detta 

begreppspar går att tillämpas på arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete, 

det vill säga om de skillnader som Gemeinschaft och Geselschaft står för går att applicera 

utifrån huruvida arbetsförmedlare arbetar i en storstad respektive småstad. Det vi kan 

konstatera efter genomgångna intervjuer samt tolkning av materialet är att det råder en 

generell upplevelse/uppfattning av klientarbetet, oavsett om man arbetar i en storstad eller 

småstad. Efter bearbetning av insamlat material och kunskap om begreppsparet anser vi att 

begreppen inte går att applicera i större utsträckning idag på undersökningsområdet 

arbetsförmedlare i storstad och småstad. Detta trots att vi kunde urskilja somliga mönster av 

Gemeinschaft och Gesellschaft, vilka skulle kunna ha en påverkan på 

upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet. Skillnaderna var dock små och utifrån resultatet 

fann vi därmed ej strukturella mönster mellan storstad och småstad, sett utifrån begreppsparet 

Gemeinschaft och Gesellschaft. 

 

Anonymitet var en av de två skillnader som vi kunde avläsa utifrån tolkning av resultatet. I 

småstaden beskrev respondenterna en avsaknad av anonymitet, vilket är karaktäriserande för 

en stad som präglas av Gemeinschaft. Gemeinschaft står bland annat för ett brödra- och 

systerskap, en gemenskap som genererar ett samhällsklimat där man på ett naturligt sätt stöter 

på och talar med varandra. Respondenterna i småstaden beskrev situationer utanför 

arbetsplatsen där de stött på arbetssökande, och på grund av denna gemenskap som brödra- 

och systerskapet står för blir mötet något naturligt och oundvikligt. Detta bör ses i förhållande 

till hur respondenterna i storstaden upplevde att arbetssökande var mot dem. Storstaden och 

Gesellschaft karaktäriseras av att främlingar möter varandra och detta var något som 

överensstämde med respondenternas utsagor gällande rådande anonymitet. Flera respondenter 

beskrev situationer där de stött på arbetssökande utanför arbetsplatsen och istället för att hälsa 

har de agerat som främlingar inför varandra. Detta kunde exemplifieras med att den 

arbetssökande vänt bort blicken eller valt att inte låtsas om arbetsförmedlaren. 
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Nätverken mellan arbetsförmedlaren och de kontakter som är nödvändiga i arbetet var den 

andra aspekt som vi kunde urskilja mönster utifrån Gemeinschaft och Gesellschaft. Likt 

Gemeinschaft står för gemenskap och en känsla av att ”alla känner alla”, beskrev 

respondenterna i småstaden att deras nätverk med arbetssökande och arbetsgivare gynnades 

av det faktum att ”alla känner alla”. De antydde att det kunde underlätta vid anvisning av 

exempelvis arbete och praktikplats, då avsaknad av anonymitet resulterar i en närmre 

sammanhållning. Med andra ord fanns där en tydlig koppling till gemenskap mellan 

människor, vilket är ett karaktäriserande drag för Gemeinschaft. Respondenterna i storstaden 

beskrev till motsats från dem i småstaden en svårighet med att få personliga och nära nätverk 

med arbetssökande och arbetsgivare, vilket kan bero på att storstaden och Gesellschaft 

karaktäriseras av att främlingar möter främlingar. Att främlingar möter främlingar innebär att 

arbetsförmedlarna inte kan dra fördel av sitt nätverk på samma sätt, detta då en främling inte 

ser en personlig vinst av att ställa upp och hjälpa någon annan. I vår undersökning kom vi, 

gällande eventuella skillnader mellan storstad och småstad, inte fram till några skiljaktigheter 

utifrån begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft. Vi kan därmed dra slutsatsen att 

begreppsparet är svåranvändbart att applicera på studien vi genomfört. Man får likt Asplund 

talar om betrakta begreppsparet som en fixeringsbild, det vill säga en bild som innefattar båda 

begreppen. 

 

Vi hade somliga svårigheter med att finna relevanta vetenskapliga artiklar som underlag till 

vår undersökning, dock anser vi att artiklarna som valdes på sätt och vis belyste olika delar av 

det valda undersökningsområdet. Resultatet i vår undersökning, det vill säga att storstad 

respektive småstad inte har något eller ytterst liten påverkan på upplevelsen/uppfattningen av 

klientarbetet, får bland annat stöd från tidigare forskning som behandlar kontors inverkan på 

välmående och tillfredställelse på arbetet. Studiens resultat visade på små skillnader gällande 

välmående och tillfredställelse på arbetet utifrån storlek på kontor/arbetsplats, det vill säga 

huruvida man har eget rum eller arbetar i kontorslandskap. Likt vi nämnt fann vi inga 

skillnader i upplevelse/uppfattning av klientarbetet utifrån huruvida man arbetade i en storstad 

eller småstad, storleken på arbetsplatsen saknade därmed betydelse (Danielsson & Bodin 

2008). 
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Studier av Creed & Muller (2006) och Comino m.fl (2003) visade på att arbetslösa i större 

utsträckning har sämre fysisk hälsa och mentalt tillstånd. Något som respondenterna beskrev 

då de talade om den frustration, ledsamhet och ilska de kan få möta på grund av de 

arbetssökandes mentala tillstånd. Ett tillstånd som givetvis kan påverka arbetsförmedlarens 

upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete. Detta i den bemärkelsen att arbetsförmedlaren kan 

känna sig otillräcklig till följd av de svåra situationer man tvingas bemöta . Respondenterna i 

undersökningen talade dock om att de arbetssökande, generellt sett, är motiverade och vill 

finna en lösning till sin arbetslöshet. Det vill säga att majoriteten av de arbetssökande hade en 

god attityd och inställning till arbete, något som även Nordensmarks studie visade. 

 

Andra kopplingar vi kan se mellan vårt resultat och tidigare forskning berör problematiken 

med att motivera äldre människor till ett arbete. Soideres undersökning visade på att äldre 

människor i större utsträckning väljer att sluta arbeta tidigare än vid 65 års ålder. En 

påverkande faktor för denna arbetsreducering var en medvetenhet om att äldre människor inte 

är nämnvärt uppskattade i arbetslivet, i jämförelse med yngre (Soidre 2005). Detta kan 

relateras till vårt resultat då arbetsförmedlare i både storstad och småstad poängterade den 

bristande motivation det kan innebär att arbeta med människor som inte är motiverade och 

som man dessutom vet har svårigheter att finna arbete på grund av hög ålder. 

Arbetsförmedlarna menade att detta påverkade deras upplevelse/uppfattning av klientarbetet 

på ett något negativt sätt, vilket den bristande motivationen är ett tecken på. 

  

Bolinder studerar i sin undersökning anspråkens betydelse för chansen att få ett bra arbete. 

Resultatet visade att arbetslösas anspråk till arbete varierar beroende på social situation och 

kompetens. Man kom fram till att arbetslösas möjligheter till arbete i liten grad påverkades av 

sökbeteendet, samt att arbetslösa generellt accepterar de arbeten som erbjuds (Bolinder 2000). 

Den koppling vi kan dra till vårt resultat är att respondenterna upplevde majoriteten av de 

arbetssökande som motiverade och villiga till att finna en väg ut ur arbetslösheten. Anspråken 

och attityderna var till största del därmed inte begränsande för arbetssökandet och 

respondenterna var ense om arbetssökandes attityder och anspråk till arbete påverkade 

upplevelsen/uppfattningen av klientarbetet. 
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8:3 Metodologisk reflektion 

Sammanfattningsvis anser vi att denna undersökning har varit intressant att genomföra. Den 

har givit oss en djupare inblick i arbetsförmedlares vardag och upplevelse/uppfattning av 

klientarbetet. Utöver detta har studien bringat en större förståelse för en yrkesroll och 

organisation som kan komma att bli en framtida arbetsplats. Trots att resultatet inte påvisade 

några direkta skillnader mellan upplevelsen/uppfattningen i storstad respektive småstad, vilket 

hade varit intressant, anser vi än dock att undersökningen är av betydelse. Vi anser det 

väsentligt att belysa arbetsförmedlares upplevelse av sitt arbete, då dem fyller en viktig 

funktion i samhället och för dem som står utanför arbetsmarknaden.  

 

Vi är nöjda med genomförande och framställning av denna studie, då vi anser att vi lyckats 

med att belysa arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning av sitt klientarbete. Likt vi nämnt 

hade vi innan studien en uppfattning om att eventuella skillnader skulle råda mellan storstad 

respektive småstad, något som resultatet inte påvisade i större grad.  Tankarna om att 

Gemeinschaft och Gesellschaft skulle vara applicerbara idag väckte ett intresse hos oss och 

det var intressant att undersöka detta, även om direkta skillnader i resultatet uteblev. Att 

tidigare forskning även var svår att finna på området, utgjorde ytterligare en aspekt av vårt 

intresse för undersökningsområdet. Detta innebar dock en svårighet i den bemärkelsen av att 

vi inte kunde jämföra och analysera resultatet med likvärdiga undersökningar.  

 

Då skillnader mellan storstad och småstad uteblev är vi tveksamma till om forskning bör 

fortskrida på detta område. Dock anser vi att det skulle vara intressant att undersöka hur 

arbetsförmedlares upplevelse/uppfattning ter sig under högkonjunktur, detta då vi tror och 

respondenterna påpekade att det har betydelse och påverkar upplevelsen/uppfattningen. 
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10. Bilagor 

 

10:1 Intervjuguide 

Grundinformation om intervjupersonen 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken utbildning har du?    

3. Hur länge har du arbetat som arbetsförmedlare? 

Arbetsförhållanden 

4. Hur tycker du det är att vara arbetsförmedlare på kontoret i X? 

5. Innan du började arbeta som arbetsförmedlare, hade du en bild av vad klientarbetet skulle 
innebära? Om ja, hur såg denna ut? Stämmer denna överrens med din nuvarande upplevelse av 
klientarbetet? 

6. Hur upplever du relationen till dina klienter (generellt)? 

7. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

8. Hur skulle du beskriva din arbetssituation? 

9. Om du fick bestämma, skulle du ändra på din arbetssituation på något sätt? I så fall hur och 
varför? 

Förväntningar och bemötande 

10. Anser du att klienter som du möter i din yrkesroll har förväntningar/krav/förhoppningar på dig 
som arbetsförmedlare? I så fall, hur tar sig dessa uttryck och hur upplever du dessa? 

11. Vilka attityder brukar du möta i ditt klientarbete? Om negativa attityder uppstår, hur påverkar 
det ditt arbete? 

12. Anser du att klienterna du möter tar eget ansvar och initiativ för sitt arbetssökande eller förlitar 
dem sig på dig som arbetsförmedlare? Upplever du att detta påverkar relationen mellan klient 
och arbetsförmedlare? I så fall hur? 

13. Vad får dig att känna dig engagerad i ditt arbete med klienterna? 

14. Finns det tillfällen då du upplever att ditt engagemang till klienterna varit bristfälligt? Om ja, 
vad gör du för att försöka upprätthålla det? 

15. Kan du finna något konkret i ditt arbete som hindrar dig från att vara 100 % engagerad? 
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Yttre faktorers eventuella påverkan 

16. Upplever du att tillgången på resurser (tid, pengar och personal) påverkar ditt klientarbete? 
Om ja, hur? 

17. Hur skulle du beskriva din relation till dina arbetskamrater? 

18. Tror du att din relation till dina arbetskamrater kan påverka ditt klientarbete? Om ja, hur? 
Positivt eller negativt? 

Yrkesrollen i förhållande till storstad/småstad 

19. Vad tror du det innebär att vara arbetsförmedlare i en storstad/småstad? 

20. Är du som arbetsförmedlare känd i din yrkesroll för andra än din familj och nära kontakter? 

21. Förekommer det att du känner dina klienter? Vad tror du att det har för betydelse för din 
yrkesroll som arbetsförmedlare? 

 


