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Abstract 
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This is a study about employment officers at the Swedish public employment service. The 

aim of this study was to examine how they understand and use their discretion in their daily 

work. We used a qualitative method and the data was gathered by semi-structured interviews 

with eight employment officers working at the same office in a small town in Sweden. 

Lipskys theory about street-level bureaucracy and Lazarus description of coping theory are 

applied to analyze the empirical data. The work for the Swedish employment officers have 

changed over the last years with an increasing focus on control and administration. The 

results from the study show that the employment officers considered that they have a freedom 

of action in their daily work about planning their meetings, but all of them thinks that the 

administration, and the fact that they have to handle too many unemployed means that they 

are lack of time, what leads to a negative impact on their discretion. All of the interviewed 

subjects indicated that the Swedish public employment service has a top-down organization. 

We found that the informants used a unified strategy to cope dilemmas by referring to the 

existing laws, both when they handled disgruntled unemployed and even as a way to cope 

their own liable situations. They could interpret the laws in different ways and they took help 

from the colleagues at the local office to decide how to interpret the laws. Even if dilemma 

was common in their work with the unemployed, they considered that their mission to control 

was mainly positive. The main reasons, to how the employment officers margin for 

manoeuvre are limited, appears to be the laws, the regulations and the available efforts for the 

unemployed.  
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1 Inledning 

Arbetslösheten utgör en av de största utmaningarna i dagens samhälle både globalt och 

nationellt. Att vara arbetslös kan påverka den drabbade individen negativt på många olika sätt 

och skapa sociala problem. Hammarström (1996) uppmärksammar hur arbetslöshet, särskilt 

bland ungdomar, kan ge en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa för individen samt kan ge 

en negativ påverkan på de nätverk som finns runtomkring den enskilde arbetslösa och även 

samhället i stort genom ökad risk för brottslighet och drogmissbruk. Jönsson och Starrin 

(2000) anger ekonomi och skam som exempel på negativa konsekvenser för den arbetslösa.  

     Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet i Sverige som har ansvaret för den 

offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet som bland annat 

innebär att Arbetsförmedlingen på ett effektivt sätt ska matcha dem som söker arbete med 

dem som söker arbetskraft. Arbetsförmedlingen ska även säkerställa att arbetslöshets-

försäkringen fungerar som en omställningsförsäkring (SFS 2007:1030).                                                            

     Således innebär arbetsförmedlarens uppdrag att både ge den arbetslösa individuellt stöd 

som kan behövas för att hon/han ska komma ut i arbetslivet och bli självförsörjande, samtidigt 

som arbetsförmedlaren även åläggs att kontrollera att den arbetslösa uppfyller de skyldigheter 

som krävs. Detta innebär en ständig pendling mellan att stödja och kontrollera. Hur påverkar 

denna komplexa roll arbetsförmedlarnas dagliga arbete med de arbetslösa?  

     De tjänstemän som utgör länken mellan stat och medborgare, genom att de i sitt dagliga 

arbete har direktkontakt med medborgarna och har till uppgift att implementera statens politik 

och åtgärdsprogram, kallar Lipsky (2010) för street-level bureaucrats eller i svensk 

översättning gräsrotsbyråkrater (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Arbetsförmedlarna 

kan anses vara gräsrotbyråkrater då de är representanter för en myndighet, som ansvarar för 

arbetsmarknadspolitiken, och ska föra samman organisationens uppdrag med de arbetslösas 

behov i direkta möten med dem. 

     Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver hur viktigt det är för 

gräsrotsbyråkrater att känna trygghet genom att veta vilket uppdrag man har i organisationen 

samt hur handlingsutrymmet ser ut för att kunna möta klienten och tillsammans med 

henne/honom finna lösningar som förbättrar klientens situation. Handlingsutrymmet påverkas 

bland annat av hur organisationen verkar, lagstiftning, organisering av arbetet samt hur 

administrationen ser ut. Gräsrotbyråkratens egna värderingar och egna tidigare erfarenheter är 

också faktorer som påverkar (ibid.).  

 



 

5 

 

Arbetslösheten kan vara anledningen till att olika sociala och/eller ekonomiska problem 

uppstår för de arbetslösa individerna. Arbetslösheten kan också ha orsakats av andra 

förhållanden och problematik. Då de arbetslösa utgör en utsatt grupp i samhället är 

sannolikheten stor att även andra yrkesgrupper inom socialt arbete, utöver arbetsförmedlare, 

kan komma i kontakt med dem. Detta gör att studien har relevans för socialt arbete och vår 

studie kan öka kunskaperna kring hur handlingsutrymmet ser ut för arbetsförmedlare, vilket 

kan ha betydelse även för andra socialarbetare som arbetar med samma klientgrupp. 

1.1 Problemformulering 

Arbetsförmedlingens verksamhet ska utformas så att den bedrivs på ett effektivt, enhetligt och 

rättssäkert sätt och anpassas efter den enskildes förutsättningar (SFS 2007:1030). 

Arbetsförmedlingens uppdrag är att vara en länk mellan de arbetslösa, som utgör en utsatt 

grupp i samhället, och arbetsmarknaden. Vi har intresserat oss för vilka förutsättningar 

arbetsförmedlarna har för att utföra sitt dagliga arbete på ett rättssäkert sätt samt för att kunna 

anpassa stödet utifrån den arbetslöses individuella förutsättningar. Arbetsförmedlarnas 

bedömningar har stor, om inte avgörande betydelse för de arbetslösa, då deras tillgång till 

olika ekonomiska system som exempelvis arbetslöshetsförsäkring och/eller arbetsmarknads-

åtgärder villkoras av denna kontakt. Utifrån detta är det viktigt att uppmärksamma hur 

arbetsförmedlarna uppfattar och använder sitt handlingsutrymme. Utöver detta ser vi studien 

som relevant då det saknas aktuell forskning om arbetsförmedlares handlingsutrymme i en 

svensk kontext. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur arbetsförmedlare upplever sitt 

handlingsutrymme utifrån sin yrkesroll. 

För att besvara studiens syfte kommer följande frågeställningar att användas: 

1. Hur tolkar och beskriver arbetsförmedlarna sitt handlingsutrymme i förhållande till 

organisationens formella ramar och regelverk? 

2. Hur upplever arbetsförmedlarna sitt handlingsutrymme i det dagliga arbetet i mötet 

med klienterna? 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en kort historisk genomgång av den offentliga Arbetsförmedlingens 

utveckling respektive arbetsförmedlarnas arbetsuppgifter. Därefter redovisas aktuellt 

regelverk som styr arbetsförmedlarnas uppdrag. Slutligen presenteras några aspekter som 

bidragit till förändrade förutsättningar för arbetsförmedlarnas arbete.  

 

2.1 Arbetsförmedlingens utveckling  

Den offentliga arbetsförmedlingen har funnits i Sverige i mer än hundra år och har genomgått 

flera förändringar avseende huvudmannaskap, organisering och uppdrag. Ett viktigt 

kännetecken för Arbetsförmedlingen är att den, sedan 1950- talet, i stor utsträckning har 

ansvaret för den svenska arbetsmarknadspolitiken. De första offentliga arbetsförmedlingarna 

som inrättades år 1902 hade kommunalt huvudmannaskap (Delander, Thoursie & Wadensjö, 

1991). Arbetsförmedlingens anvisnings- och kontrollfunktion inom ramarna för arbetslöshets-

politiken förblev förmedlingens främsta uppgifter fram till övergången till det statliga 

huvudmannaskapet (Thoursie, 1991). År 1940 inrättades Statens arbetsmarknads-kommission 

med tillhörande länsarbetsnämnder (LAN) som fick ansvaret för den centrala ledningen av 

arbetsförmedlingen (ibid.). Arbetsförmedlingen har sedan dess varit en statlig verksamhet och 

stått under en central ansvarig myndighet för arbetsmarknadsfrågor som ombildats och gjorts 

om ett flertal gånger till den organisationsform som den har idag nämligen myndigheten 

Arbetsförmedlingen (Delander, Thoursie & Wadensjö, 1991; Skoog, 2008).   

     Arbetsförmedlingen som myndighet inrättades år 2008 och fick en av regeringen utsedd 

styrelse. Organisationen kom att bestå av följande verksamhetsområden: generaldirektörens 

stab, marknadsområden med arbetsförmedlingar i arbetsmarknadsområden, bransch och 

målgrupp, verksamhetsstöd och service samt internrevisionen. Myndighetens operativa 

ledning ligger på generaldirektören och ledningsgruppen (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2007).  

 

2.2 Arbetsförmedlarnas arbetsuppgifter 

Arbetsförmedlingens utveckling har inneburit omfattande förändringar gällande 

arbetsförmedlarnas uppgifter. Den kommunala förmedlingens huvuduppgifter bestod endast 

av platsförmedling, arbetslöshetskontroll och statistikföring (Thoursie, 1991). Från år 1940 

utvidgades förmedlingens uppgifter till att även omfatta omskolningskurser, beredskaps-

kurser, rekryterings- och utplaceringsuppdrag, yrkesvägledning samt arbetsvård. Under 
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samma period inrättades så kallade specialförmedlingar som tjänstemannaförmedlingar, artist- 

och musikerförmedlingar (Thoursie, 1991).   

     Arbetsförmedlingen har idag ansvaret för den offentliga arbetsförmedlingen och dess 

arbetsmarknadspolitiska verksamhet (SFS 2007:1030). Det finns idag 320 lokala arbets-

förmedlingar och antalet medarbetare beräknas vara 13 055 (Arbetsförmedlingen, 2013b). 

Arbetsförmedlarnas uppgifter består av platsförmedling, vägledning, arbetsmarknadspolitiska 

program, arbetsplatsintroduktion, arbetsinriktad rehabilitering, verksamhet för unga med 

funktionshinder, insatser för vissa nyanlända invandrare och omfattar även frågor om; vissa 

anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen (SFS 2000:628). 

Arbetsförmedlingen kallar sig för ”den svenska arbetsmarknadens matchningsmotor” 

(Arbetsförmedlingen, 2013b, s. 2) och anger kundkontakterna; kontakter med arbetssökande 

och arbetsgivare, som en grundförutsättning för att klara sitt uppdrag (ibid. s.4). 

 

2.3 Aktuellt regelverk 

Arbetsförmedlarnas uppdrag styrs av lagar, förordningar och föreskrifter samt interna 

riktlinjer utifrån regeringens årliga regleringsbrev. Regeringens övergripande mål utgör 

grunden för planering inom verksamhetens olika nivåer. Slutligen konkretiseras verksamhets-

målen av varje arbetsförmedling i precisa aktiviteter för arbetslaget och för medarbetaren. 

Förordningen (2007:1030) med instruktioner för Arbetsförmedlingen, Förordningen 

(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och Myndighetsförordningen 

(2007:515) är några av de förordningar som reglerar Arbetsförmedlingens uppdrag  

(www.arbetsförmedlingen.se).  

     En mer detaljerad beskrivning av vad Arbetsförmedlingens uppdrag och uppgifter innebär 

är att prioritera de arbetssökande som har svårt att komma i arbete och befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden. Genom olika arbetsmarknadspolitiska program, som är anpassade utifrån 

det ekonomiska läget och förhållandena på arbetsmarknaden, kan Arbetsförmedlingen erbjuda 

dessa arbetssökande extra och mer omfattande insatser utöver den service som alla inskrivna 

erbjuds. Jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar är två sådana program 

och inom ramarna för dessa kan praktik och anställningsstöd; ekonomiskt stöd till 

arbetsgivare som anställer arbetssökande som deltar i dessa program, erbjudas. Arbets-

förmedlingen ansvarar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt ska verka för 

att fler människor med nedsatt arbetsförmåga ska komma i arbete (Arbetsförmedlingen, 

2013b). 

http://www.arbetsförmedlingen.se/
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Med införandet av nya paragrafer i Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten åläggs, från och med 2013-09-01, ökade krav på de arbetslösa och 

Arbetsförmedlingen ges ett ökat kontrollansvar av de arbetslösa.  

 

2.4 Förändrade förutsättningar 

Arbetsförmedlingen inrättades år 2008. I budgetpropositionen för år 2007 finns grundtanken 

bakom en ombildning av Arbetsmarknadsverket (AMV) och inrättandet av en sammanhållen 

myndighet. Regeringen ansåg att arbetsmarknadspolitiken måste effektiviseras och för att 

detta skulle uppnås behövdes en myndighet som skulle styras av tydliga och mätbara mål, 

något som AMV vid den tidpunkten inte gjorde, samt att:  

 

Den viktigaste uppgiften för arbetsförmedlingen skall vara att matcha arbetssökande 

med lediga jobb i stället för att förmedla arbetsmarknadspolitiska program.  

(Prop. 2006/07:1, s. 75)  

 

Resultatet av en undersökning som genomfördes av ST; de statligt anställdas fackförbund, 

hösten år 2012 visade att de medlemmar som deltagit i undersökningen upplevde en ohållbar 

arbetsmiljö. Det framkom att medlemmarna, sedan inrättandet av den nya myndigheten år 

2008, upplevde ”en ökad topp- och detaljstyrning, rädsla för att påtala problem, en minskad 

arbetsglädje, beslut fattade av högsta ledningen som är kontraproduktiva, ett förhållningssätt 

från ledningen som ibland uppfattas som kränkande.” (ST inom Arbetsförmedlingen, 2012, s. 

4). 

     Den ekonomiska krisen år 2008 medförde konsekvenser även för Sverige som då hade 5 % 

öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av den registrerade arbetskraften 

mellan 16-64 år. År 2012 låg siffran på 8,4 %. Arbetslöshetsnivån har ökat ännu kraftigare för 

ungdomar från 9,7 % år 2008 till 17,7 % år 2012 (www.arbetsformedlingen.se).  

     I propositionen 2009/10:175 menas det att den svenska statsförvaltningen under den andra 

hälften av 1900-talet har övergått ”från en traditionell myndighetsutövning till produktions-, 

service- och omfördelningsverksamhet” (Prop. 2009/10:175, s. 25) och från att tidigare endast 

ha hanterat ärenden som gällde medborgarnas skyldigheter och rättigheter till att nu 

tillhandahålla olika typer av tjänster. Internet och nya elektroniska tjänster anges som de 

verktyg som möjliggjort utvecklingen av myndigheternas tjänsteproduktion. Det anges vidare 

att övergången från en pappersbaserad förvaltning till en e-förvaltning har bidragit till en 

förbättrad användning av resurserna och har lett till stora möjligheter ”att skapa nya tjänster, 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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förbättra tillgängligheten, stärka medborgerligt engagemang och öka effektiviteten” (Prop. 

2009/10:175, s. 29). 

     Arbetsförmedlingen började med internetbaserad service år 1995 då arbetsformedlingen.se 

med Platsbanken blev tillgänglig på webben och sedan dess har Arbetsförmedlingen utvecklat 

en omfattande självserviceverksamhet genom att alltmer av Arbetsförmedlingens service lagts 

ut på internet (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2003).  

     Övergången till en serviceinriktad verksamhet synliggörs även av Arbetsförmedlingens 

användning av begreppet kunder som framgår av nedanstående exempel: 

 

Vi har valt att redovisa kundkontakter som Arbetsförmedlingens väsentliga prestation. 

Valet av denna väsentliga prestation grundar sig på att kontakter med våra kunder – 

arbetssökande och arbetsgivare − är en förutsättning för att genomföra de 

huvuduppgifter som vi har enligt instruktionen. 

    (Arbetsförmedlingen, 2013a, s. 12) 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att man inom socialt arbete i Sverige under 

de senaste åren alltmer anammat det ekonomiska tänkandet som finns i New Public 

Management (NPM). Detta har medfört att vissa organisationer inom socialt arbete infört 

kundbegreppet och insatser har standardiserats och utformats för att effektiviteten ska kunna 

mätas.  

     Utifrån de fakta som vi ovan presenterat kan Arbetsförmedlingen ses som ett exempel på 

en organisation som anammat NPM.  

 

3 Definitioner av centrala begrepp 

Nedan har vi valt att förklara några för studien centrala begrepp. Arbetsförmedlare – vi har 

tidigare beskrivit hur deras uppdrag ser ut. Vi har nedan valt att sammanställa och presentera 

vilka kvalifikationer och egenskaper som eftersöks hos arbetsförmedlare. Vi har tagit hjälp av 

platsannonser där Arbetsförmedlingen söker arbetsförmedlare (www.arbetsförmedlingen.se). 

Kunder, arbetslösa, kundkategorier och insatser – är andra centrala begrepp som vi valt att 

presentera nedan.  

 

3.1 Arbetsförmedlare 

När vi i studien skriver om arbetsförmedlare avser vi personer som är anställda på 

Arbetsförmedlingen och har till arbetsuppgift att följa Arbetsförmedlingens uppdrag. En 

http://www.arbetsförmedlingen.se/
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arbetsförmedlare möter både arbetsgivare och arbetslösa och förväntas kunna arbeta 

självständigt men även ha lätt för att samarbeta med andra inom och även utanför 

organisationen. Som arbetsförmedlare ska man tycka om att arbeta med individer som är i 

förändring, kunna identifiera och kartlägga kundernas behov vid möten och erbjuda dem 

service och hjälp utifrån Arbetsförmedlingens tjänsteutbud och matcha till arbete.  

     Man ska trivas med att arbeta i en kundintensiv miljö då arbetet även innebär arbete i 

Arbetsförmedlingens Direktservice. Som arbetsförmedlare ska man även aktivt utveckla 

kontakter med arbetsgivare och marknadsföra Arbetsförmedlingens tjänster samt ha förmåga 

att prioritera och strukturera då dokumentation via Arbetsförmedlingens system ingår i de 

administrativa uppgifterna. Att kunna tolka och tillämpa aktuellt regelverk samt ge 

information om arbetslöshetsförsäkringen och följa upp densamma på ett rättssäkert sätt anges 

som andra viktiga delar. Arbetsförmedlare ska ha god anpassningsförmåga till nya 

förutsättningar och förändringar då direktiven man arbetar utifrån snabbt kan förändras. 

Önskvärd kompetens är högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng eller att man är eller 

har varit anställd som arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen och ha minst 2 års 

arbetslivserfarenhet (www.arbetsförmedlingen.se). 

3.2 Kunder, arbetslösa, kundkategorier och insatser 

Arbetsförmedlingen, liksom våra informanter, använder sig av begreppet kunder både då de 

avser arbetsgivare och de arbetslösa individer som arbetsförmedlarna möter i det dagliga 

arbetet. Då begreppet kunder anges i arbetsförmedlarnas citat, som presenteras i resultat och 

analysdelen, syftar de på de arbetslösa individerna som är inskrivna på Arbetsförmedlingen 

som arbetssökande. Arbetsförmedlarna i vår studie är uppdelade i olika arbetslag beroende av 

vilka grupper av arbetslösa som de arbetar med. De som arbetar med arbetslösa individer som 

har funktionsnedsättningar kategoriserar dem med hjälp av olika koder i Arbetsförmedlingens 

datasystem beroende av vilken funktionsnedsättning de har. Andra arbetslag arbetar med 

ungdomar under 25 år, andra med nyanlända (www.arbetsförmedlingen.se). 

     Genom kontakt med den arbetslösa ska arbetsförmedlaren göra en individuell bedömning 

av dels vilken kundkategori som hon/han tillhör, samt vilket behov den enskilde personen har. 

”Kundkategoritillhörigheten” är avgörande för vilken insats som arbetsförmedlaren kan 

erbjuda eftersom insatserna är anpassade efter kundkategorierna. Detta innebär att 

arbetsförmedlarna inte kan erbjuda alla typer av insatser till alla kundkategorier. Det finns 

således olika villkor hos ”kunden” som måste uppfyllas innan en viss insats kan bli aktuell att 

erbjuda (se vidare i bilaga 4, hämtad från www.arbetsförmedlingen.se). 

http://www.arbetsförmedlingen.se/
http://www.arbetsförmedlingen.se/
http://www.arbetsförmedlingen.se/
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4 Tidigare forskning 

Vi har tidigare redovisat att handlingsutrymme påverkas av många olika förhållanden och 

faktorer. Den tidigare forskningen, som presenteras nedan, behandlar några relevanta 

förhållanden/faktorer för arbetsförmedlarnas handlingsutrymme såsom arbetsmarknadspolitik, 

organisatoriska förutsättningar och arbetsmarknad. Vi presenterar även vissa resultat från en 

licentiatavhandling för att belysa hur utbildningsbakgrunden kan påverka handlingsutrymmet. 

Sist i detta avsnitt har vi valt att använda oss av en äldre studie som mer ingående presenterar 

arbetsförmedlarnas upplevelser av sitt arbete i den då rådande kontexten.  

4.1 Arbetsmarknadspolitik 

Bengtsson och Berglund (2012) har studerat förändringen av Sveriges arbetsmarknadspolitik 

under de senaste tre decennierna utifrån beskrivningar av den förda politiken som framställs i 

regeringsförklaringar och budgetpropositioner, beskrivningar av använda åtgärder samt 

utifrån statistik för offentliga utgifter för arbetsmarknadspolitiska program. Deras studie visar 

att det har skett en övergång från offensiva aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder till 

defensiva. Författarna menar att man tidigare lade tonvikten på att stödja den arbetslöse till att 

utveckla sin kompetens så att dennes förutsättningar på arbetsmarknaden förbättrades. 

Numera har man istället defensiva åtgärder vilka syftar till att öka utbudet av arbetskraft och 

aktiveringen av de arbetslösa för att förhindra passivisering och uppkomst av bidragskulturer. 

Offentliga interventioner på arbetsmarknaden har fått en alltmer blygsam karaktär medan 

medborgarnas ansvar och skyldigheter hamnat i fokus och betonas i allt större omfattning. 

     Sedan år 2007 har offentliga investeringar i aktiva åtgärder, arbetsmarknadsutbildningar 

och praktik minskat. Arbetsförmedlingens tjänster och administration har registrerat en 

ökning av utgifter som tros bero på införandet av jobbcoacher (ibid.).  

     Bengtsson och Berglund (2012) menar att det i den aktuella arbetsmarknadspolitiken 

fokuseras på att ”sänka arbetskraftens kostnader” (s. 31) samt att: 

 

Genom coachning, och under hot om indragna eller reducerade ersättningar, ska 

individen hålla upp sin motivation för att aktivt söka jobb. Statliga investeringar via 

kompetensuppgraderande utbildning har däremot alltmer reducerats till 

arbetsmarknadspolitikens bakgård. 

                   (Bengtsson & Berglund, 2012, s. 32) 
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Att den nuvarande arbetsmarknadspolitiken huvudsakligen satsar på matchning och 

coachning på bekostnad av utbildning och praktik innebär en avsevärd minskning av 

arbetsförmedlarnas verktygslåda med insatser för de arbetslösa (Jacobsson & Seing, 2013). 

     Baadsgaard et al. (2012) skriver om hur det danska systemet med att förmedla arbeten har 

förändrats på senare år. I Danmark har kommunerna, sedan år 2009, ansvaret för 

sysselsättningspolitiken och då artikeln skrevs fanns 91 kontor som kallas jobcentre. 

Författarna menar att förändringar skett både politiskt genom att man gått från socialpolitisk 

och arbetsmarknadspolitisk inriktning till att idag ha sysselsättningspolitik som 

huvudinriktning. Denna förändring har, enligt författarna, inneburit ett kontrollerande och 

arbetsinriktat arbetssätt gentemot de arbetssökande. Även insatserna har förändrats till att ha 

ett arbetsperspektiv som riktmärke i alla aktiviteter. De mest utsatta grupperna av de 

arbetssökande har blivit lidande genom detta då det idag mer handlar om att kontrollera de 

arbetssökande och sanktionerna mot de som inte lever upp till kraven har ökat. För tio år 

sedan handlade det mer om att ge individuellt anpassad vägledning och rådgivning som 

anpassats utifrån den arbetssökandes totala livssituation. Idag är arbetet istället 

arbetsmotiverande, kontrollerande och inriktat på att den arbetssökande själv ska vara aktiv 

och redo att omgående ta vilket arbete som helst (Baadsgaard et al., 2012).  

     Baadsgaard et al. (2012) lyfter fram att arbetet har blivit mer manualbaserat och 

formaliserat både genom införandet av nya metoder och arbetsrutiner, samt mer toppstyrt. 

Detta har lett till att handlingsutrymmet har begränsats och många i studien upplevde att 

autonomin har påverkats negativt genom försämrade möjligheter att fatta självständiga beslut. 

Baadsgaard et al. (2012) menar att det administrativa arbetet har ökat på dagens jobcentre och 

den sociala inriktningen har åsidosatts; de menar att det klientorienterade perspektivet bytts ut 

mot ett administrativt perspektiv. Denna förändring har, enligt författarna inneburit en sänkt 

status för arbetsförmedlaryrket bland professionella med social utbildningsbakgrund; 

socialrådgivare, vilket lett till att allt färre av dem attraheras av att arbeta i jobcentren.  

     Baadsgaard et al. (2012) presenterar även fakta som visar att det finns chefer för 

jobcentren som uttalat att de eftertraktar annan kompetens än vad socialrådgivare har då dessa 

chefer anser att de tar för stor hänsyn till de arbetssökandes totala livssituation och har svårare 

att acceptera förändringarna inom organisationen. Författarna (ibid.) menar att detta 

ytterligare försvårat situationen för de arbetssökande som tillhör de mest utsatta grupperna, 

genom att de nu i mindre utsträckning än tidigare har möjlighet att få kvalificerad hjälp 

genom att andra professioner än socialt inriktade nu möter dem på jobcentren.  
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4.2 Organisatoriska förutsättningar och arbetsmarknaden  

Stendahl (2010) har studerat hur Arbetsförmedlingens organisatoriska förutsättningar 

påverkar arbetsförmedlarnas handläggningsarbete och funnit att de senaste årens förändringar, 

bland annat att privata arbetsförmedlingar och andra aktörer tillåts agera på arbetsmarknaden, 

har lett till att Arbetsförmedlingens främsta uppgifter präglas av kontrollfunktionen. Det 

konstateras ”en ökad byråkratisering av verksamheten” (ibid. s. 69) som ett resultat av statens 

ökade intresse av att styra handläggningen på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen 

framstår som en byråkratisk och hierarkisk organisation som kännetecknas av detaljreglering 

och regelbundna effektivitetsmätningar speciellt vad gäller arbetslöshetsförsäkringen. 

Organisationens serviceideal och kundtänkande går alltmer ut på virtuell tillgänglighet än på 

personkännedom (Stendahl, 2010). 

     De av Stendahl (2010) intervjuade arbetsförmedlarna framstår som anställda som i allra 

högsta grad är lojala mot Arbetsförmedlingen och dess uppdrag. Att arbeta i en organisation 

som ständigt förändras betonas med stolthet samtidigt som några är mer kritiska och menar att 

förändringarna egentligen handlar om besparingar. Arbetsförmedlarna menar att det kan 

uppstå konflikt mellan uppdrag och personliga åsikter när det gäller kontrolluppdraget, men 

att man som professionell bortser från egna åsikter och ser till att uppdraget kommer i första 

hand. Arbetsförmedlarna hänvisar mycket till lagtexter för att ge tydliga förklaringar till de 

arbetssökande för vad som gäller samt för vilka konsekvenser ouppfyllda skyldigheter kan 

leda till för dem.   

     En av Stendahls (2010) slutsatser är att de förändringar som genomförts inom 

Arbetsförmedlingen "tycks leda utvecklingen mot en mer opersonlig, mekanisk byråkrati och 

därmed en risk för skapandet av ett inhumant maskineri" samtidigt som "det finns även 

indikationer i motsatt riktning, kanske starkast uttryckt i den respekt och empati för de 

arbetssökande som genomgående präglar handläggarnas berättelser." (ibid. s. 73). Författaren 

lyfter fram att det inte finns några tecken i studiens empiri på "att arbetsförmedlarna skulle 

bryta mot lagen…” (ibid. s. 82). 

     Caswell et al. (2010) har studerat användningen av klassificeringssystem och kodning 

inom Danmarks och Australiens arbetsmarknadspolitik. Det politiska målet med införandet av 

elektroniska formulär är att skapa enhetlighet samt att minska gräsrotsbyråkraternas godtycke 

i utrednings- och bedömningsarbetet. I praktiken upplever arbetsförmedlarna att den 

elektroniska databehandlingen, som användningen av dessa standardiserade formulär innebär, 

har lett till en överväldigande mängd administrativt arbete som gagnar systemet snarare än 
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kunden. Enligt Caswell et al. (2010) innebär det ökade administrativa arbetet att första-linje-

arbetare har övergått från street-level bureaucrat till ”screen-level bureaucrat” (s. 400).        

     Jacobsson och Seing (2013) har studerat Arbetsförmedlingens arbete med utredning, 

bedömning och funktionshinderkodning i syfte att ge en förklaring till de senaste 

decenniernas kraftiga ökning av antalet arbetslösa som kodas som funktionshindrade inom 

Arbetsförmedlingen. Författarna (ibid.) menar att det är genom undersökning av samhälleliga 

och organisatoriska förhållanden som denna ökning kan förstås och förklaras. 

Arbetsförmedlingens arbete påverkas av utbudet av arbete, förändrade krav i arbetslivet som 

blir alltmer krävande samt arbetsgivarnas villighet att anställa och intervjuade 

arbetsförmedlare upplever att deras arbete alltmer styrs av arbetsgivarnas villkor. En individ 

kan, trots att denne har arbetsförmåga, vara icke anställbar då det inte finns någon 

arbetsgivare villig att anställa denne och i sådana fall kan det leda till att: ”bristande 

anställbarhet blir ett funktionshinder” (Jacobsson & Seing, 2013, s. 11). 

     Anställbarhet, som har blivit ett ledande begrepp inom dagens arbetsmarknad och 

arbetsliv, riktar fokus på individens egenskaper och förmågan att erhålla och behålla en 

anställning. För att komma in och säkra sin ställning på dagens arbetsmarknad är lämplig 

utbildning och arbetslivserfarenhet inte tillräckliga utan individen förväntas ha social 

kompetens, kunna samarbeta, vara flexibel, utveckla sin kompetens samt kunna anpassa sig 

till förändrade krav i arbetslivet. Det finns personal på Arbetsförmedlingen som menar att 

många individer inte kan leva upp till arbetslivets ökade krav och att koda de arbetslösa som 

funktionshindrade är ett nödvändigt ont för att kunna erbjuda särskilda insatser som möjliggör 

tillträde i arbetslivet (Jacobsson & Seing, 2013). 

     Jacobsson och Seing (2013) menar att funktionshinderkodningen även kan förstås som en 

effekt av de krav som följer av verksamhetens mål- och resultatstyrning; nämligen krav på 

standardisering, transparens, mätbarhet och uppföljningsbarhet. Kodningen, som sker via 

datorbaserade standardiserade mallar, är ett sätt för Arbetsförmedlingen att redogöra och 

motivera för hur resurserna används samt att visa att organisationen utför sitt uppdrag vad 

gäller stöd till arbetslösa som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 

 

4.3 Utbildningsbakgrund och handlingsutrymmet  

 
Karlsson (2006) har i sin licentiatavhandling bland annat studerat hur handlingsutrymmet kan 

påverkas av utbildningsbakgrund och anställningstid. Författaren (ibid.) har studerat en annan 

yrkesgrupp; första linjens chefer inom äldreomsorgen i Hallands län. Trots att en annan yrkes-
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grupp har studerats fann vi studien som relevant att använda oss av i ett komparativt syfte och 

därför har vi haft anställningstid i organisationen som en urvalsfaktor i vår studie.  

     Det saknas aktuell forskning om arbetsförmedlares handlingsutrymme i en svensk kontext. 

Utöver den aspekten så befinner sig första linjens chefer, som Karlsson (2006) studerat, i en 

position mellan sina chefer och vårdpersonalen/vårdtagarna. Deras beslutsfattande styrs av 

lagar och de utsätts för dilemman vilket kan jämföras med arbetsförmedlarnas situation. Med 

dessa aspekter sammantaget har vi valt att jämföra vissa resultat från Karlssons (2006) studie 

med denna studies resultat.  

     Karlsson (2006) har genom intervjuer och vinjetter kommit fram till empiriska resultat 

som visar att det bland dessa chefer fanns en skillnad mellan var man väljer att lägga sin 

lojalitet; de unga cheferna med social omsorgsutbildning hade lojalitet med förvaltningen i 

hög grad samt tog till administrativa sätt för att hantera etiska dilemman.  

     Karlsson (2006) fann även ett samband mellan hur chefernas utbildningsbakgrund 

påverkade deras val att hantera svåra situationer. De chefer som hade social 

omsorgsutbildning valde oftare att ta itu med att verkställa svåra beslut, som drabbar 

medarbetare och klienter, som de blivit ålagda ovanifrån. De flesta med denna 

utbildningsbakgrund angav att de skulle stanna i organisationen sedan dilemman uppkommit 

genom detta, medan exempelvis informanter med sjuksköterskeutbildning i hög grad istället 

angav att de skulle välja att avsluta sin anställning om detta skulle uppstå.    

     

4.4 Arbetsförmedlarna som gräsrotsbyråkrater 

När Ahrne et al. (1985) studerade Arbetsförmedlingen för snart trettio år sedan var 

arbetsförmedlarnas inställning till förändringar negativa. Dessa upplevdes som påfrestande av 

personalen som menade att den redan höga arbetsbelastningen ökade ännu mer med varje 

förändring. Oftast visste personalen inte anledningen till förändringar och var missnöjda med 

den dåliga informationen. De kände sig inte alls delaktiga vad det gällde ändringarna. Att 

arbetsförmedlarna inte kände sig delaktiga i förändringar berodde även på att deras åsikter 

inte fick gehör utan alla beslut togs på central nivå. Det sätt som besluten fattades på inom 

organisationen upplevdes som styrande och detaljerade och saknade förankring hos 

personalen. Överlag upplevde Arbetsförmedlingens personal ingen gemenskap med de högre 

nivåerna i organisationen och de var negativt inställda till den högsta ledningens toppstyrning.                                                                                                              

     Ahrne et al. (1985) fann att Arbetsförmedlingens personal förvandlade sitt missnöje med 

nya förändringar till aktivt motstånd. I rollen som gräsrotbyråkrater hade arbetsförmedlarna 
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möjlighet att undvika att genomföra sådant som de bedömde som omöjligt eller dåligt: 

”Arbetsförmedlingens personal utför alltså sitt arbete i relativ frihet från vakande 

storebrorsögon. De kan göra motstånd mot direktiv och propåer uppifrån utan att bli sedda.” 

(ibid. s. 36). Arbetsförmedlarna upplevde att de var väldigt kritiserade av hela samhället, 

”Flera av de intervjuade berättar att de drar sig för att tala om var de jobbar t ex när de är på 

fest.” (ibid. s. 32).  Författarna sammanfattade att de flesta arbetsförmedlarna verkade trivas 

med sitt arbete som de beskrev som fritt och varierande, trots påpekade missförhållanden.  

     Ahrne et al. (1985) menade att arbetsförmedlarna som gräsrotbyråkrater hade ett 

handlingsutrymme som gav dem ett stort utrymme i det dagliga arbetet med klienterna, 

däremot var kontakten med den överordnade nivån problematisk. Enligt författarna grundas 

denna problematik på att nivåerna agerar i två olika sfärer och har olika perspektiv. Medan 

den högsta hierarkinivån i organisationen har ett helhetsperspektiv utgörs gräsrots-

byråkraternas verklighet av direkta möten med de arbetslösa och deras behov av individuella 

lösningar. Avsaknaden av insyn i varandras verkligheter utgör ett hinder vid införandet av 

förändringar.   

 

5 Teoretiska utgångspunkter  
 
Vi har valt att använda oss av Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati samt Lazarus (1993) 

beskrivning av copingteorin. Vi har även valt det analytiska begreppet handlingsutrymme som 

har sitt ursprung i Lipskys (2010) teori om gräsrotbyråkrati. För att belysa hur handlings-

utrymmet påverkas av många olika faktorer har vi använt oss av Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008), som utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkratens arbetsförhållanden 

förklarar begreppet handlingsutrymme i en svensk kontext.  

 

5.1 Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 

Lipsky (2010) är grundare av begreppet street-level bureaucrats, eller i svensk översättning 

gräsrotsbyråkrater (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Enligt Lipsky (2010) är 

gräsrotsbyråkrater offentliga tjänstemän och anställda vars arbete innebär direkt och 

regelbunden kontakt med medborgarna. I sitt arbete har de har hand om fördelningen av olika 

offentliga förmåner eller sanktioner och kan genom begränsningar i arbetet hindras från att 

utföra arbetet enligt deras ideella föreställningar om praktiken. Ett annat kännetecken för dem 

är att de i sitt arbete måste hantera medborgarnas obegränsade efterfrågan på tjänster och krav 

på effektivitet och kvalitet medan resurserna för detta är begränsade. Dessa organisationer 
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utmärks genom att de ansvarar för stora mängder ärenden samt av otydlig och oklar 

lagstiftning som ofta inte stämmer överens med organisatoriska mål.  

Lipsky (2010) anser att välfärdspolitiken tar form i mötet mellan gräsrotbyråkrater och deras 

kunder/klienter eftersom det är genom gräsrotbyråkraternas beslut som medborgarna tilldelas 

välfärdspolitikens olika förmåner och/eller sanktioner. Dessa beslut är avgörande för de 

berörda individernas liv och möjligheter. Gräsrotbyråkraterna utmärks även genom rollen som 

agenter för social kontroll. De kontrollerar att vissa skyldigheter uppfylls för att förmåner ska 

kunna beviljas och kräver vissa beteenden i utbyte för en beviljad åtgärd.  

     Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkraterna måste hantera en komplex roll. De förväntas 

uppnå politiska mål, inom ålagda ramar. Samtidigt förväntas de behandla alla medborgare lika 

och ta hänsyn till det specifika i det enskilda fallet. Regler ska följas samtidigt som 

improvisation och lyhördhet krävs för att kunna bemöta varje individ utifrån deras 

förutsättningar. De borde se individen men i praktiken måste de hantera kunderna som en 

helhet eftersom arbetskraven inte lämnar något utrymme för individanpassade lösningar. 

Gräsrotsbyråkraterna saknar oftast tid, information eller andra resurser för att på rätt sätt 

kunna hantera varje enskilt fall och individ. För att kunna hantera de svårigheter som dessa 

brister medför i det dagliga arbetet samt för att klara den höga arbetsbelastningen utvecklar 

gräsrotbyråkraterna rutiner och, på ett psykologiskt plan, förenklar de ärendena.  

     En annan aspekt som Lipsky (2010) lyfter fram är att gräsrotsbyråkraternas ideella 

föreställningar vad gäller arbetet inom sina valda karriärer inte kan omsättas i praktiken. 

Deras höga förväntningar på arbetet inskränks av och måste anpassas till gällande 

organisatoriska förutsättningar och begränsade resurser. Gräsrotsbyråkraterna måste utveckla 

metoder som möjliggör masshantering av ärenden. Ett sätt att klara av glappet mellan 

förväntningar och det faktiska arbetet är att tillåta sig att acceptera att klienterna får det bästa 

som kan erbjudas under rådande omständigheter. Intressekonflikter kan uppstå även mellan 

gräsrotsbyråkrater och chefen/organisationen. Då det egna intresset hotas kan 

gräsrotsbyråkraten göra motstånd på olika sätt, exempelvis genom att vägra utföra vissa 

uppgifter eller utföra arbetet på ett sådant sätt som misskrediterar chefen. De olika rutiner, 

metoder och strategier som utvecklas och används för att kunna hantera arbetet benämns av 

Lipsky (2010) som copingstrategier. Rollen som gräsrotsbyråkrat förutsätter handlings-

utrymme. Välfärdspolitik och dess reformer utformas på ett övergripande plan och inte på 

individnivå, då det skulle vara för krävande och kostsamt, men implementeringen av dessa 

avser enskilda individer (ibid.).  
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Handlingsutrymmet ger gräsrotbyråkraterna friheten att överväga och bestämma åtgärdens 

typ, mängd och kvalitet bland de förmåner och sanktioner som de förfogar över inom 

respektive myndighet. Handlingsutrymmet är en förutsättning för att gräsrotsbyråkraterna ska 

kunna hantera den komplexitet som är specifik för varje enskilt fall i mötena med sina kunder.           

Gräsrotbyråkraternas handlingsutrymme begränsas genom lagstiftning, politiska mål, gällande 

normer och praxis, organisationens struktur, resurser med mera. De av gräsrotsbyråkraterna 

använda copingstrategierna, liksom sättet att organisera arbetet på och hur man gör 

prioriteringar samt hur handlingsutrymmet används får betydande konsekvenser för resultatet 

av deras myndighetsutövande samt för tjänsternas kvalitet (Lipsky, 2010). 

 
5.1.1 Handlingsutrymme 

För att förklara vad begreppet handlingsutrymme kan innebära i en svensk kontext har vi valt 

att använda oss av Svensson, Johnsson och Laanemets (2008). Författarna (ibid.) använder sig 

genomgående av socialarbetare och klient i boken då de beskriver vad handlingsutrymme 

innebär. Vi tänker att arbetsförmedlare motsvarar samma roll som beskrivs med socialarbetare 

i boken och de arbetslösa motsvarar de som i boken beskrivs som klienter.  

     Svensson et al. (2008) beskriver att uppdraget för professionella inom socialt arbete med 

individer innebär utmaningar. De behöver ha förmågan att sätta sig in i människors 

livssituation och hitta vägar och sätt att förbättra dessa situationer tillsammans med 

klienterna. De menar vidare att det är detta handlande, som sker i det direkta mötet mellan 

socialarbetaren och klienten, som är handlingsutrymmet och detta påverkas av en rad olika 

faktorer. 

 

5.1.2 Organisatoriska förutsättningar och regelverk  

Svensson et al. (2008) anser att handlingsutrymme är ofrånkomligt och en nödvändighet i 

socialt arbete eftersom utrymmet skapas genom de olika behov, förändrade omständigheter 

och oförutsägbara händelser som ligger till grund för rutiner, det ansvarsfulla 

bedömningsarbetet och beslutsfattandet. Författarna menar att organisationens ramar påverkar 

möjligheterna för socialarbetarens handlingsutrymme genom exempelvis de lagar och 

regelverk som styr uppdraget men även genom hur väl socialarbetaren känner till hur 

organisationen fungerar och hur trygg man är i sin yrkesroll. De beskriver vidare att 

organisationens regelverk kan vara utformat så att det finns möjlighet för olika tolkningar 

vilket påverkar handlingsutrymmet genom de valmöjligheter detta kan innebära. Detta 
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innebär att socialarbetaren har en frihet som även innebär ett stort ansvar och det är beroende 

av hur man väljer att hantera och utnyttja detta utrymme och de tillgängliga resurserna som 

påverkar handlingsutrymmet. Om professionen inom organisationen är stark så kan den 

istället påverka ramarna och därigenom kan handlingsutrymmet vidgas och socialarbetaren 

kan ges större möjligheter att agera. Författarna menar även att det kan finnas en tröghet inom 

organisationer som får individerna att vilja bevara inarbetade rutiner, känna en ovilja till 

förändringar eller att agera utefter lojalitet och liknande. 

 

5.1.3 Dilemman och handlingsutrymmet 

Svensson et al. (2008) menar att även socialarbetarens egna professionella kunskaper, egna 

värderingar och dennes personliga erfarenheter är faktorer som påverkar handlingsutrymmet. 

Varje socialarbetare är unik genom sina individuella erfarenheter, personliga värderingar, 

olika kompetenser och kunskaper och detta påverkar handlingsutrymmet genom att de kan 

välja att utnyttja olika metoder i sitt sociala arbete och skapar även olika förutsättningar för att 

hantera dilemman. 

     Svensson et al. (2008) menar att dilemman kan uppstå genom att socialarbetaren i sin 

yrkesroll förväntas agera både som en representant för organisationen då rollen kan innebära 

att kontrollera klienterna, samtidigt som hon/han förväntas hjälpa klienten att förbättra dennes 

livssituation. De menar även att kategoriseringar påverkar handlingsutrymmet. Begrepp som 

brukare, kund eller klient kan vara avgörande för hur rollerna förstärks eller försvagas i 

interaktionen mellan socialarbetare och individ. Socialarbetaren behöver ofta finna 

förhållningssätt för att klara av att hantera det faktum att dennes beslutsfattande måste grunda 

sig på organisationens ramar, vilket ofta inte överensstämmer med klientens önskemål och 

förväntningar och detta gör att man hamnar i en utsatt position i sin yrkesroll.  

     Författarna (ibid.) menar att socialarbetaren antingen kan välja att acceptera det av 

organisationen erbjudna utrymmet eller arbeta för att förändra och utöka utrymmet. De 

nämner fyra sätt att gå tillväga för att hantera dilemman som uppstår; välja att följa de 

riktlinjer som finns inom organisationen och exempelvis meddela klienten att de existerande 

reglerna måste följas, man kan välja att sträva efter förändring inifrån genom att lyfta 

problemen med chefer eller kollegor och på så sätt försöka vidga handlingsutrymmet, man 

kan försöka nå förändring genom att med hjälp av sin professionalitet väcka debatt utanför 

organisationen och genom att peka på existerande problem uppnå förändring i 

handlingsutrymmet eller kan man välja att kringgå problemen genom att finna egna lösningar 

vid sidan av rådande regelverk, utan att lyfta det med andra.   
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5.2 Coping 

Både Lipsky (2010) och Svensson et al. (2008) menar att gräsrotsbyråkrater kan finna olika 

sätt att hantera dilemman som uppstår i deras arbete. Vi har använt oss av copingteorin som 

ett verktyg för att förtydliga de mönster vi funnit i empirin. Både gällande arbetsförmedlarnas 

sätt att hantera de dilemman de beskrivit samt för att belysa att man kan ha olika 

copingstrategier beroende på hur situationer förändras. Genom detta vill vi belysa hur coping-

strategier kan påverka handlingsutrymmet. 

     Coping är en teori, vars historia om ursprung och utveckling beskrivs i Lazarus (1993). 

Teorin handlar om hur vi människor tänker och handlar i olika situationer när vi upplever 

stress och då våra resurser inte är tillräckliga för att uppnå de mål eller de krav som ställs på 

oss. Lazarus (1993) skriver om att det finns olika sätt att hantera svårigheter som uppstår i 

olika situationer och att coping handlar om hur man kan ha olika strategier för att åtgärda 

dessa svårigheter. Den ursprungliga teorin om coping utvecklades ur kognitiv psykologi 

framförallt under 1960- och 1970-talen. Teorin, som den först var, fokuserade på det centrala 

försvaret hos individen i stressade situationer; hur individens individuella egenskaper 

påverkade dennes coping. När man upptäckte att en individ kan ha olika coping beroende av 

förändringar i situationer utvecklades teorin till den processuella copingteorin. Man skiljer på 

problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping definieras 

med att personen inriktar sig på att hantera hindren i situationen genom att aktivt försöka 

finna lösningar på problemen i situationen. Känslofokuserad coping handlar om att hantera 

situationerna genom att exempelvis tänka att ett mirakel kommer att förändra situationen, 

eller att hålla problemen inom sig utan att prata med andra om det, vilket ofta leder till 

negativa känslor såsom oro, skam, ilska eller ångestman som man då tvingas hantera. 

     Lazarus (1993) fortsätter att förklara teorin med att en individ kan ha olika coping 

beroende av hur denne själv upplever situationen och den situation individen befinner sig i. 

Ändrar förutsättningarna sig kan individen ändra sin coping. Individens copingstrategi 

påverkas även av tidigare erfarenheter samt vilka konsekvenser copingstrategin kan tänkas 

leda till. Att ha samma form av coping i olika situationer skapar olika resultat och författaren 

menar även att det inte går att mäta hur framgångsrik eller misslyckad en coping är bara 

genom att observera vilka konsekvenser den skapat, istället handlar det om vad individen 

själv anser om sin coping som avgör om den är bra eller dålig samt i vilken situation 

individen befinner sig i. 
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Lazarus (1993) med hänvisning till Folkman och Lazarus (1988), beskriver olika typer av 

copingstrategier man kan ha för att hantera upplevd stress i olika situationer. Vi har valt att 

presentera några av dessa eftersom de visade sig vara relevanta att koppla till empirin, vilket 

presenteras i resultat och analysdelen.  

1) Planerande problemlösning – planera något och följa den planen, ändra något för att 

lösa situationen. 

2) Distanserande – att ta lätt på situationen, vägra att se allvaret, försöka glömma. 

3) Självkontrollerande – hålla känslorna inom sig, inte berätta för andra, behärska sig. 

4) Söka socialt stöd – prata med någon för att få reda på mer om situationen, fråga om 

råd, prata med någon som rent konkret kan göra något åt problemet. 

  

6 Metod 

I detta avsnitt har vi redogjort för hur vi har gått tillväga under uppsatsprocessen. 

6.1 Förförståelse 

Thomassen (2007) skriver att människors förförståelse inte enbart bygger på det vi själva är 

medvetna om, utan omedvetna fördomar har skapats via vår historiska existens. Vi upptäckte, 

under vårt arbete med intervjuguiden, att vi hade omedvetna fördomar om arbetsförmedlare. 

Detta insåg vi efter att vi reflekterat över hur vi formulerat vissa frågor; det framstod som att 

vi förutsatt att det förhöll sig på ett visst sätt, och utifrån de förutsättningarna hade vi utformat 

frågorna. Exempelvis utgick vi från att dilemman förekom i arbetsförmedlarnas dagliga arbete 

och formulerade frågor utifrån denna föreställning. När vi blivit medvetna om detta ändrade 

vi till mer öppna frågor. Vi ansåg inte att vi hade några fördomar kring arbetsförmedlare då vi 

började studien eftersom vi båda har få erfarenheter av kontakter med dem. Våra slutsatser 

kring detta är att våra tidigare omedvetna fördomar kan ha uppkommit genom medias 

framställning av Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlare som ibland förekommer. 

  

6.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Thomassen (2007) skriver om hermeneutiken som handlar om förståelse och tolkning av 

verkligheten. Utifrån detta synsätt är grunden för kunskapssökandet ”världen så som den 

framträder i människans perspektiv, i den mänskliga erfarenheten.” (Thomassen, 2007, s. 94).  

     Vårt synsätt på kunskap utifrån hermeneutiken återspeglas i denna studies syfte. Vi söker 

förståelse för hur arbetsförmedlare upplever sitt handlingsutrymme med utgångspunkt i 
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arbetsförmedlarnas egna, subjektiva upplevelser av verkligheten som de getts möjligheter att 

beskriva genom semistrukturerade intervjuer.  

     För att analysera empirin i studien har vi valt att använda oss av ett abduktivt 

tillvägagångssätt. Svensson (2011) beskriver abduktion som ett växelspel mellan empiri och 

teori när man ska analysera empirin. Från början utgick vi ifrån att nyinstitutionell 

organisationsteori skulle vara relevant och användbar till vårt analys- och resultatarbete. 

Denna teori valde vi sedan bort då vi i analysprocessen fann copingteorin som mer relevant 

att använda oss av då vi fann mönster gällande informanternas sätt att hantera dilemman, och 

copingteorin kunde hjälpa oss att tolka och förklara empirin i vår resultatdel. Därmed 

påverkade empirin vårt val av copingteorin. Eftersom vi från början velat undersöka 

handlingsutrymmet blev teorivalet kring gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme ett naturligt 

val redan från början. Denna teori har vi tagit hjälp av för att formulera intervjuguide samt 

som hjälp då vi letat mönster i empirin med fokus på olika faktorer som påverkar 

handlingsutrymmet.  

      

6.3 Litteratursökning 

Vi har sökt relevant litteratur på olika sätt. Vi har använt oss av nationella och internationella 

databaser såsom SwePub, Sociological Abstracts, PubMed samt Google för att finna 

vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Vi har även i vissa fall funnit vetenskaplig 

litteratur genom att ta hjälp av referenslistor från vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

Elektroniska källor har vi funnit via Google.  

 

6.4 Urval och avgränsningar 

Eftersom vår studies syfte var att få en förståelse för hur arbetsförmedlare upplever sitt 

handlingsutrymme utifrån sin yrkesroll så ville vi ha arbetsförmedlare som informanter. Vi 

ansåg att åtta informanter skulle vara ett rimligt antal med tanke på de resurser och den tid 

som vi hade till förfogande för att genomföra studien. Detta tillvägagångsätt för valen av 

informanter liknar det som i litteraturen betecknas som målinriktat urval (Bryman, 2011). 

     Vi ville själva välja ut informanter då vi ansåg att studiens resultat skulle kunna påverkas 

negativt ifall istället chefen skulle välja informanter. Vi tänkte att kriterierna som skulle ligga 

till grund för chefens val av informanter kunde ha godtycklig karaktär; personer skulle kunna 

väljas ut utifrån chefens egna intressen, vilka kunde strida mot våra intressen som forskare. 

Genom att själva välja ut informanter skulle vi undvika att chefen föreslog eller valde ut 

personal som hon/han tänkte kunde ge en positiv bild av organisationen, vilket skulle påverka 
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svaren och studiens resultat. Detta problem beskrivs av Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011). 

     För att få ett så representativt urval som möjligt ville vi få en jämn fördelning bland 

informanterna både gällande kön samt lång respektive kort anställningstid på Arbets-

förmedlingen. För att kunna göra detta tänkte vi kontakta chefer för att få tillgång till 

personallistor där anställningstiden framgick. Vi ville få informanter från två olika arbets-

platser dels för att vi ansåg att det skulle öka våra chanser att få tag i informanter jämfört med 

om vi bara vänt oss till en arbetsplats, samt för att minska risken för att få resultat som kunde 

bero på särskilda omständigheter som råder på just den arbetsplats man nått informanter på.  

     Svensson och Ahrne (2011) menar att det är omöjligt att utesluta att resultatet från ett enda 

fall kan bero på att det handlar om ett speciellt fall och att ett sätt att minska denna risk kan 

vara att inrikta sig på flera fall som gärna ska vara så lika som möjligt.                                         

     Vi hade dock en medvetenhet om att vårt val att vända oss till två arbetsplatser i samma 

län kunde medföra negativa effekter för studiens resultat genom att det inte kan uteslutas att 

det inom detta län råder särskilda omständigheter. Ovanstående beskrivning gäller våra 

ambitioner i urvalsprocessen, men verkligheten kom att bli annorlunda.  

     På Arbetsförmedlingens hemsida (www.arbetsförmedlingen.se) finns endast kontakt-

uppgifter till ansvarig chef för varje kontor och det visade sig att de arbetsplatser vi valt ut 

hade samma chef. Vi försökte få kontakt med chefen via telefon och mejl (bilaga 1). Trots 

upprepade försök tog det mycket lång tid innan vi fick svar. Vi fick då veta att det inte var 

möjligt för chefen att lämna ut personallistor till oss så att vi själva kunde göra urvalet. Istället 

angav chefen att hon/han skulle prata om studien med de anställda på ett av kontoren under ett 

inplanerat möte samma dag. Chefen sa att det får bli så att hon/han väljer ut vilka som ska 

delta: 

 

”[…] för de anmäler sig aldrig själva till sånt.” (Chefen) 

 

Strax efter ringde chefen och berättade att hon/han sett till att åtta personer; fem kvinnor och 

tre män tackat ja till att bli intervjuade av oss redan två dagar senare. Samtliga intervjuer 

skulle ske under samma dag i arbetsförmedlingens lokaler.  

Urvalsmetoden som kom att gälla för studien blev således ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011).  

 

 

http://www.arbetsförmedlingen.se/
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6.5 Semistrukturerade intervjuer – tillvägagångssätt 

 
Att undersöka individernas uppfattningar och tolkningar av verkligheten förutsätter ett 

kvalitativt perspektiv (Backman 2008). Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer med 

arbetsförmedlare då det anses vara en lämplig metod för att få tillgång till deras uppfattningar, 

tolkningar och erfarenheter och producera nödvändig data och empirisk material för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Till vår hjälp hade vi en intervjuguide (bilaga 3).                    

     Bryman (2011) nämner fördelar med semistrukturerade intervjuer; att man kan ställa 

följdfrågor utöver de frågor som finns angivna i intervjuguiden. Detta gör att intervjun blir 

mer flexibel och informanterna tillåts en större frihet i sina svar genom de öppna 

frågeställningarna. Genom att vi valde att göra semistrukturerade intervjuer utvecklades 

informanternas svar ofta med hjälp av våra följdfrågor och därigenom ökade kvalitén i 

empirin.   

     Intervjuerna genomfördes i ett mötesrum på den arbetsförmedling där informanterna 

arbetar. Totalt deltog åtta informanter i studien, vi hade inget bortfall av informanter. Vi 

delade upp intervjuerna lika mellan oss och var båda närvarande och delaktiga då de första 

sex intervjuerna genomfördes. Två av informanterna som tidigare lovat att ställa upp på att bli 

intervjuade den dag chefen avsatt till ändamålet hade fått förhinder och de två intervjuerna 

flyttades fram till två dagar senare. Dessa båda intervjuer gjordes av en av oss då den andra 

hade förhinder att delta.   

     En av oss fick tekniska problem med inspelningen i början av den första intervjun, vilket 

gjorde att vi garderade oss genom att vi båda två spelade in resterande intervjuer på våra 

mobiler, förutom de två sista. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och 60 minuter. Inför de 

första sex intervjuerna bestämde vi innan varje intervju vem av oss som skulle hålla i 

intervjun och den andra kunde då flika in med relevanta följdfrågor samt hålla reda på att 

samtliga frågor kom med. Vi försökte skapa en lugn och avslappnad atmosfär så att 

informanterna skulle känna sig bekväma med att fritt kunna besvara frågorna. En av frågorna 

bestämde vi oss för att inte ha med i resterande intervjuer då vi båda tyckte att den kändes 

svår att ställa och informanterna hade svårigheter med att förstå vad vi menade med den (se 

fråga 7 under rubriken ”den dubbla rollen” i bilaga 3). Efter att samtliga intervjuer 

genomförts, förde vi över ljudinspelningarna från våra mobiler till våra datorer och raderade 

därefter ljudinspelningarna från mobilerna. Vi transkriberade fyra intervjuer vardera. 
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6.6 Analys – tillvägagångssätt 

Svensson och Ahrne (2011) menar att forskare oftast börjar arbetet med att analysera först då 

transkriberingar gjorts. 

     Vi fann, redan då vi genomförde intervjuerna, tydliga mönster gällande informanternas 

beskrivningar av hur de hanterade dilemman genom att hänvisa till regelverken. Detta fick oss 

att leta efter en teori som kunde hjälpa oss att förklara hanterbarhet av problematiska 

situationer, vilket resulterade i valet av copingteorin. Efter att ljudinspelningarna hade 

transkriberats fortsatte vi att leta mönster och unika fynd ur empirin. Vi utgick från våra 

frågeställningar och tematiserade svaren utifrån olika underrubriker som vi strukturerat efter 

de olika delar av handlingsutrymmet som vi valt att fokusera på med hjälp av tidigare 

forskning och teorier.  

     Genom att läsa transkriberingarna flera gånger fann vi även skillnader gällande hur några 

av informanterna påverkades psykiskt av de dilemman de utsattes för i det dagliga arbetet i 

mötet med de arbetslösa. Genom att ta hjälp av copingteorin kunde vi även finna förklaringar 

till detta i vårt analysarbete. Vi använde oss av teorierna och tidigare forskning då vi 

analyserade empirin samt för att relatera till i studiens resultat. 

 

6.7 Arbetsfördelning 

Under hela uppsatsprocessen har vi haft en jämn arbetsfördelning och vi har båda 

kompletterat varandras texter. Vi har gemensamt beslutat om vad som bör framgå i de olika 

uppsatsdelarna. 

 

6.8 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Svensson och Ahrne (2011) menar att för att uppnå trovärdighet i kvalitativa studier behöver 

forskaren presentera en transparens i texten, vilket ofta leder till diskussioner och skapar 

debatt. Detta kan göras genom att vara tydlig när man redogör för hur man tänkt och kommit 

fram till sina metodval och noggrant redogöra för hur processen sett ut med forskningen, inte 

minst vad gäller eventuella svagheter eller tvivel som man haft, så att läsaren får det klart för 

sig.  

     Vi har redogjort för de svårigheter vi stötte på i vår urvalsprocess med att finna 

informanter och är medvetna om vilken påverkan det kan ha lett till när det gäller studiens 

resultat. Vi tänker att detta kan skapa diskussioner kring vår studie och kanske även kritik, 
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men allt har presenterats så som det gick till och har därmed en tydlig transparens. För att 

uppnå trovärdighet har vi presenterat hur vi gått tillväga med vår forskning i metodavsnittet. 

För att ytterligare stärka studiens trovärdighet har vi, i resultat- och analysdelen, presenterat 

utvalda citat från informanternas svar som vi funnit relevanta i olika sammanhang. Vi har 

presenterat citaten ordagrant för att ge läsarna en tydligare återgivning av informanternas svar 

genom att det visar när de tvekat, pausat eller förstärkt vissa påståenden genom upprepning av 

vissa ord. 

     Svensson och Ahrne (2011) menar att ett annat krav som ställs på kvalitativa studier är 

generaliserbarhet, vilket innebär att man ska kunna överföra en studies resultat till andra 

miljöer eller andra grupper inom forskningsområdet. Ett sätt att göra detta på kan vara att 

jämföra den aktuella studiens resultat med tidigare forsknings resultat. 

     Vi har försökt att främja studiens generaliserbarhet genom att vi använt oss av tidigare 

forskning och jämfört med våra resultat. Svensson och Ahrne (2011) menar vidare att det 

krävs flera studier av samma miljö och först då flera studier pekar i samma riktning kan det 

bli aktuellt att generalisera. 

     Då vi enbart har studerat en miljö anser vi att studien inte är generaliserbar, även om flera 

resultat samstämmer med resultat från tidigare forskning.   

 

6.9 Metoddiskussion 

Svensson och Ahrne (2011) menar att fördelarna med att studera en enda miljö kan vara 

ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt och det kan även ge forskaren en tydligare bild genom 

en bättre inblick i det man vill studera. Författarna menar vidare att nackdelarna med att 

undersöka en miljö är att man inte kan utesluta att just detta fall är unikt, det kan exempelvis 

råda dåligt arbetsklimat på ett visst kontor, vilket kan påverka resultatet. För att undvika detta 

samt för att få en ökad säkerhet i sina resultat kan man välja två miljöer som är så lika 

varandra som möjligt. 

     Vi insåg att vi fick både ekonomiska och praktiska fördelar genom att endast ha en miljö 

att studera och vi ser även fördelar med att vi fick en bra inblick i våra informanters dagliga 

arbete med rutiner kring bedömningsarbete och tillvägagångssätt vid tillämpning av 

regeltolkning samt hur förhållanden ser ut när dilemman uppstå. Dessa mönster hade kanske 

inte blivit lika tydliga att se ifall vi haft två olika miljöer att studera eftersom antalet 

informanter som då ingått i studien hade varit färre på varje arbetsförmedlingskontor. Vi 

tänker att detta gav oss en ökad förståelse av vår studies syfte och frågeställningar. Dock är vi 

medvetna om att studiens resultat har påverkats av det sätt på vilket urvalet gick till och vi 
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kan heller inte utesluta att säkerheten i resultaten hade påverkats genom att vi studerat två 

kontor inom Arbetsförmedlingen.  

     Utifrån Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskrivning om hur kategoriseringar 

påverkar handlingsutrymmet inom socialt arbete, ställer vi oss kritiska till att själva använda 

oss av begreppet kund som benämning av de arbetslösa. De befinner sig ofta i en utsatt 

situation och arbetsförmedlarnas uppdrag är kontrollerande gentemot dem. Arbetsförmedlarna 

har tolkningsföreträde och de beslut de fattar kan vara avgörande för de arbetslösa. Vi anser 

att begreppet kund kan göra att man tolkar rollen som starkare än då man använder begreppet 

klient. Istället använder vi oss varierande av begreppen klienter, arbetslösa eller arbetssökande 

i studien. Vi använder begreppet kund då vi presenterar arbetsförmedlarnas citat, samt i 

enstaka fall då vi hänvisar till informanternas svar.  

     Vi har reflekterat över urvalsmetoden, som blev bekvämlighetsurval istället för målinriktat 

urval. Vi kan inte utesluta att chefen valde arbetsförmedlare som förväntades presentera 

organisationen på ett positivt sätt, men vi fann inga tydliga mönster på att så var fallet. 

Samtidigt vet vi inte på vilka grunder som chefen gjorde urvalet, vilket gör att vi inte kan 

utesluta att chefen hade egna intressen av att välja ut just dessa informanter. Utifrån detta kan 

vi inte avgöra ifall urvalsmetoden har haft någon avgörande betydelse för studiens resultat 

eller inte. 

 

7 Etiska överväganden 

En viktig aspekt när det gäller forskningen är att den ska bedrivas med hänsyn till de som 

berörs av forskningen. Vi säkerställde att det forskningsetiska kravet på informerat samtycke, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylldes enligt nedan. 

     Informerat samtycke innebär att forskaren ska informera de som ska studeras om studiens 

syfte och att dessa får själva avgöra om de vill medverka och i så fall på vilket sätt (Svensson 

& Ahrne, 2011). Eftersom det var chefen som valt ut informanterna och muntligt informerat 

dem om studien såg vi det som extra viktigt att vi innan varje intervju var vi noga med att 

informera om studiens syfte. Därefter förvissade vi oss även om att varje informant av egen 

fri vilja valt att delta i vår studie. Samtliga angav att de ville delta av egen vilja. Vi gav 

informanterna information om deras rätt att avbryta sitt deltagande i studien när som helst, 

därmed har vi uppfyllt kravet på informerat samtycke. 

     Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska försäkra anonymitet åt deltagarna i 

studien. Uppgifter rörande de enskilda deltagarna som forskaren får fram under studien ska 
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inte presenteras på ett sådant sätt som gör att den enskilde kan identifieras (Svensson & 

Ahrne, 2011). Vi var även tydliga med att förklara att de resultat vi senare skulle redovisa i 

studien skulle presenteras på ett sådant sätt att ingen som senare läser den skulle kunna 

identifiera dem personligen. Konfidentialitet anser vi är viktigt med tanke på att studien berör 

förhållanden på en myndighet och informationen som kommer fram kan leda till 

konsekvenser för våra informanter. Att vi inte själva valt ut informanterna har medfört en 

särskilt medveten försiktighet från vår sida gällande hur och vad vi presenterat ur empirin 

samt om processen kring urvalet. Vi har exempelvis valt att frångå vår första tanke med att 

analysera empirin och presentera resultat utifrån kön för att motverka möjligheterna att 

identifiera informanterna då de är väldigt få samt med hänsyn till att vi inte själva hade 

möjlighet att göra urvalet.  

     Med hänsyn till informanterna som deltagit i vår studie, har vi valt att helt avidentifiera 

dem då vi presenterar resultaten. Vi har i vissa fall valt att presentera informanternas 

anställningstid i resultat-delen efter att vi bedömt att informanterna inte kan identifieras 

genom detta. Vi har även valt att oftast ange resultaten med ”de flesta informanterna/några 

informanter/enstaka informanter” när vi presenterat empirin med hänsyn till informanternas 

integritet och så att ingen kan identifiera dem genom de svar som presenteras. Därför har vi 

endast i vissa fall, då vi bedömt att dessa risker inte föreligger, valt att ange hur många av åtta 

när vi presenterat resultaten. Vi har även valt att inte presentera var i Sverige studien gjorts, 

bara att det handlar om ett arbetsförmedlingskontor där ungefär 30 arbetsförmedlare är 

anställda. Vi har med samma hänsyn till informanternas integritet valt ut vissa citat där det 

inte går att identifiera vem som sagt vad. Därmed har vi uppfyllt konfidentialitetskravet. 

     Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda individer som samlats i forskningssyfte 

inte får lämnas ut eller användas för andra ändamål (Svensson & Ahrne, 2011). Vi berättade 

för våra informanter hur materialet från intervjuerna, både ljudinspelningar och 

transkriberingar, skulle förvaras oåtkomligt för andra än oss själva och att det endast 

eventuellt skulle behöva visas för vår handledare eller examinator och att det efter att vi blivit 

examinerade kommer att förstöras. Vi har även försäkrat oss om att inga andra skulle kunna 

komma åt materialet vi har samlat under intervjuerna. Därmed har vi uppfyllt nyttjandekravet. 

     Samtliga informanter erhöll även ett tackbrev i samband med att intervjun var klar där allt 

vi informerat om muntligt innan intervjun även fanns skriftligt (bilaga 2). 
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8 Resultat och analys 

I denna del av examensarbetet presenterar vi de resultat som vi fått fram genom att analysera 

empirin från de åtta informanterna som deltog i studien. Vi har i vårt analysarbete använt de 

valda teoretiska perspektiven samt tidigare forskning. Vi har valt att dela in resultaten i 

underrubriker för att lyfta fram arbetsförmedlarnas handlingsutrymme.  

 

8.1 Handlingsutrymmet i förhållande till organisationen 

Informanterna beskrev en tuff arbetsmiljö där snabba förändringar i organisationen är ett 

vanligt inslag. Arbetsförmedlarna angav att de är positiva till förändringar och att det är en av 

anledningarna till att de trivs med sitt arbete. Stendahl (2010) har konstaterat att arbets-

förmedlarna är stolta över att arbeta i en organisation som ständigt förändras och vår studie 

pekar i samma inriktning. Vi fann en skillnad gällande arbetsförmedlarnas inställning till 

förändringar inom organisationen jämfört med resultaten som Ahrnes et al. (1985) visade; att 

förändringarna inom Arbetsförmedlingen upplevdes som negativa av de anställda. 

     Samtliga informanter angav att de har stora möjligheter med att själva planera sina 

arbetsdagar; frihet under ansvar. De angav även att de upplevde alltmer ökade krav genom sin 

yrkesroll, som delvis orsakats av en ökad topp- och detaljstyrning. Samtliga ansåg att den 

rådande detaljstyrningen inom organisationen inskränker deras möjligheter att påverka. Dessa 

förhållanden exemplifieras nedan: 

”Alltså det har blivit väldigt mycket detaljstyrning aaa in i minsta detalj, som inte våra chefer heller 

kan påverka. Tidigare sa fick man ju mer övergripande direktiver å det var mer målstyrning då. Det 

har glidit över till mer och mer detaljstyrning vilket gör att man upplever att man inte kan påverka 

särskilt mycket.” 

 

” […] alltså det är lite så här snabba puckar på det här stället... ’så spring ditåt allihopa’ och så 

tdrrrr springer alla och så är det stopp; ’nej, spring ditåt’, så… ja. Lite så går det till.”  

 

”A det är nya direktiv, nya regler, nya förhållningssätt uppifrån, nya saker som ska genomföras som 

mäts, ibland från vecka till vecka och så här.” 

 

” […] det är en väldigt tuff arbetsmiljö med väldigt mycket påslag… nya regler då som man ska hålla 

sig uppdaterad på… krav uppifrån att man ska prestera… det är som in, en produktionslinje på en 

fabrik; ”nu ska ni köra såhär och såhär mycket”. Vi ska köra såhär och såhär mycket. Vi ska klara av. 

Vi ska också producera.”  

 

Liknande resultat påvisas även i rapporten ”En tyst myndighet” som fackförbundet ST 

publicerade år 2012. Resultaten från Ahrne et al. (1985) visade att arbetsförmedlarna inte 

kände sig delaktiga vid förändringar i organisationen eftersom alla beslut fattades på central 

nivå utan någon förankring hos personalen. Beslutfattandet inom organisationen uppfattades 
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som styrande och detaljerat. Arbetsförmedlarna menade att förändringarna ledde till en 

ökning av arbetsbelastningen (ibid).  

     Vår tolkning av empirin visar att våra informanter upplever detaljstyrningen som 

påfrestande då den leder till allt fler arbetsuppgifter för dem. Trots att det gått många år 

mellan studien gjord av Ahrnes et al. (1985) och vår studie, verkar det som att arbets-

förmedlarnas uppfattningar om förutsättningarna för att påverka och ha inflytande i 

organisationen inte har förändrats. 

     Baadsgaard et al. (2012) anger hur förändringar skett för de danska arbetsförmedlarna 

genom organisationsförändringar och politiska inriktningar vilket lett till en toppstyrning. 

Författarna (ibid.) presenterade att de danska arbetsförmedlarna upplevde att deras handlings-

utrymme försämrats sedan man infört nya arbetsmetoder och manualbaserade rutiner. 

Resultaten som vi redovisat ovan visar på att det finns en liknande utveckling även i Sverige.  

     Upplevelsen av att inte kunna påverka, som arbetsförmedlarna tydligt lyfte fram, verkar ha 

gett upphov till resignation som också kan vara en anledning till att informanterna inte 

förvandlar sitt missnöje till aktivt motstånd. För att exemplifiera detta används följande citat: 

 
”Vi hade en annan generaldirektör innan, som stod där uppe i Stockholm och slog med sin långa 

piska, det var liksom bara till å göra, alltså det var inget gehör från oss på golvet över huvud taget” 

(informant med kort anställningstid)  

   
”Man kan inte påverka på det sättet som man skulle vilja göra.[…] Och då, då får det va ju istället.” 

(informant med kort anställningstid) 

Lipsky (2010) menar att gräsrotbyråkraterna kan göra motstånd då kraven uppifrån strider 

mot deras intressen och övertygelser. Ahrne et al. (1985) fann att arbetsförmedlarna gjorde 

aktivt motstånd genom att inte genomföra uppgifter som de bedömde som dåliga eller 

omöjliga. Endast en informant i vår studie angav sådana uppgifter som visar på aktivt 

motstånd. De övriga gav en bild av att de utför allt som ingår i deras uppdrag även om de fann 

vissa krav som orimliga, vilket följande citat återspeglar ”det här är inte helt rätt men jag 

måste, jag måste göra det ändå”. En anledning till att vi inte fann ett mer omfattande 

motstånd bland arbetsförmedlarna kan vara att de medvetet valt att inte nämna det. Å andra 

sidan kan det bero på att teknikens utveckling (Prop. 2009/10:175) och införandet av alltfler 

effektivitetsmätningar och tillsyngranskningar (Stendahl, 2010; Jacobsson & Seing, 2013) gör 

att arbetsförmedlarna idag är bevakade i en större utsträckning än vad som tidigare var 

möjligt.  
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Vår uppfattning är att arbetsförmedlarna har stort handlingsutrymme vad det gäller 

möjligheterna att själva planera dagen men att det är begränsat när det gäller möjligheterna att 

påverka och fatta självständiga beslut.    

     Sex informanter angav att de förväntningar de hade innan de började arbeta på 

Arbetsförmedlingen inte stämmer överens med hur arbetet ser ut. Det administrativa arbetet, 

den tunga arbetsbördan och personal- och tidsbristen angavs som främsta orsaker till glappet 

som uppstått mellan förväntningar och det faktiska arbetet. Dessa aspekter gör att man inte 

hinner med att arbeta med någon kvalité i mötena på det sätt som de själva önskade vore 

möjligt. Följande citat återspeglar detta: 

 
”Betydligt mer administrativt, tror jag. Hmmm och man kan inte göra den, alltså man kan inte göra 

allt som man vill göra. Tidsmässigt och så, å man hinner inte med. Och arbetsbördan är sjukt dryg. 

[…]” (informant med kort anställningstid) 

 

” […] Det är ju att det är väldigt mycket administration så. […] Vi är för få folk. Vi är alldeles för lite 

folk tycker vi jämfört med det som vi förväntas prestera.” (informant med lång anställningstid) 

 

Vi kunde konstatera att arbetsförmedlarna främst arbetar med att möta de arbetssökande i 

grupper istället för i individuella möten, vilket vi tolkar som en metod som i det dagliga 

arbetet möjliggör hanteringen av den höga arbetsbelastningen. Känslor av frustration över att 

inte kunna hjälpa i den utsträckning man skulle vilja genomsyrar empirin. I enstaka fall 

utrycktes en acceptans genom att man gör så gott det går utifrån befintliga resurser, som i 

exemplet nedan:  

”Jag kan inte göra allt men jag kan göra något och tillsammans kan vi göra en hel del.” (informant 

med lång anställningstid) 

Citaten ovan speglar Lipskys (2010) resonemang om att gräsrotsbyråkraternas höga 

förväntningar inte fullt ut kan omsättas i praktiken på grund av organisatoriska förutsättningar 

och begränsade resurser och menar vidare att de använder sig av olika strategier för att 

överbygga denna motsättning.   

     I vissa avseenden stämde arbetsförmedlarnas förväntningar med det faktiska arbetet; 

nämligen att jobba med människor och kunna hjälpa de arbetssökande samt friheten att 

utforma upplägget för arbetsdagarna: 

 
”Det är möjligheten och glädjen att kunna hjälpa till att människor kommer närmare arbete eller får 

arbete och att kunna coacha och stötta och de här bitarna. De finns ju. Väldigt fritt arbete att själv få 
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lägga upp min vardag också och kunna hålla informationer och de här bitarna som jag tycker är jätte 

roliga. Ja det finns.” (informant med kort anställningstid) 

 

Informanterna var överens om att det administrativa arbetet var dominerande i deras arbets-

uppgifter. De angav att det administrativa arbetets omfång hindrade dem från att träffa de 

arbetssökande i den utsträckning man hade velat. Istället angav de att kontakterna i huvudsak 

skedde via mejl- och telefonkontakt samt genom gruppträffar.  

Baadsgaard et al. (2012) menar att arbetsförmedlaryrket har gått från att vara ett socialt arbete 

till att vara administrativt och Stendahl (2010) har konstaterat en ökad byråkratisering av 

verksamheten och en alltmer virtuell tillgänglighet på bekostnad av personkännedom.             

     Samma bild kommer tydligt fram även i vår studie och empirin talar för att arbets-

förmedlarna är på väg att bli det som Caswell et al. (2010) benämner ”screen-level 

bureaucrat”. Vi fann, såsom Caswell et al. (2010), att arbetsförmedlarna, trots att de förstår 

syftet med dokumentationen, upplever att det alltmer omfattande administrativa arbetet 

missgynnar de arbetsslösa: 

 

”Vi gör massa saker för att de kollar oss, att vi gör rätt och att vi gör rätt saker. Jag förstår syftet med 

att göra det, det gör jag. Men […] så är det ju inte det som för de arbetslösa framåt å… det gör ju inte 

det. Men för min del så hade det ju inte behövts kontrollen om man säger, utan då det hade varit mer 

fokus på att jobba med människorna, med företagen och de arbetslösa” (informant med lång 

anställningstid)  

 

Informanterna ansåg att de hade för få insatser att erbjuda de arbetssökande. De önskade en 

större flexibilitet i möjligheterna att fördela insatser mellan arbetslagen, att gränserna mellan 

vad de olika arbetslagen fick erbjuda de arbetslösa skulle förändras. Några angav att de idag, i 

vissa fall, även konkurrerar om insatserna inom det lokala kontoret. De har bara en viss kvot 

av insatser att tillgå och menade att verktygslådan med insatser är beroende av det rådande 

ekonomiska läget samt politiska beslut:  

 

”[…] det här är en politiskt styrd organisation och det är, ibland finns det kanske mer pengar och då 

kan vi erbjuda mer insatser, och så nu finns det lite mindre pengar och då är det lite svårare alltså.” 

(informant med kort anställningstid) 

 

Sammanfattningsvis finner vi att arbetsförmedlarna upplever detaljstyrningen, det ökade 

administrativa arbetet och begränsade resurser som hinder vad det gäller möjligheterna att 

arbeta med de arbetssökande på det sätt som de själva skulle önska vore möjligt. Vår tolkning 

utifrån detta är att arbetsförmedlarnas handlingsutrymme begränsas genom dessa faktorer.  
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8.2 Regelverket 

Alla informanter ansåg att fördelarna med att vara styrda av lagar och förordningar är att det 

skapar enhetlighet i besluten. I intervjuerna framkom det tydligt att arbetsförmedlarna, i deras 

möten med de arbetssökande, flitigt använder sig av regelverk för att förklara för dem vad 

som gäller. De hänvisar till regelverket även då de motiverar beslut och försvarar sig vid 

meningsskiljaktigheter då de arbetssökande blir missnöjda med arbetsförmedlarnas beslut. 

Citaten nedan är exempel på liknande resonemang som genomsyrat intervjusvaren: 

 

”Kunderna vet ju inte alltid… de har inte alltid koll på regelverket. De vet ju inte riktigt vad de kan få 

och så vidare.”(informant med kort anställningstid)  

”Nej, men man har ju fått förklara att… att det är ju inte jag som gör att ju, utan att det är regelverket 

som bestämmer över att då.”(informant med lång anställningstid) 

”Alltså jag försöker förklara för… de sökande… regelverket då och varför och så här och oftast tycker 

jag att de förstår och jag har ju fått sådana personer som har suttit framför mig och vart jätte arga på 

mig och som samtidigt sa att jag förstår att det inte är du som är så men nu så sitter du…”(informant 

med lång anställningstid) 

”[…] alltså fördelarna är ju att det finns och att man, alltså det är beslut som kanske… inte är till den 

sökandes fördel, att man ändå alltid kan hänvisa till en lag och förordning.”(informant med kort 

anställningstid) 

  

Att informanterna angav att de i väldigt stor omfattning använder sig av regelverket för att 

förklara för de arbetssökande vad som gäller samstämmer med resultaten i Stendahls (2010) 

studie. Utifrån empirin anser vi att regelverket används i stor utsträckning, av informanterna, 

som ett sätt att markera att det inte är de som individer som fattar beslut, utan att de genom sin 

yrkesroll som arbetsförmedlare tvingas utöva organisationens uppdrag, och därmed inte bär 

ansvaret för utfallet av besluten. En ansvarsförskjutning från sig själv till regelverkets 

utformning som man inte själv råder över, vilket vi tolkar som en copingstrategi som 

arbetsförmedlarna använder sig av för att kunna hantera det dagliga arbetet. 

     Vi märkte hur samtliga informanter blev spända och mer eller mindre osäkra när vi ställde 

frågan om vilka lagar och dokument som reglerar/styr deras arbete. Samtliga informanter 

uppgav att de själva ansvarar för att hålla sig uppdaterade på förändringar av lagar och 

regelverk via Arbetsförmedlingens intranät, samtidigt som de angav att de såg kollegorna på 

kontoret som en stor tillgång när osäkerhet rådde kring tolkning av regelverken. De angav att 

de drar nytta av varandras erfarenheter och kunskaper kring tolkning av regelverken genom 

att knacka på hos varandra men även genom att diskutera olika ärenden med varandra i 

arbetslagsmöten och i fikarummet. De angav att detta var ett vanligt sätt att hjälpas åt med 
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tolkning av regelverk inför beslutsfattande, även om det finns möjlighet att få juridisk 

telefonrådgivning genom att ringa en speciell avdelning inom Arbetsförmedlingen. Detta 

speglas genom följande citat: 

  

”A det är ju att man väldigt ofta är i gränslandet […] Det är där man är hela tiden. Hur man ska 

tolka det, om man kan ta det här beslutet eller om man kan göra på detta viset […]Vi pratar ju jätte 

mycket med varandra och ringer vår rådgivning när det behövs. […] det är ju svårt för oss som 

anställda att förstå regelverket ibland…”(informant med lång anställningstid) 

 

”[…]man springer in och frågar varandra saker hela tiden och så […]man kan inte hålla reda på 

allting och det är om och men och fram och tillbaka och så, så att man får springa och fråga varandra 

jätte mycket”(informant med kort anställningstid)   

 

Genom att koppla detta till Lazarus (1993) tolkar vi det som distanserande coping genom ett 

tydligt mönster som framkommit ur empirin gällande hur arbetsförmedlarna hanterar sitt 

förhållande till regelverken som följande citat illustrerar:  

 

” […] alltså, vi jobbar med så mycket och så finns det så många lagar och förordningar och så att 

förhålla sig till så att (harkling) det är ju nästan omöjligt att hålla sig uppdat… ja alltså det är 

omöjligt att hålla sig uppdaterad på allting, det är verkligen det […].” (informant med kort 

anställningstid) 

 

Enligt Lipskys (2010) teori ges gräsrotsbyråkraterna ett visst handlingsutrymme för att kunna 

implementera välfärdspolitikens reformer på individnivå samt av att hantera det specifika i 

varje enskilt fall. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att organisationens 

utformning av regelverket kan skapa tolkningsutrymme, vilket påverkar socialarbetarnas 

ramar och vilka val de har. Detta inverkar på deras handlingsutrymme. 

     Av citaten ovan uppfattar vi det som att regelverket ger arbetsförmedlarna tolknings-

utrymme som vid bedömningar och beslut skapar osäkerhet och förvirring. Vi kan konstatera 

en paradox i arbetsförmedlarnas svar; hur kan regelverket skapa enhetlighet i besluten om 

dess innehåll och tolkning skapar osäkerhet och förvirring?  

      

8.3 Att hantera regelverket 

Sex av de åtta informanterna angav att de upplever det som svårt att vara mellan regelverk 

och kund. De uppgav att de hanterar dessa dilemman genom att hänvisa till regelverken och 

förklara för de arbetssökande att de bara följer gällande lagar. Följande citat avspeglar detta:  

 

”[…] ibland så måste jag ju verkställa beslut, jag måste alltså jobba med någonting som jag 

egentligen inte tycker själv. Men jag är ju anställd av Arbetsförmedlingen och det är politiskt styrt och 
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jag måste ju liksom… i min yrkesroll så ska jag, måste ju tro på det fast man inom sig så kanske man 

bara känner: vilket pucko hittade på detta?” (informant med kort anställningstid) 

”[…] jag har ju en vilja där och en lag där ju… ja då måste man vara smidig till att få det att funka 

där ju, och förstå för den sökande att… det är inte jag, utan det är ett regelverk som styr, nej, det har 

jag inga problem med.” (informant med lång anställningstid) 

Liknande påstående, som förekommer i de flesta intervjuerna, visar även att konflikter mellan 

regelverk och arbetsförmedlarnas personliga åsikter uppstår. I likhet med Stendahls (2010) 

studie framstår även våra informanter som anställda som i allra högsta grad är lojala gentemot 

Arbetsförmedlingens uppdrag. Anställda som ställer egna åsikter och uppfattningar åt sidan 

och ser till att uppdraget kommer i första hand.  

     Enligt Stendahls (2010) resultat uppstår dessa konflikter när det gäller kontrolluppdraget 

för arbetsförmedlarna.  

     Vi kan se att konflikter kan uppstå även i andra delar av arbetsförmedlarnas uppdrag, 

exempelvis när det gäller utbudet av insatser och utformningen av dessa. De skäl som angavs 

som orsaker till dilemman var dels att regelverket begränsar deras möjligheter att erbjuda 

insatser; de hade önskat större flexibilitet i dels vilka insatser de i de olika arbetslagen är 

hänvisade till att erbjuda, men även ett utökat utbud av insatser. Citatet nedan exemplifierar 

detta:  

 

”Vi utgår ju från att varje människa är handlingskraftig och kan och vill så att säga något, men 

behöver ju stöd i vissa lägen… och det gäller att hitta och finna det stödet som passar in mot varje 

individs behov, i olika livssituationer. Det känns ju meningsfullt men då måste man också känna att 

man har de verktygen som behövs. […] Ibland finns det inga verktyg överhuvudtaget. […] Vi vill 

stötta men vi kan ju inte längre eftersom regelverket stramas åt och allt detta.”(informant med lång 

anställningstid) 

 

De flesta informanter angav att regelverkets krav inte samstämt med de egna bedömningarna i 

ett ärende någon gång och samma personer berättade även att det förekommit att 

arbetssökande blivit missnöjda med deras bedömningar i något ärende. De informanter som 

istället angav att det inte förekommit att organisationens krav inte samstämt med deras egna 

bedömningar någon gång, uppgav samtidigt att det förekommit att arbetssökande varit 

missnöjda med deras bedömningar.  

     Minskat utbud av insatser och de begränsningar som följer av regelverken, som 

informanterna lyft fram, visar på arbetsmarknadspolitikens nuvarande inriktning med 

minskade offentliga investeringar i aktiva åtgärder såsom utbildning och praktik (Bengtsson 

& Berglund, 2012) och återspeglar ett av målen med omorganiseringen av Arbetsmarknads-

verket 2008; att Arbetsförmedlingen inte ska förmedla arbetsmarknadspolitiska program 
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(Prop. 2006/07:1). Vi förstår det som att regelverkets begränsningar beträffande utbudet och 

utformningen av insatser innebär en begränsning av arbetsförmedlarnas handlingsutrymme då 

dessa efterlyser ökade valmöjligheter och mer flexibilitet för att kunna hantera de 

arbetssökandes behov. 

     Med tanke på att de flesta arbetsförmedlare angav att de upplever dilemman med att 

befinna sig i denna position mellan regelverk och kund ville vi få en tydligare bild av vad 

dilemmat bestod av. I intervjuerna tog flera informanter själva upp lagändringen som trädde i 

kraft den 1 september 2013 (SFS 2000:628), vilken innebar ett utökat kontrolluppdrag för 

arbetsförmedlarna. Några av de informanter som inte själva tog upp lagändringen frågade vi 

om deras synpunkter på densamma. Alla utom en av de informanter som berört lagändringen 

(ibid.) uppgav att de såg denna lag som övervägande positiv. De angav att den till och med 

var till hjälp i deras arbete genom att både de och den arbetssökande gavs möjligheter att 

använda kontrolluppdraget som en hjälp i att strukturera och även konkret se vad som gjorts 

för att försöka finna ett arbete. 

     Detta resultat framkom trots att de flesta informanterna samtidigt angett att ett dilemma 

med deras yrke var just att kontrollera. De uttryckte en önskan om att få använda den 

administrativa mertid som kontrollerna innebär till att istället arbeta mer uppsökande 

gentemot arbetsgivare för att lättare kunna matcha de arbetssökande med lediga platser.              

     Samtliga informanter som såg lagen (ibid.) som positiv, även de som angett att en nackdel 

med jobbet var att kontrollera de arbetssökande, uppgav att det inte fanns några svårigheter 

med att hantera det, vilket de beskrev att de gjorde genom att vara tydliga med att informera 

kunderna om att det inte var arbetsförmedlarnas egna, personliga beslut, utan att regelverket 

tvingat dem att fatta beslut på detta sätt. Svar som exemplifierar detta:  

 

”Nej, jag har inga problem med det utan det viktiga för mig det är tydligheten gentemot våra kunder 

då, våra arbetssökande...”(informant med lång anställningstid) 

 

Vi tänker att användningen av begreppet kund, som även framkommer i citatet ovan, kan 

underlätta hanteringen av det kontrollerande uppdraget som arbetsförmedlarna har. Hade man 

istället använt sig av begreppet klient tänker vi att arbetsförmedlarnas synsätt på de arbetslösa 

kunde varit annorlunda och därigenom hade det varit svårare att hantera den kontrollerande 

rollen.  

     Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att kategoriseringar av roller medför en 

påverkan i interaktionen mellan socialarbetaren och klienten. De menar att begreppet klient 

innebär underläge, svaghet och ett resursbehov.  
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För att koppla detta till copingteorin (Lazarus, 1993), tolkar vi det som att begreppet kund kan 

förenkla den känslomässiga hanteringen som det kontrollerande uppdraget kan innebära. 

Därigenom blir copingstrategin distanserande genom att de tar lättare på situationen än de 

kunde ha gjort om de använt sig av begreppet klient. 

 

”[…] jag hanterar det genom att… ehh… det är mitt jobb… så. Nu ser reglerna ut såhär… och … då 

får man gilla läget. Reglerna ska gälla för alla.” (informant med lång anställningstid)  

 

Lazarus (1993) beskriver olika sätt att hantera stress med copingteorin. Med utgångspunkt i 

copingteorin tolkar vi det som att arbetsförmedlarna i stor utsträckning använder sig av 

strategin att söka socialt stöd hos varandra genom att de angett att de ventilerar och rådfrågar 

kollegorna på det lokala kontoret när dilemman uppstår i deras arbete. Främst då det gäller 

tolkningsfrågor om regelverken men även då kundernas förväntningar och arbetsförmedlarnas 

bedömningar inte stämmer överens.  

     När det gäller vad arbetsförmedlarna uppgett angående hur de hanterar uppkomna 

dilemman beroende på att organisationens regelverk inte överensstämmer med 

arbetsförmedlarnas egna bedömningar angav de flesta att de hänvisade till regelverket. Av 

informanternas svar tolkade vi att det fanns en blandning av att de var distanserade eller 

självkontrollerande i sina copingstrategier (se vidare i Lazarus, 1993). Det fanns några 

informanter som gav uttryck för att psykiskt påverkas negativt av de dilemman de utsätts för i 

det dagliga arbetet, som kan förklaras genom att de upplever en begränsning i 

handlingsutrymmet när det gäller möjligheterna att påverka besluten.  

 

”[…] Det är mycket väl så att man har vaknat någon gång mitt i natten och sen har man tänkt så här 

att fasiken att inte det där funkar där och så. Men sen får man tänka så det, man kan inte göra 

någonting åt det här nu ändå så nej, glöm det! Hmmm.”   

 

Detta tolkar vi som ett exempel på känslofokuserad coping. De informanter som gav uttryck 

för att må psykisk dåligt på olika sätt angav även att de inte kommer att arbeta på 

Arbetsförmedlingen om fem år.  

Enligt Lazarus (1993) kan en individ ha olika copingstrategier i olika situationer, men även då 

situationer förändras. 

     Genom detta tolkar vi att dessa individer i nuläget har en känslofokuserad coping som är 

självkontrollerande, samtidigt som de även har en problemfokuserad coping; då de genom 

planerande problemlösning uppger att deras anställning på Arbetsförmedlingen kommer att ha 

avslutats inom fem år.  
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Svensson et al. (2008) menar att socialarbetare kan välja mellan att antingen anpassa sig till 

gällande ramar eller att arbeta för att förändra dessa. Ur empirin har vi funnit att 

arbetsförmedlarna har valt att anpassa sig till gällande ramar. Samtidigt fanns det några 

informanter som angav att de påverkas psykiskt negativt i detta anpassande till ramarna och 

deras lösning på problemet var att planera att lämna organisationen.  

8.4 Utbildningsbakgrund och handlingsutrymme 

Karlsson (2006) kunde i sin studie märka hur de informanter som hade social omsorgs-

utbildning och kort anställningstid hade en hög grad av lojalitet för organisationen.  

     Vår studies resultat har inte kunnat påvisa att det finns något samband mellan att de som 

har social utbildningsbakgrund skulle vara mer lojala mot organisationen än övriga. Vi fann 

heller inga resultat som tydde på att informanternas anställningstid hade något samband med 

deras lojaliteter till organisationen. Istället fann vi att de som visade störst lojalitet gentemot 

organisationen var de informanter som nyligen sökt och fått nya tjänster inom 

Arbetsförmedlingen. 

      

8.5 Handlingsutrymmet i förhållande till arbetsmarknaden 

Arbetsförmedlarna var överens om att arbetsmarknaden utgjorde ett hinder i deras arbete. De 

menade att en anledning till att så många blev arbetslösa beror på att enkla arbeten har 

försvunnit eller flyttats utomlands. Informanterna angav vidare att många av de arbetslösa inte 

kunde leva upp till de krav som dagens arbetsmarknad ställer. En informant uttryckte 

följande: 

”Jag träffar folk som inte känner igen sig i en enda beskrivning som arbetsgivare kräver liksom… 

massor med saker och erfarenheter och… samtidigt som det är svårt för dem att komma in och få sitt 

första jobb” (informant med lång anställningstid)   

Jacobsson och Seings (2013) resonemang om att arbetsförmedlarnas arbete påverkas av 

utbudet av arbete och alltmer ökade krav i arbetslivet bekräftas av våra informanter. Vi fann 

att tillgången till Arbetsförmedlingens insatser är beroende av den arbetssökandes 

kundkategoritillhörighet. Den arbetssökande måste tillhöra en av de prioriterade grupperna för 

att kunna komma i fråga för en åtgärd: 

 

”Idag har vi ju prioriterade grupper som är inne i olika garantier som gör att de kan åtnjuta… och 

det kan ju vara en som kommer, som har varit arbetslös, har ett arbete på gång och behöver bygga på 

bara med nån kompetensutbildning, då är det kört” (lång anställningstid) 
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”Vi får ju använda resurserna på, till olika grupper under olika perioder alltså prioriteringar som 

görs… och de grupperna som tillhör en grupp som inte tillhör det vi säger, som är prioriterade för 

resurserna och då kan det ju vara lite dilemman. När man får frågor att man fixat, vill komma i fråga 

för nån utbildning som vi har upphandlat men aaa där det inte alltid framgår att faktisk den är styrd 

till nån annan grupp” (lång anställningstid) 

 

Lipsky (2010) menar att handlingsutrymmet är en förutsättning för att gräsrotsbyråkraterna 

ska kunna hantera ärenden med hänsyn till det specifika i varje enskilt fall. Enligt vår tolkning 

tyder informanternas svar på att de insatser som de kan erbjuda de arbetssökande inte är 

tillräckligt flexibla. Det innebär att arbetsförmedlarnas möjligheter att hitta lösningar utifrån 

den arbetssökandes specifika förutsättningar är minimala. 

Arbetsförmedlarna uppmärksammade att vissa av de få insatser som finns att erbjuda inte 

alltid är till de arbetslösas fördel:   

 

”[…]och sen det där som FAS3… där arbetsgivaren får betalt för att ta emot en arbetslös som varit 

arbetslös länge och… han får sämre ersättning av a-kassan än vad arbetsgivaren får betalt med… det 

är ju horribelt ju… men det är ju Riksdag och Regering som bestämmer ju…” (informant med lång 

anställningstid) 

 

Citatet ovan är bara ett exempel på liknande resonemang som informanterna lyft fram, vilket 

tyder på att de anser att den nuvarande arbetsmarknadspolitiken hjälper arbetsgivarna att få 

billig arbetskraft, vilket även framgår av Bengtsson och Berglund (2012).   

 

8.6 Arbetsförmedlarna och allmänhetens bild av organisationen 

En annan stor del av arbetsförmedlarnas arbete utgörs av att jobba med kundmottagning, dvs. 

de bemannar direktservicen, där arbetssökande kan komma in utan i förväg bokad tid, och där 

tar de emot och registrerar de sökande och försöker lösa så många ärenden som möjligt hos 

kunderna. Vad det gäller kontakterna med de arbetssökande uppger flera informanter att de 

upplever att media presenterar en felaktig beskrivning av Arbetsförmedlingen och att detta lett 

till att allmänheten ofta har en förutfattad bild av organisationen samt att individernas 

förväntningar inte stämmer överens med Arbetsförmedlingens verkliga uppdrag. 

”Så fort det går in, det står nåt i tidningarna: O, det är så hög arbetslöshet och bla bla bla bla aaa 

och sen det är ett skylt på Arbetsförmedlingen. Så det är återigen vi helt plötsligt, att det är en så hög 

arbetslöshet och det är vi som får skulden ju. Och då har ju många väldigt taskiga förväntningar 

redan innan de kommer hit... det är ganska viktigt att, att media lyfter fram Arbetsförmedlingen på ett 

sätt som är mer likt vad det egentligen är ah… människors förväntningar på Arbetsförmedlingen 

stämmer inte överens om hur vi kan ge dem ett arbete. Exempelvis de tror att vi har jobben, de tror att 

vi bara kan ge dem ett jobb och sen börjar de arbeta. Och det funkar inte så!”(informant med kort 

anställningstid) 
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”[…] man kunde ju säga ute förr att man jobbar på Arbetsförmedlingen, nu… Så Skatten och 

Kronofogden har ju bättre renommé än vad vi har… i folkmun ute ju…” (informant med lång 

anställningstid) 

 

Jämfört med den studie som genomförts av Ahrne et al. (1985) verkar det som att 

omgivningens bild av förmedlingen inte har förändrats, vilket påverkar arbetsförmedlarna 

både i arbetet och på fritiden.  

      

9 Avslutande diskussion 

Anledningen till att vi har fokuserat på arbetsförmedlarnas handlingsutrymme är att vi 

intresserat oss för vilka förutsättningar arbetsförmedlarna har för att utföra sitt dagliga arbete 

på ett rättssäkert sätt samt för att kunna ge individuellt stöd till den arbetslösa. För att öka våra 

kunskaper kring detta var syftet med vår studie att få en förståelse för hur arbetsförmedlare 

upplever sitt handlingsutrymme utifrån sin yrkesroll. 

     Vår studie tyder på att arbetsförmedlarna har valt att anpassa sig till gällande 

organisatoriska ramar samt att regelverkets utformning begränsar deras handlingsutrymme, 

därmed har vi besvarat studiens första frågeställning. 

     Arbetsförmedlarna vill få ökade valmöjligheter och mer flexibilitet beträffande insatserna 

för att kunna hantera kundernas behov. Vår studie visar att arbetsförmedlarnas 

handlingsutrymme i det dagliga arbetet med klienterna är begränsat när det gäller 

möjligheterna att anpassa det individuella stödet till de arbetslösa. Deras handlingsutrymme 

när det gäller att planera sin arbetsdag upplevs däremot som stort. Detta besvarar studiens 

andra frågeställning.  

     Arbetsförmedlarna har en kontrollerande roll och de visar tydligt att deras handlings-

utrymme inte tillåter att insatserna anpassas utifrån den enskildes behov i den utsträckning 

som behövs. De önskar en större flexibilitet i de insatser de har till förfogande att erbjuda de 

arbetslösa. Utifrån detta perspektiv kan kundbegreppet vara intressant att fundera över. Som 

kund blir man oftast inte kontrollerad och man kan oftast själv avgöra vad man vill ha, vilket 

inte är fallet för de arbetslösa; de kan inte själva bestämma vilka insatser som är lämpligast 

för dem. Att benämna de arbetslösa som kunder kan ge en missvisande bild av de arbetslösas 

utsatta situation.  

     Vi fann intressanta resultat angående hur arbetsförmedlarna hanterade upplevda dilemman 

och svårigheter med arbetet såsom att vara mellan regelverk och kund. Att de hade en 

gemensam copingstrategi i just dessa situationer framkom som ett tydligt mönster ur empirin; 

samtliga hänvisade till lagar och förordningar. För några av informanterna var detta en 
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fungerande strategi medan det inte var det för andra. Den tolkningen har vi gjort genom att 

några informanter angav att de påverkades psykiskt negativt av dilemman från arbetet. Dessa 

informanter angav att de inte skulle arbeta kvar på Arbetsförmedlingen om fem år, vilket kan 

ses som en annan copingstrategi för att hantera svåra situationer. 

     Då Arbetsförmedlingens uppdrag är så starkt styrt genom regelverket blev vi förvånade 

över att arbetsförmedlarna själva förväntas hålla sig à jour med förändringar och 

uppdateringar av lagar och regelverk. Vi anser att det innebär ett stort ansvar för 

arbetsförmedlarna, då tolkningar av lagar och förordningar kan vara avgörande för de 

arbetslösas situation genom att arbetsförmedlarna arbetar med myndighetsutövning. Att oftast 

använda sig av kollegors erfarenheter då det råder tveksamheter kring tolkningar av lagar, 

vilket våra informanter angav att de gör, kan även resultera i spridning av lokala tolkningar av 

regelverk då det är inom det enskilda kontoret som detta sker. Detta resultat kan vara unikt för 

detta kontor, det vet vi inget om då vi begränsats till att undersöka förhållanden på endast 

detta kontor. Vi frågar oss hur rättssäkert detta är och vilken påverkan det innebär för de 

arbetslösa då insatserna som arbetsförmedlarna beslutar om har stor inverkan på den enskildes 

liv. 

 

9.1 Vidare forskning 

Vi fann resultaten om hur arbetsförmedlarna själva ansvarar för att uppdatera sig på 

förändringar av regelverken som förvånande. Samtliga informanter gav en tydlig bild av hur 

de tog hjälp av kollegorna på det lokala kontoret när oklarheter om regeltolkningar uppstod 

inför deras bedömningsarbete och beslutsfattande. Detta kan ha stor påverkan av handlings-

utrymmet och vi frågar oss även vad detta innebär för klienterna ur ett rättssäkerhets-

perspektiv. Det hade varit intressant att forska vidare inom detta område genom att studera 

om samma förhållningssätt är lika vanligt förekommande även på andra kontor inom 

Arbetsförmedlingen. 

     Baadsgaard et al. (2012) har i sin studie presenterat resultat kring hur utbildnings-

bakgrunden bland de danska arbetsförmedlarna förändrats under de senaste åren genom att 

arbetsförmedlaryrket där fått en låg status bland utbildade med social inriktning och även 

genom att annan kompetens efterfrågas av chefer där. De presenterar vilka negativa 

konsekvenser detta lett till för den mest utsatta gruppen av arbetssökande i Danmark.  
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Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) pekar på att socialarbetarnas egna värderingar och 

tidigare erfarenheter inverkar på interaktionen med klienterna, vilket även påverkar handlings-

utrymmet.  

     Vi tycker även att det hade varit intressant att göra en större studie i Sverige och forska om 

hur arbetsförmedlares utbildningsinriktningar ser ut på Arbetsförmedlingen idag. Även hur 

värderingar bland arbetsförmedlarna ter sig och ifall detta påverkar handlingsutrymmet för 

arbetsförmedlarna och vilka konsekvenser det kan leda till för de arbetslösa, hade varit 

intressant att forska vidare om.  
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Bilaga 1 Inbjudan till att delta i studien 

Hej   

Vi heter Heléne Wallman och Gabriela Movileanu och är Socionomstudenter på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Denna hösttermin, som är den sjätte terminen på utbildningen, ska 

vi skriva vårt kandidat-examensarbete i ämnet socialt arbete.  

Syftet med vår studie är att få en förståelse för hur arbetsförmedlare upplever sin yrkesroll. Vi 

vill därför intervjua arbetsförmedlare som frivilligt vill ställa upp och dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper från sitt dagliga arbete.  

Vi vänder oss till Dig, eftersom vi har en förhoppning om att Du kan hjälpa oss att komma i 

kontakt med arbetsförmedlare på din arbetsplats. Vi är intresserade av att intervjua män och 

kvinnor med längre och kortare anställningstid. Intervjuerna beräknas ta mellan 45-60 minuter 

och behöver genomföras så snart som möjligt. Medverkan i studien är frivillig och deltagande 

kan när som helst avbrytas även efter intervjuernas genomförande.  

Vi kommer att göra ljudinspelningar av intervjuerna samt skriva ut intervjuerna i sin helhet. 

Såväl ljudupptagningarna som utskrifterna av intervjuerna kommer att förvaras så att inga 

obehöriga kan få tillgång till dem, och de kommer att förstöras efter att vi har examinerats. 

Detta är nödvändiga delar för att vi, i studien, ska kunna analysera intervjupersonernas 

beskrivningar. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras, behandlas konfidentiellt och 

användas enbart för vår studies syfte. Vår handledare och eventuellt vår examinator kan 

begära att ta del av vårt intervjumaterial. Vårt examensarbete beräknas vara klart och 

examineras januari 2014.  

Vi skulle bli mycket tacksamma ifall Du har möjlighet att hjälpa oss med att komma i kontakt 

med arbetsförmedlare på din arbetsplats och ber vi Dig att kontakta oss senast 2013-11-23. 

Vid eventuella frågor angående vår studie är Du välkommen att höra av dig till oss: 

Heléne Wallman  Gabriela Movileanu 

0709-xx xx xx  0700-xx xx xx 

hw222bi@student.lnu.se  gm222ar@student.lnu.se 

Handledare: 

Namn  

Fil. dr i socialt arbete 073-xxx xx xx mejl@lnu.se  

mailto:hw222bi@student.lnu.se
mailto:gm222ar@student.lnu.se
mailto:mejl@lnu.se
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Bilaga 2 Brev till informanter 

 
Hej! Tack för att Du vill delta i vår studie genom att bli intervjuad! 

Vi heter Heléne Wallman och Gabriela Movileanu och är Socionomstudenter på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Denna hösttermin, som är den sjätte terminen på utbildningen, ska 

vi skriva vårt kandidat-examensarbete i ämnet socialt arbete.  

Syftet med vår studie är att få en förståelse för hur arbetsförmedlare upplever sin yrkesroll. Vi 

genomför därför intervjuer med arbetsförmedlare som frivilligt vill ställa upp och dela med 

sig av sina erfarenheter och kunskaper från sitt dagliga arbete. Vi är intresserade av att 

intervjua män och kvinnor med längre och kortare anställningstid. Varje intervju beräknas ta 

cirka 60 minuter.  

Medverkan i studien är frivillig och Ditt deltagande kan när som helst avbrytas även efter 

intervjuernas genomförande. Vi kommer att göra ljudinspelningar av intervjuerna samt skriva 

ut intervjuerna i sin helhet, vilket vi hoppas att Du samtycker till. Detta är nödvändiga delar 

för att vi, i studien, ska kunna analysera intervjupersonernas beskrivningar. Såväl 

ljudupptagningarna som utskrifterna av intervjuerna kommer att förvaras så att inga obehöriga 

kan få tillgång till dem, och de kommer att förstöras efter att vi har examinerats.  

Intervjumaterialet kommer att avidentifieras, behandlas konfidentiellt och användas enbart för 

vår studies syfte. Vår handledare och eventuellt vår examinator kan begära att ta del av vårt 

intervjumaterial. Vårt examensarbete beräknas vara klart och examineras i januari 2014.  

Vi vänder oss till Dig eftersom Dina erfarenheter av att arbeta som arbetsförmedlare är viktiga 

för vår studie. Din unika kunskap bidrar till att öka förståelsen för arbetsförmedlares dagliga 

arbete och upplevelse av sin yrkesroll.  

Vi är mycket tacksamma för att Du hjälper oss genom att medverka i vår studie! Vid 

eventuella frågor angående vår studie är Du välkommen att höra av Dig till oss: 

Heléne Wallman  Gabriela Movileanu  

0709-xx xx xx  0700-xx xx xx 

hw222bi@student.lnu.se  gm222ar@student.lnu.se 

Handledare: 

Namn Fil. dr i socialt arbete 073-xxx xx xx mejl@lnu.se  

mailto:hw222bi@student.lnu.se
mailto:gm222ar@student.lnu.se
mailto:mejl@lnu.se
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur ser ditt tidigare arbetsliv ut?  

 

Uppdraget 

1. Hur länge har du arbetat på Arbetsförmedlingen? 

2. Hur väcktes ditt intresse för att jobba som arbetsförmedlare?  

3. Tycker du att de förväntningar du hade innan du började arbeta här stämmer överens 

med hur arbetet är? Beskriv likheter/skillnader. 

4. Vilka lagar och dokument reglerar/styr ditt arbete och hur tar du del av uppdateringar?  

5. Ge exempel på fördelar med att ha regler och lagar att följa i ditt dagliga arbete. 

6. Ge exempel på dilemman som kan uppstå i ditt dagliga arbete med hänsyn till 

regelverken och hur du hanterar dessa.  

7. Hur upplever du din arbetsmiljö när det gäller dina möjligheter till delaktighet och 

inflytande i ditt arbete? 

8. Vilka forum för samtal kring uppdrag och det dagliga arbetet finns det inom 

verksamheten? 

 

Det dagliga arbetet 

1. Kan du beskriva vilka arbetsuppgifter du har under en arbetsdag?  

2. Ge exempel på insatser som du upplever som framgångsrika. 

3. Ge exempel på insatser som du inte tycker är framgångsrika. Hur upplever du det? 

4. Hur upplever du att din kunskap och dina erfarenheter tas tillvara inom verksamheten?  

5. Vilka hinder och möjligheter ser du i ditt arbete?  

 

Den dubbla rollen 

1. Hur uppfattar du din roll som anställd på Af? 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att vara i din roll i positionen mellan 

organisation och kund?  

3. Hur ser du på förhållandet mellan regelverkens krav och kundernas behov och 

förväntningar?   

4. Har det någon gång uppkommit situationer då organisationens krav inte samstämt med 

dina egna bedömningar i ett ärende?   

5. Har det någon gång uppkommit situationer då kunderna blivit missnöjda med dina 

bedömningar i ett ärende?  
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6. Hur har ditt fortsatta arbete påverkats efter dessa situationer?  

7. Vems intresse/bedömning väger tyngst när du måste ta beslut i sådana fall?  

8. Om du skulle beskriva arbetet sedan du började arbeta, tycker du att arbetet förändrats 

och i så fall på vilket sätt? 

 

Framtid 

1. Om du fick bestämma, hur skulle arbetsförmedlaryrket se ut då?  

2. Vad tänker du om framtidens arbetsmarknad och vad tror du är avgörande för att fler 

arbetslösa ska få arbete? 

3. Vad tror du att du gör/ vad drömmer du om att göra om fem år?   
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Bilaga 4 Informationsblad om insatser 

 

 
 

 Faktablad till arbetssökande november 2011 

Förberedande insatser 
De förberedande insatserna syftar till att underlätta ditt val av arbete. 
Insatserna ska vara individuellt utformade och kan vara av vägledande, 
rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för 
dig som behöver förbereda dig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt 
program eller ett arbete. 

Vad är förberedande insatser? 
De förberedande insatserna kan bestå av 

- aktiviteter inom ramen för arbetsförmedling eller vägledning, till exempeljobbsökarkurser 
eller yrkesvalskurser på heltid 

- aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga insat-ser till dig 
med funktionsnedsättning eller andra skäl behöver extra stöd och hjälp för att få ett fotfäste 
på arbetsmarknaden 

- fördjupad kartläggning och vägledning för dig som behöver få dina förutsätt-ningar för 
framtida arbete/utbildning klargjorda i en tidsavgränsad utrednings-insats om längst 12 
veckor 

- förberedande eller orienterande utbildningar, det vill säga i huvudsak utbild-ningar som 
förbereder för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, till ex-empel för 
arbetsmarknadsutbildning 

- utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att 
delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), dock inte under tid som invandraren tar 
del av insatser enligt lagen (2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
eller deltar i, av kommunen anordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen 
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera 

- utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det offentliga skolväsendet eller 
motsvarande, som motsvarar längst sex månaders heltidsstudier för den som är 
långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  

Tidsperioden för insatsen är normalt sex månader. Undantag från tidsperioden kan göras för 
vissa grupper av arbetssökande och vissa insatser. 

Vem kan anvisas förberedande insatser? 
Är du arbetslös eller riskerar att bli arbetslös och är inskriven hos oss på Arbetsförmedlingen 
kan du anvisas till en förberedande insats från den dag du fyller 25 år. Är du ung med 
fuktionsnedsättning, uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen eller 
etableringsinsatser enligt lagen (2010:197) får anvisning göras även om du inte fyllt 25 år. Är 
du under 25 år kan du anvisas jobbgarantin för ungdomar (se särskilt faktablad).  
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Ersättning och försäkringsskydd 
Under tiden i en förberedande insats får du aktivitetsstöd som betalas ut av 
Försäkringskassan. Är du berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa får aktivitetsstöd 
motsvarande arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kronor per dag vid heltid. Är du inte 
uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa får du aktivitetsstöd med 223 
kronor per dag. En förutsättning för att stödet ska betalas ut är att du varje månad lämnar 
blanketten Försäkran-Aktivitetsstöd (RFV 5057) till Försäkringskassan. Deltagare i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program som får ersättning i form av aktivitetsstöd omfattas av 
vissa försäkringar. 

Ansvar för arbetsmiljön 
Enligt lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program ska du som anvisas till ett 
arbetsmarknadspoltiskt program likställas med arbetstagare vad gäller vissa bestämmelser i 
arbetsmiljölagen. Detta innebär att den som upplåter sin arbetsplats för ett program ansvarar 
för att arbetet bedrivs på ett säkert sätt. 

Anordnaren är skyldig att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder, 
och hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt. Det är 
viktigt att du får kunskap och kännedom om hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert 
sätt. Anordnaren är också skyldig att anmäla skada till Försäkringskassan och 
Arbetsmiljöinspektionen. 

Regler 
Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program. 

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 

Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd. 

Arbetsmarknadsstyrelsens allmänna råd (AMSFS 2001:2) om tillämpningen av 

förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
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