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”Det räcker inte med att vara 
en god arbetsförmedlare.” 
Medborgares föreställningar om Arbetsförmedlingen. 

Petra Karlsson & Magdalena Narozniak 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera de föreställningar några medborgare hade om Arbetsförmedlingens 
tjänster och arbetsförmedlarnas kompetens, samt vilka känslor Arbetsförmedlingens logga frambringar 
hos medborgare. Intresse att studera människors föreställningar om Arbetsförmedlingen väcktes då 
Arbetsförmedlingen är ett välkänt varumärke som människor har en åsikt om. En kvalitativ 
intervjustudie genomfördes med åtta medborgare i Stockholm. Resultatet visar att endast en 
respondent inte kände till vilka tjänster Arbetsförmedlingen erbjuder. Övriga sju respondenter nämnde 
utbildningar, personligt stöd, rekryteringsträffar och utbetalning av arbetslöshetsförsäkring. Sex 
respondenter kände till att arbetsförmedlares kompetens bland annat utgörs av utbildningar som 
socionom, yrkesvägledare eller andra samhällsvetenskapliga utbildningar, medan två inte visste. 
Respondenterna förknippar överlag Arbetsförmedlingens logga med negativa benämningar. Slutsatsen 
är att respondenternas kännedom om Arbetsförmedlingens tjänster och arbetsförmedlarnas kompetens 
varierade beroende på om man hade egen erfarenhet av Arbetsförmedlingen och på hur aktuellt ämnet 
är för dem. Men även andras föreställningar och egna förutfattade meningar påverkar människornas 
föreställningar om Arbetsförmedlingen.  
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”It’s not enough to be a good 
work agent.” 
Citizens’ attitudes about Arbetsförmedlingen. 

Petra Karlsson & Magdalena Narozniak 

 

Abstract 

The purpose of the study was to examine the attitudes some citizens had about Arbetsförmedlingen 
services and the work agents competence, and also the feelings Arbetsförmedlingens log brings to 
citizens. Interest to study people's perceptions of Arbetsförmedlingen was raised since 
Arbetsförmedlingen is a well-known brand that people have an opinion on. Eight citizens in 
Stockholm participated in a qualitative interview study. The results show that only one respondent was 
not aware of what services Arbetsförmedlingen offer. The other seven respondents mentioned training, 
personal support, recruitment, meetings and payment of unemployment insurance. Six respondents 
knew that work agents competence consists of education in social work and as professional counselors 
or other social science courses, while two did not know. Respondents generally associates 
Arbetsförmedlingens log with negative names. The conclusion is that respondents' knowledge of 
Arbetsförmedlingens services and the work agents´ working skills varied depending on whether the 
respondents had personal experience of Arbetsförmedlingen and how current the subject is for them. 
But also others attitudes and preconceptions affect people's perceptions of Arbetsförmedlingen. 
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1. Inledning 
När man får ett skrubbsår sätter vi på ett plåster för att minska smärtan. När vi bryter benet åker vi till 
sjukhuset för att få lämplig vård, för att minska smärtan. När vi förlorar jobbet går vi till 
Arbetsförmedlingen. Men vad händer med den eventuella smärtan av att förlora ett jobb? Känsla av 
smärta kan ge olika utryck från människa till människa (Engquist, 1995). Några rycker på axlarna och 
går vidare, vissa hanterar smärta genom bitterhet medan andra tiger (ibid.). 

 Vi studerar nu sista året på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vår tanke är att efter utbildningen 
arbeta med arbetsmarknadsfrågor samt med människor som befinner sig i olika förändringsprocesser. 
Vi har båda lockats till Arbetsförmedlingen som verksamhet och arbetsplats då de möter och arbetar 
med människor som är i just förändringsprocesser. Under planeringen av detta examensarbete fick en 
av oss studenter anställning på Arbetsförmedlingen. I rekryteringsprocessen informerades det att 
Studie- och yrkesvägledares kompetens är högst intressant och givande för Arbetsförmedlingens 
verksamhet. Den vägledarkompetens som Arbetsförmedlingen intresserar sig av är bland annat 
samtalsmetodik och vägledning. Efter detta började vi fundera om människor i allmänhet verkligen 
förknippar kompetens med Arbetsförmedlingen. Utöver detta funderade vi även över 
Arbetsförmedlingens logga och vad den frambringar för känsla hos människor? Vi tror att 
Arbetsförmedlingen är ett välkänt varumärke och många har något att säga om just denna verksamhet. 
Därmed vill vi studera medborgarnas föreställningar om Arbetsförmedlingen. I denna studie 
intresserar vi oss för om det som sägs om Arbetsförmedlingen bygger på människors erfarenheter, 
värderingar eller okunskap.  

1.2 Problemområde 
Ofta besöker personer Arbetsförmedlingen när de blivit arbetslösa och står i en rådvill livsprocess, 
enligt oss. Vi förmodar att det är svårt för nedstämda individer att informeras om rättigheter och 
skyldigheter i en sådan situation. Vi tror att man som medborgare inte beblandar sig med 
Arbetsförmedlingens information och uppdrag om man inte är eller blir tvungen. Många människor 
tror att Arbetsförmedlingen tvingar arbetssökande att besöka Arbetsförmedlingen när de blivit 
arbetslösa för att få arbetslöshetsförsäkringen (a-kassa) utbetald. Vi menar att det i själva verket är 
individens eget ansvar att följa regler för avtal gällande arbetslöshetsförsäkringar. Arbetsförmedlingen 
har ett uppdrag att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring1.  
Därför är det extra viktigt för hela samhället att det finns en klar bild av Arbetsförmedlingens tjänster i 
form av uppdrag och kompetens innan arbetslösheten, för att minska irritation, missförstånd och 
psykisk ohälsa. Ett exempel på missnöjet är individer som avsätter tid och utrycker sin negativa energi 
i form av att starta protestgrupper, organisationer mot Arbetsförmedlingens verksamhet. Ett citat från 
Arbetsförnedringens hemsida2 är: ”Arbetsförmedlingen ägnar sig åt förnedring, inte förmedling. Kalla 
den vid sitt rätta namn: Arbetsförnedringen!”. Vidare beskriver hemsidan att Arbetsförmedlingen 
hotar, tvingar och utövar maktmissbruk. De beskriver att mötena är meningslösa och att förmedlarna 
är rötägg som medvetet strävar efter att få de arbetssökande att känna sig värdelösa och utgår från att 
de är lata. Annat som framkommer på denna hemsida är att förmedlarna skyller ifrån sig på 
regeringen, byråkratin eller tuffa tider. Detta belyser vårt val av problemområde med att det finns 
föreställningar om Arbetsförmedlingen. Vår uppfattning är att Arbetsförmedlingen har blivit en 
                                                      
1 www.arbetsformedlingen.se (2009-04-17) 
2 www.arbetsfornedringen.se (2009-03-28) 
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verksamhet som många älskar att hata. Vi menar att det finns ett problem gällande medborgare som 
inte har någon erfarenhet eller kunskap om Arbetsförmedlingen. Möjligen påverkas okunniga personer 
av andras föreställningar vilket ger onödig negativ energi. Den negativa energin kan utvecklas till hot. 
Enligt Akademikerförbundets undersökning upplever 7 av 10 arbetsförmedlare att arbetsförmedlare 
utsatts för våld eller hot under en 18 månaders period (Andersson, Modig & Almering, 2006). Ett 
annat problem är att medborgare möjligen missar viktig information för att de är påverkade av sin 
föreställning eller okunskap av Arbetsförmedlingens tjänster, kompetens och uppdrag. 
Arbetsförmedlingens kommunikationsstrateg Fredrik Ljungberg har uttryckt att deras 
varumärkesposition kan sammanfattas som ”välkänt med dåligt rykte”. Vidare säger Ljungberg att det 
är tufft att jobba sig uppåt när så många redan har ”bestämt sig” för vad de tycker om verksamheten3. 
Loggan är viktig för ett företag då den representerar verksamheten (Melin, 1999). 
Arbetsförmedlingens logga förekommer ofta i media i samband med negativa 
arbetsmarknadsprognoser. Arbetsförmedlingens logga används även i media då den inte presenteras i 
sin rätta kontext. Detta kan vara en fara för loggan och varumärket då den automatiskt presenteras i ett 
negativt sammanhang och frambringar olika känslor. Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles 
Bermudez-Svankvist säger i en pressrelease att; ”Arbetsförmedlingen står redo att visa att vi är en 
viktig aktör”4. Utöver detta beskriver hon att Arbetsförmedlingen fått besked om nya satsningar från 
regeringen för att möta avmattningen av konjunkturen (ibid.). Regeringen tillstöter nu anslag och extra 
stöd för individer att hitta arbete5. Trots ökade resurser möts dessa nya satsningar paradoxalt nog med 
motstånd från medborgarna. Arga röster framträder i media som menar att vi minsann kan hitta arbete 
själva, vi behöver inte Arbetsförmedlings hjälp (Falu Kuriren 2009-02-06). Det verkar inte spela 
någon roll vad Arbetsförmedlingen gör utan det är alltid några som ska kritisera verksamheten. Av 
denna anledning är det ännu viktigare att i mötet med individen, definiera Arbetsförmedlingens 
varumärke och förstärka myndigheten som en viktig aktör för att på så sätt skapa förtroende och 
trygghet till Arbetsförmedlingen.  

 Arbetsförmedlingen eftersträvar att spegla samhället och tillvarata den kompetens, erfarenhet och 
drivkraft som samhällets mångfald ger6. På motsvarande sätt finns det Studie- och yrkesvägledare som 
är yrkesverksamma som handläggare och coacher inom Arbetsförmedlingen (ibid.). Vägledarna ska 
förhålla sig till sin yrkesprofession och de befinner sig ofta i ett så kallat korstryck vad gäller 
motstridiga förväntningar och oförenliga krav7. Därför är det av stor vikt att vara medveten om den 
eventuella konflikt som kan uppstå om det inte finns en tydlig bild av Arbetsförmedlingens uppdrag 
ute i samhället.  

 Det är viktigt för samhället att känna till det specifika uppdraget som Arbetsförmedlingen har och vad 
det grundar sig i. Utöver detta ser vi det betydelsefullt att vår studie kan påvisa om medborgarnas 
föreställningar möter Arbetsförmedlingens uppdrag. Om studien visar att det finns motsättningar 
mellan medborgarens medvetenhet gällande uppdraget och föreställningen kan denna undersökning 
medföra större förståelse för hur Arbetsförmedlingen kan samverka med samhället och samtidigt 
utföra sitt regeringsuppdrag. Detta skulle gynna alla parter och minska onödiga kostnader, negativ 
energi, missförstånd samt effektivisera verksamheten på Arbetsförmedlingen.  

                                                      
3 www.sverigesinformationsforening.se (2009-03-12) 
4 www.newsdesk.se (2009-03-08) 
5 www.arbetsformedlingen.se (2009-03-09) 
6 www.arbetsformedlingen.se (2009-03-28) 
7 www.vagledarforeningen.org (2009-03-08) 
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Det vore intressant att se exakta siffror på hur många jobb Arbetsförmedlingen förmedlar, eftersom vi 
tror att Arbetsförmedlingen förmedlar fler jobb än vad allmänheten föreställer sig. Detta är näst intill 
omöjligt då många personer sitter hemma och hittar arbete att söka via Arbetsförmedlingens hemsida, 
Platsbanken. Detta är något som även ingår i Arbetsförmedlingens tjänster, vilket vi inte tror att många 
människor medvetna om. Många personer förstår kanske inte att det egentligen är att med hjälp av 
Arbetsförmedlingens tjänster de fått arbetet genom utan tror i själva verket att han/hon ordnat jobbet 
själv. 

1.3 Samhällsnytta 
Att bedriva en studie om Arbetsförmedlingen anser vi viktigt ur fyra samhällsperspektiv. Det är 
ekonomi, negativ energi, missförstånd samt effektivitet. Den ekonomiska faktorn handlar om att 
Arbetsförmedlingen finansieras av skattemedel. Eftersom varje fysisk samt juridisk person betalar 
skatt bidrar skattebetalarna därmed till Arbetsförmedlingens verksamhet8. Då myndigheten finansieras 
av medborgarna borde det ligga i varje individs intresse att säkerställa att pengarna används på ett 
tillfredställande sätt. Utifrån vår förförståelse upplever vi att Arbetsförmedlingen arbetar i någon form 
av motvind. Som exempel finns hemsidan Arbetsförnedringen där det beskrivs hur man ska undvika 
att ta arbete9. Grundaren till hemsidan förkastar inte bara Arbetsförmedlingens nytta utan uppmanar 
även människor att gå arbetslösa. Hur många som tar detta seriöst kan vi inte svara på. Även om det 
endast är en person som följer Arbetsförnedringens uppmaning leder det direkt till ökade kostnader för 
staten så som eventuella bidragsutbetalningar. Men arbetslösheten leder också till minskade 
skatteintäkter. Pengar som till slut påverkar den enskilda medborgarens plånbok. Om människor får en 
klarhet i Arbetsförmedlingens nytta blir olika gruppers argument för motstånd verkningslösa. 
 

De andra två faktorerna hänger samman och är negativ energi samt missförstånd. Med negativ energi 
syftar vi exempelvis på de som nyligen blivit arbetslösa. De arbetslösa personerna som har en negativ 
föreställning om Arbetsförmedlingen skulle kunna använda sin energi för att ta sig ur arbetslösheten 
istället för att lägga fokus på det som inte är bra med verksamheten. Vi förstår att arbetslöshet är en 
svår situation för människor. Men då personer redan känner obehag och missnöje med sin situation 
menar vi att processen förvärras om individerna motsätter sig det stöd som erbjuds på grund av 
exempelvis bristande förtroende. Om Arbetsförmedlingen skulle uppmärksammas på ett positivt sätt 
kanske negativa föreställningar arbetas bort. Vidare tror vi att det kan råda missförstånd angående vad 
Arbetsförmedlingen kan hjälpa människor med. Dessa missförstånd kan i värsta fall skapa stora 
konflikter mellan arbetssökande och arbetsförmedlare. Vi menar att om människor blir insatta i 
Arbetsförmedlingens uppdrag kan eventuella missförstånd förhindras. I sin tur skulle 
Arbetsförmedlingen bli trevligare för personer att besöka samt en trivsammare och attraktivare 
arbetsplats för arbetsförmedlare. Av dessa anledningar tror vi att det är av största vikt att medborgarna 
vet vad de kan förvänta sig av verksamheten och därmed få rätsida på sina föreställningar gällande 
Arbetsförmedlingen.  

Avslutningsvis menar vi att effektivitet knyter de olika faktorerna samman. Effektiviteten påverkar 
både individen och samhällsekonomin när det gäller att förmedla arbete. Men vi menar att 
arbetsförmedlarnas arbete, utifrån exemplen vi beskrivit ovan, istället hämmas. Vi tror att om 
arbetsförmedlarna arbetar i motvind går mer arbete åt till andra uppgifter än att få ut människor i 

                                                      
8 www.riksdagen.se (2009-03-28) 
9 www.arbetsfornedringen.se (2009-03-09) 
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sysselsättning. Om de missförstånd, oklarheter, okunskap eller eventuella rykten som råder om 
Arbetsförmedlingen kan elimineras, kommer vi samtidigt åt de problem utifrån faktorerna som här 
nämnts.  

1.4 Förförståelse 
Vi är två författare som utfört forskningsarbetet och skrivit denna rapport vilket innebär att vi har två 
olika erfarenheter av Arbetsförmedlingen. Den ena av oss har vid några tillfällen själv blivit tvungen 
att besöka Arbetsförmedlingen för inskrivning som arbetssökande. Den andre av oss har ingen 
erfarenhet av Arbetsförmedlingen. Däremot har vi mött liknade kommentarer från vår omgivning 
kring föreställningar om Arbetsförmedlingen. Föreställningar och kommentarer som att 
Arbetsförmedlingen är onödig eftersom de aldrig ”fixar” några jobb. Annat som framkommit i 
kommentarerna är man kan lägga ner verksamheten eftersom den bara kostar massor av skattepengar, 
lägg över sysslorna på alla Arbetslöshetskassorna istället. Vissa har delgivit oss erfarenheter om 
otrevligt bemötande av personalen och att det är en ren förnedring att besöka Arbetsförmedlingen. 
Vidare undrar vissa vilka tyranner det är som verkligen vill arbeta på Arbetsförmedlingen. Några 
beskriver att de har ont i magen och lider psykiskt i flera dagar innan de ska göra sitt besök. Det finns 
även de som inte vet vad Arbetsförmedlingen gör och känner inte till deras uppdrag. Listan skulle 
kunna bli lång av kommentarer om just Arbetsförmedlingen. Utifrån detta har vi uppfattat att 
verksamheten är synad och diskuterad från olika håll och perspektiv av medborgarna samt media. 

Efter att en av oss författare blev anställd som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen blev vi varse 
om vilken otrolig kompetens och medmänsklighet personalen besitter. Nu vet vi att många av 
arbetsförmedlarna har gedigna akademiska utbildningar och intressanta yrkeslivserfarenheter. På 
Arbetsförmedlingen är utgångspunkten att alltid lita på de arbetssökande, ge tydlig information för att 
ge de arbetssökande rätt och professionell hjälp utifrån reglementet. Dessutom arbetar de bland annat 
med att skapa goda relationer till företag och försöker hjälpa dessa att på bästa sätt hitta rätt 
arbetskraft. Vissa arbetsförmedlare beskriver en del svårigheter med att arbeta som regeringens 
förlängda arm. Arbetssökande kan uppträda hotfullt och bli irriterade gällande de krav som ställs på 
arbetssökande för sin rätt till arbetslöshetsförsäkring. Sökandes missförstånd gällande krav kan ge 
stora personliga och ekonomiska konsekvenser. Utifrån denna förförståelse anser vi att 
Arbetsförmedlingen fyller en funktion i samhället.   

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att få fram vilka föreställningar som några medborgare har om 
Arbetsförmedlingen och vad föreställningarna kan grundar sig på.  

1.6 Antaganden 
Vårt grundantagande är att medborgarna inte är fullt medvetna om vilken hjälp eller vilket stöd man 
kan få av Arbetsförmedlingen och inte vet vilken kompetens arbetsförmedlarna besitter. Vidare antar 
vi att varumärkets logga frambringar negativa känslor hos medborgarna. 

1.7 Forskningsfrågeställningar 
1. Vilka tjänster tror enskilda medborgare att Arbetsförmedlingen kan erbjuda? 

2. Vilken yrkeskompetens tror enskilda medborgare att arbetsförmedlarna besitter? 

3. Vilka känslor associerar enskilda medborgare till när de ser Arbetsförmedlingens logga?  
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1.8 Avgränsningar 
Vi har valt att endast studera enskilda medborgares föreställningar om Arbetsförmedlingen med tanke 
på studiens omfattning. Det hade emellertid varit intressant att exempelvis kontakta företrädare för 
privata näringslivet, företag och skolor för att ta del av deras föreställningar. Vi har begränsat studien 
till att intervjua personer i Stockholms centrala delar. Man hade kunnat besöka olika orter, men vi tror 
inte att detta hade påverkat studiens resultat eftersom vi kommer att intervjua personer på gatan 
slumpmässigt. Av den anledningen kan någon av de tillfrågade likväl komma från andra städer än just 
Stockholm. I studien nämner vi Arbetsförmedlingens kompetens som avgränsas till endast 
arbetsförmedlarnas kompetens av den anledningen att vi inte tror att det skulle tillföra studien något. 
Men för att belysa det interna arbetet med varumärket har vi valt att intervjua Arbetsförmedlingens 
kommunikationsstrateg.  

1.9 Kunskapssyn 
Studiens kunskapssyn baseras på hermeneutik som betyder att forskningsprocessen är en kombination 
av kognitiv och normativa faktorer. Den kognitiva faktorn bygger på forskarens förståelse av det som 
studeras. Den normativa faktorn har sin utgångspunkt i exempelvis fördomar (Holme & Solvang, 
1997). ”En typisk fördom är att vi t.ex. tror att de arbetslösa själva gör för lite för att få ett nytt arbete.” 
(Ibid. s. 97). Faktorernas växelverkan utgör tillsammans forskarens tolkning av forskningsprocessen 
(Ibid.).  

1.10 Människosyn och grundsyn 
Varje individ har rätt till anpassad samhällsinformation utifrån behov. Dessutom ska informationen 
vara lättillgänglig då den blir aktuell för individen. Vi menar att Arbetsförmedlingens tjänster och 
uppdrag bör vara lätt för medborgare att hitta och förstå.  

Vår människosyn har sin grund i det humanistiska synsättet. Utgångspunkten är att människan är ett 
subjekt, det vill säga ett jag, som har frihet, ansvar och ett värde (Collste, 1996). Gällande 
människovärde för andra människor är vissa älskade, uppskattade medan andra är ensamma och 
isolerade (ibid.). Trots detta har varje människa ett egenvärde och som har förmåga och vilja att själv 
bestämma över sitt liv och sina handlingar. Vi kopplar människans rättighet att ta egna beslut till 
autonomi. Kortfattat menas med autonomi att varje individ har fundamentala rättigheter och 
skyldigheter (Collste, 1996). Enligt Collste (ibid.) innebär autonomiprincipen att alla som berörs av 
beslut ska ha möjlighet att påverka besluten. Det finns dock en risk med den autonoma människan då 
han/hon kan låta andra auktoriteter styra sitt tillvägagångssätt och låta sig påverkas av andras 
förväntningar (ibid.). Då medborgare skiljer sig åt är vi medvetna om att alla kanske inte har någon 
direkt erfarenhet av Arbetsförmedlingen. Trots detta menar vi att människan kan skapa sig en 
uppfattning av något han/hon inte haft direkt kontakt med. Samtidigt är vår grundsyn gällande 
människan är att det som sägs är sanningen utifrån individen själv, vilket vi accepterar och respekterar. 
Dessutom är vår grundsyn att alla människor har rätt till information som berör dem själva oavsett om 
informationen berör människan nu eller i framtiden. Likaså kan arbetslöshet drabba alla oavsett 
bakgrund, erfarenhet, etnicitet eller utbildning. Detta är inte exklusivt för en särskild grupp människor 
utan kan hända alla som är yrkesverksamma.  

1.11 Begrepp 
För att förtydliga undersökningen har vi nedan valt att definiera ett antal återkommande begrepp. Det 
första begreppet är Arbetsförmedling som syftar på myndigheten som den 1 januari 2008 tog över 
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Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadsverkets och Länsarbetsnämndernas uppgifter. Innan det var 
Arbetsmarknadsverket (AMV) en statlig myndighet vilken Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och 20 
(numera nedlagda) Länsarbetsnämnder ingick i. I länsarbetsnämnderna ingick sammanlagt ca 325 
lokala Arbetsförmedlingar.  

Vidare används begreppet föreställningar att användas. Begreppet utgår utifrån Frijda, Manstead, & 
Bem (2002) som ett tillstånd som förbinder en person, grupp, föremål eller begrepp med ett eller flera 
attribut. Denna övertygelse uppfattas dessutom som sann av den som har den.  

Dessutom användes begreppet medborgare. Begreppet syftar på invånare i Sverige som är en del av 
det svenska samhället.  

Även ordet kompetens används i studien och med detta menas att uppfylla kraven för eller kunna 
utföra en viss verksamhet (Malmström, Györki, & Sjögren, 2004). I denna studie kommer kompetens 
att användas utifrån utbildningsbakgrund samt andra kunskapsområden inom beteendevetenskap.   

2. Bakgrund 
2.1 Resultat av litteratursökning 
För att hitta lämplig litteratur och fakta har databaser via Stockholms Universitetsbibliotek används så 
som Libris10 samt Google scholar. Via databaserna har litteratur och tidigare forskning sökts utifrån 
sökord som exempelvis arbetsförmedlingen, arbetslösa, föreställningar, varumärke och image. På så 
sätt har några examensarbeten som handlar om denna studies problematisering hittats. Vidare har 
litteratur sökts genom dessa arbetens litteraturlistor. I bakgrundsavsnittet redovisas även information 
från en intervju med kommunikationsstrategen på Arbetsförmedlingen, Fredrik Ljungberg. Syftet med 
denna intervju var att Ljungbergs kunskap om Arbetsförmedlingens varumärke skulle tillföra 
undersökningen ett varumärkesperspektiv som inte kunnat hittas i annan litteratur.  

2.2 Arbetsförmedlingens verksamhet och 
varumärke. 
Under denna rubrik kommer fakta om Arbetsförmedlingens verksamhet att presenteras. Dessutom 
kommer en sammanfattande rapport om arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens roll i detta 
beskrivas. Även en intervju med Arbetsförmedlingens kommunikationsstrateg, Fredrik Ljungberg 
(2009) redovisas. Detta underlag stärker förståelsen och kunskapen om Arbetsförmedlingens 
verksamhet och är grunden för studien.  

2.2.1 Arbetsförmedlingen11 

Uppdraget 

Arbetsförmedlingens uppdrag kommer från riksdagen och regeringen och är formulerat i Förordningen 
(2007:1 030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen 
är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska göras genom att:   

                                                      
10 http://libris.kb.se 
11 www.arbetsformedlingen.se (2009-04-27) 
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• Effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft.   

• Prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.   

• Bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.  

Verksamheten ska utformas så att den bedrivs effektivt, enhetligt och rättssäkert. Arbetsförmedlingen 
ska erbjuda en likvärdig service i hela landet samtidigt som verksamheten ska anpassas till olika 
regioners och olika kunders skilda förutsättningar och behov. Verksamheten ska också leda till ökad 
geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande. Arbetsförmedlingens verksamhet får 
inte medverka till att snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden eller, om det inte är 
arbetsmarknadspolitiskt motiverat, att arbetstillfällen trängs undan. Verksamheten ska också bidra till 
en ökad mångfald och motverka diskriminering. Slutligen har Arbetsförmedlingen ett uppdrag att 
säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Förmedlingens roll 
är att bidra till att sysselsättningen på lång sikt stadigt ökar. Uppdraget förutsätter samverkan med 
andra organisationer, statliga myndigheter, kommuner och företag. Även därigenom har 
Arbetsförmedlingen en funktion som är till nytta för alla i samhället. 

Tjänster 

På Arbetsförmedlingens hemsida12 presenteras deras tjänster som exempelvis är hjälp att söka arbete, 
förbättra sitt arbetssökande, vägledning till arbete och utbildning till arbete. Vidare ingår hjälp att 
starta eget företag i tjänsterna. Arbetsgivare kan också få stöd i rekryteringen av nya medarbetare. 
Sammanfattningsvis kan Arbetsförmedlingen erbjuda individuellt stöd så att arbetssökande snabbt ska 
hitta ett jobb. Stödet kan bestå av att lära sig hur man skriver en jobbansökan, CV eller hur man 
förbereder sig inför en anställningsintervju. Arbetsgivaren ska få tillräckligt med kompetenta 
arbetssökande för att kunna anställa och anpassa stöd i rekryteringsprocessen. Man kan vidare 
prenumerera på Platsjournalen som publicerar lediga arbetsplatser. Insatser anpassas efter kundernas 
behov genom att Arbetsförmedlingen särskilt stödjer arbetssökande med svag ställning på 
arbetsmarknaden, till exempel nyanlända invandrare, långtidssjukskrivna och personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen arbetar också med 
arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande och 
arbetsförberedande insatser. 

Personal och kompetens 

Enligt Arbetsförmedlingens personalavdelning (C. Rosendahl, personlig kommunikation, 8 maj, 2009) 
har Arbetsförmedlingen drygt 9 500 medarbetare (årsarbetare). Av dessa är 63 procent kvinnor och 37 
procent män. Medelåldern är 50 år. Av de anställda har cirka 7 300 medarbetare direktkontakt med 
arbetssökande och arbetsgivare. 5900 är arbetsförmedlare och av dem har närmare 60 % en 
högskoleutbildning på två år eller längre. Övriga har gymnasial eller eftergymnasial utbildning och ca 
200 personer har endast förgymnasial utbildning. För tillfället finns ingen tillförlitlig statistik på 
utbildningsinriktning men de flesta har högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning, 
enligt Arbetsförmedlingen personalavdelning. Utöver detta arbetar 600 som psykologer eller har andra 
specialistfunktioner som på olika sätt stödjer arbetssökande. Resterande medarbetare arbetar som 
chefer eller med stöd och service till organisationen.  

                                                      
12 Ibid. 
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2.2.2 Arbetsmarknadsrapport 2008:2  
Arbetsmarknadsrapporten publiceras två gånger per år på uppdrag av regeringen (Arbetsförmedlingen, 
2008). Avsikten med Arbetsmarknadsrapporten är att presentera en kvalificerad analys av hur 
arbetsmarknaden fungerar samt Arbetsförmedlingens roll i detta. Vidare ska rapportens innehåll bidra 
till att utveckla och effektivisera Arbetsförmedlingen. Inledningsvis belyses Arbetsförmedlingens 
främsta uppgift som är att sammanföra den som söker arbete med dem som söker arbetskraft. 
Arbetsgivarna ska snabbt få lämpliga sökande till vakanser. Vidare kan arbetsgivarna få ytterligare 
stöd av Arbetsförmedlingen vid rekrytering så som att särskilt anvisa lämpliga sökanden till en ledig 
plats. Arbetssökande ska få hjälp att snabbt hitta lämpligt arbete. Arbetsförmedlingens 
matchningsarbete påverkas av konjunkturlägen. Andelen som fått information om arbetet genom 
arbetsförmedlare är låg jämfört med andelen som hittat jobbet i Platsbanken på Arbetsförmedlingens 
hemsida (ibid.).  

 En viktig uppgift för Arbetsförmedlingen är att kontrollera att de som har ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen uppfyller kraven för ersättning. Villkoren är bland annat att söka arbete 
aktivt, att det inte finns hinder för att ta ett arbete, vara beredd att ta ett erbjudet arbete samt medverka 
till att upprätta handlingsplaner. Individuella handlingsplaner är ett verktyg i Arbetsförmedlingens 
strävan efter att matcha arbetssökande och arbetsgivare. Det har visat sig att en mycket stor andel av 
de sökande anser sig tillräckligt informerade om villkoren om arbetslöshetsförsäkringen. 
Arbetsmarknaden utsätts också ständigt för förändringar beroende på hög- och lågkonjunkturer, 
förändringar i lagar och bestämmelser, strukturomvandlingar, teknisk utveckling med mera. Dessa 
förändringar leder till obalanser mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft inom och mellan olika 
yrken och regioner vilket påverkar Arbetsförmedlingens förutsättningar att bedriva verksamhet. 
Arbetslöshets- och rekryteringstider påverkas således av faktorer som Arbetsförmedlingen inte har 
inflytande över. Arbetsförmedlarna kan ge stöd och tips direkt eller indirekt. Därför framgår det i 
rapporten att det är viktigt hur mycket kontakt förmedlarna har med de sökande. Under den senaste 
tiden har kontakten minskat (ibid.). 

 Sammanfattningsvis påverkar det rådande läget på arbetsmarknaden i stor utsträckning utvecklingen 
av Arbetsförmedlingens verksamhet. Arbetslöshetstiden skiljer sig kraftigt mellan olika personer. 
Arbetsmarknadspolitiska program ger i de flesta fall positiva sysselsättningseffekter. Avslutningsvis 
menar rapporten att det är personer med långa inskrivningstider som ha mer nytta av 
arbetsförmedlarna än vad övriga inskrivna har (ibid.) 

2.2.3 Om Arbetsförmedlingens varumärke13 
Fredrik Ljungberg arbetar sedan två år som kommunikationsstrateg på Arbetsförmedlingen och hans 
roll innebär att stärka Arbetsförmedlingens varumärke. Enligt honom är myndighetens varumärke näst 
sämst på den offentliga marknaden (Ljungberg, 2009). Trots detta har Ljungberg sett en liten 
förändring eller ”trendbrott” i undersökningar gjorda i augusti 2007 respektive 2008 som mäter hur 
känd Arbetsförmedlingen är samt deras image. Ljungberg menar att Arbetsförmedlingen sakta klättrat 
på skalan som mäter hur Arbetsförmedlingen uppskattas. På skalan finns det grader från minus till plus 
där noll, som ligger i mitten, står för att folk är neutrala, alltså tycker lika bra om dem som illa. 
Ljungberg uppger att vid senaste mätningen 2008 var Arbetsförmedlingen i närheten av nollpunkten 
och hans förhoppning är att snart passera noll och övergå till positiva sidan.  Enligt Public Image 
undersökningarna som han refererar till, framkommer det att cirka 70 procent av den svenska 
befolkningen känner till Arbetsförmedlingen. Men trots att myndigheten alltså är så känd har de än så 
                                                      
13 Intervju med Fredrik Ljungberg (2009-04-07) 



9 

 

länge dålig image. Ljungberg menar att mycket av resultatet kan förklaras utifrån hur mycket positivt 
respektive negativt myndigheten varit inblandade i fram till mättillfället. En annan uppgift som 
Ljungberg finner anmärkningsvärt är resultaten från deras egna interna kundundersökningar avseende 
både arbetsgivares och arbetssökandes åsikter om Arbetsförmedlingen. I dessa undersökningar får man 
positiva svar angående vad kunderna tycker om Arbetsförmedlingen. Han ställer sig frågan om 
kunderna nu är så nöjda som de uppger sig vara, hur kommer det sig då att man pratar illa om 
Arbetsförmedlingen? En förklaring menar han kan vara att människor tenderar att komma ihåg det 
som är dåligt istället för sådant som faktiskt är bra.  Men resultaten i interna undersökningar kan bero 
på att det är Arbetsförmedlingen som själva genomföra undersökningarna och på så sätt är i en 
maktposition jämfört med personerna som svarar (ibid.) 

Från välkänt med dåligt rykte till välkänt men bra rykte 

För att Arbetsförmedlingen ska vända sin image från negativ till positiv menar Ljungberg att 
myndigheten måste flytta fokus från det som inte fungerar till det som fungerar bra. ”Det räcker inte 
med att vara en god arbetsförmedlare.” Enligt Ljungberg måste Arbetsförmedlingen ”koppla en 
förstärkare till så att vi hörs”. Han tror alltså att Arbetsförmedlingens dåliga eller svaga varumärke 
idag beror på att Arbetsförmedlingen dels inte sköter allt som de borde men även att 
Arbetsförmedlingen är dåliga på att tala om vad de faktiskt gör som är bra. I Ljungbergs arbete ingår 
det att förstärka det som är positivt med Arbetsförmedlingen och göra dessa saker kända. Ett steg mot 
den riktningen är något han kallar för inspirationsdagar som kommer att genomföras runt om i landet 
under 2009 samt att personalen får läsa ”inspirationsboken”. I denna interna kampanj är det tänkt att 
arbetsförmedlare ska inspireras i sitt arbete genom att visa framgångsrika exempel. Utöver detta 
nämns ett antal åtgärder som han anser vara de första stegen mot en myndighet med bra rykte.  

• Först vill han formulera om det språkliga sättet att uttrycka sig i brev som skickas ut av 
Arbetsförmedlingen. Han menar att de ska formuleras på så sätt att individer möts av empati 
och respekt. 

• Vidare vill Ljungberg få ordning på Arbetsförmedlingens publicitet i pressen . De första 
stegen är redan tagna men det återstår arbete anser han.  

• Bemötandet ser Ljungberg också som en viktig punkt. Han tycker att alla anställda ska lägga 
ner sin själ i att bemöta alla kunder på ett så bra sätt som möjligt. ”Börja behandla dem så som 
vi själva skulle vilja bli behandlade:” (ibid.) 

• Ljungberg vill även uppmärksamma arbetsförmedlarnas arbete som han menade är vår tids 
hjältar som lyckas hjälpa människor som inte lyckats av egen kraft. Han föreslår en reality-
serie på TV om Arbetsförmedlingen för att nå ut med detta budskap.  

• En rikstäckande kampanj som går ut på att väcka sympati för Arbetsförmedlingen anser 
Ljungberg även vara ett steg åt rätt håll. Denna kampanj vill han forma så att folk 
uppmärksammas om hur mänskliga, respektfulla och lyssnande anställda på 
Arbetsförmedlingen är. Kortfattat vill han legitimera deras existens i samhället.  

Man kan sammanfatta hans åtgärder som att marknadsföra och föra fram arbetsförmedlare och deras 
arbete i dagens ljus. Trots att dessa åtgärder är stora och omfattande menar han att de också är de 
viktigaste (ibid.).  
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Arbetsförmedlingens uppdrag och varumärkets framtid  

Ljungberg själv anser inte att Arbetsförmedlingens uppdrag är tydligt nog. Orsaken till otydligheten är 
att Arbetsförmedlingen och dess anställda både ska vara coacher och kontrollanter av 
arbetslöshetsförsäkringsregler, enligt Ljungberg. Vidare tror Ljungberg att när myndigheten 
förändrades 1 januari 2008 till en myndighet underlättades tydligheten mot omvärlden då det inte 
längre kommer att råda samma begreppsförvirring som förr. Då Sverige för tillfället befinner sig i en 
lågkonjunktur tror Ljungberg även att Arbetsförmedlingens insatser under denna period kommer att 
uppfattas som en räddning och att deras insatser kommer att bli ihågkomna även i högkonjunktur . Det 
värsta ”hatet” mot myndigheten tror han också kommer att lägga sig och istället bli en naturlig del av 
”samhällskroppen”(ibid.).  

Sammanfattningsvis är Arbetsförmedlingen enligt Ljungberg (ibid.) idag ett varumärke med dålig 
image. Myndigheten befinner sig just nu mitt i en process av en rad åtgärder för att förbättra 
varumärkets ställning bland befolkningen. Enligt Ljungberg är det en lång väg kvar innan målet nås. 
Han är hoppfull om att Arbetsförmedlingen i framtiden kommer att bli ihågkommen för sina insatser 
under lågkonjunkturen.  

2.3 Övriga rapporter 
Under denna rubrik är två rapporter samlade. Den första rapporten ger läsaren en bild av 
medborgarnas inställning till Arbetsförmedlingen över tid och visar om eventuella förändringar har 
skett. Den andra rapporten redovisar brister inom Arbetsförmedlingen. Rapporterna ger en bild av 
Arbetsförmedlingens eventuella utveckling.  

2.3.1 SOM-rapport 2008:5, Förtroendet för AMS 1997-2007  
SOM står för samhälle opinion massmedia. SOM- institutet vid Göteborgs Universitet genomför varje 
höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning i enkätform. Syftet med rapporten är att kartlägga den 
svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier. Data samlas in via 
postala enkäter. Av de 6000 personer som blivit tillfrågade via enkäter i denna undersökning (SOM-
Institutet, 2008) är det 63 % som svarat i den senaste undersökningen. Urvalet speglar Sveriges 
befolkning. 

På frågan hur stort förtroende du har på AMS och hur de sköter sitt arbete under 2007?  

Mycket stort förtroende  2% 

Ganska stort förtroende  13% 

Varken stort eller litet förtroende 46% 

Ganska litet förtroende  27% 

Mycket litet förtroende  12% 

Förtroende för AMS över tid 1997-2007 

Mycket stort förtroende  2% 

Ganska stort förtroende  13% 

Varken stort eller litet förtroende 46% 
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Ganska litet förtroende  27% 

Mycket litet förtroende  12% 

Sammanfattningsvis har inte förtroendet för AMS över tid förändras. 

2.3.2 Den offentliga arbetsförmedlingen  
2006 genomförde Riksrevisionen en granskning av den offentliga arbetsförmedlingen. Det som 
undersöktes var bl.a. Arbetsförmedlingens effektivitet samt deras roll i matchningsprocessen 
(Riksrevisionen, 2006).  

 Vad gäller effektiviteten mättes detta genom att jämföra arbetsförmedlingskontoren med varandra. De 
kontor som lyckats förmedla flest arbete eller övergångar till studier ansågs mest effektiva. Enligt 
Riksrevisionens mätningar har utvecklingen av Arbetsförmedlingens effektivitet varit låg de fem 
senaste åren innan granskningen genomfördes (ibid.). Författarna menar att effektiviteten har 
försämrats och det finns indikationer på att man skulle kunna fördubbla effektiviteten. Trots detta ska 
resultatet av effektiviteten tolkas med viss försiktighet enligt författarna, då modellen som använts 
visar en bild av verkligheten. En annan metod skulle kanske ha visat ett annat resultat. När det gäller 
Arbetsförmedlingens roll i matchningsprocessen, att sammanföra den som söker arbete med den som 
söker arbetskraft, sker matchningen på arbetsmarknaden till största delen utan inblandning av 
arbetsförmedlare.  Det vanligaste sättet att få arbete är genom andra kontakter (ibid.). Riksrevisionen 
granskade även AMS egna sökundersökningar och kom fram till att andelen som anser sig vara nöjda 
med servicen minskat mellan 2002 och 2005 från 81 till 72 procent. Bland dem som var missnöjda 
ansåg de flesta att ett ökat engagemang, bättre organisation samt vänligare bemötande skulle förbättras 
för att bättre motsvara deras förväntningar (ibid. s 37). Riksrevisionen sammanfattade bedömningen av 
granskningen som att bristerna var så omfattande att de rekommenderade regeringen att göra en 
övergripande översyn av den offentliga arbetsförmedlingen.  

2.4 Anknytande forskning 
Under detta avsnitt kommer ett antal vetenskapligt mindre studier att redovisas. Dessa belyser på 
något sätt Arbetsförmedlingens verksamhet utifrån ett grupp- och individperspektiv och de är av denna 
anledning särskilt intressanta för denna studie. Studierna belyser olika grupper av människor så som 
vuxna, akademiker, unga vuxna, arbetssökande samt näringsliv. Studierna ger exempel på rådande 
missförstånd, negativa åsikter samt vad dessa kan grunda sig i.  

2.4.1 Arbetsförmedling eller arbetsförnedring  
Rankka(1999) behandlar i denna forskningsrapport Arbetsförmedlingens arbete och individers 
erfarenheter av dem.  Av egen erfarenhet samt efter att ha läst i media om kritik mot 
Arbetsförmedlingen ställer hon sig frågan om det kan vara så att Arbetsförmedlingen motverkar sitt 
eget syfte. Författaren genomförde en undersökning på fem olika Arbetsförmedlingar där 55 personer 
intervjuades.  I resultatet målar hon upp en bild av Arbetsförmedlingen där många anser att de blivit 
bemötta på ett bra sätt av arbetsförmedlare. Men istället anser de intervjuade personerna i studien att 
Arbetsförmedlingens förmåga att lösa uppgiften att verka för bl.a. en effektiv arbetsmarknad var låg.  
Att personer trots allt anser att de fått god service förklarar hon med att det kan bero på ”… att många 
har så låga förväntningar på vad Arbetsförmedlingen skall kunna göra att de inte är särskilt svåra att 
överträffa” (ibid. s 23). Förutom att ifrågasätta om förmedling av arbete överhuvudtaget är en politisk 
uppgift, anser hon att det sätt på vilket arbetsförmedlingen är uppbyggd är uråldrig. Rankka menar att 
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det passar bättre för den tid då Arbetsförmedlingen skapades under det gamla industrisamhället då 
turordning var viktigare än rätt man på rätt plats (ibid.).    

Sammanfattningsvis menar författaren att Arbetsförmedlingen inte fungerar bra som den är och 
föreslår ett antal åtgärder för både kortsiktiga och långsiktiga resultat. En av dessa åtgärder är att lägga 
ner Arbetsförmedlingen.  

2.4.2 Orsaken bakom negativa uttalanden om Arbetsförmedlingen  
I detta examensarbete har Rockstedt (2007) i syfte att ta reda på vad som ligger bakom några negativa 
uttalanden om Arbetsförmedlingen genomfört fem intervjuer med personer som uttalat sig om 
Arbetsföremedlingen. För att bredda undersökningen intervjuade hon även fem företag och 
organisationer i syfte att ta reda på vad dessa företag ansåg om Arbetsförmedlingens arbete samt vad 
de trodde ligger bakom det negativa som sägs om Arbetsförmedlingen (ibid.).  

Resultaten visar att det i många fall handlar om dåligt bemötande samt okunskap om 
Arbetsförmedlingens verksamhet som leder till felaktiga förväntningar. Hon finner att det oftast är 
handläggarens bemötande samt felaktig information från dessa som påverkat individernas åsikter. 
Även begränsade resurser och ett byråkratisk arbetsätt påverkade individerna negativt. Från företagen 
och organisationerna framkommer det en bristande kunskap om vad Arbetsförmedlingens verksamhet 
handlar om. Till myndighetens fördel anser vissa att det behövs en statlig myndighet för att de annars 
tror att människor så småningom skulle bli tvungna att betala för att få ett jobb om det övergår till 
privat verksamhet. Företagens och organisationernas tankar om orsaken bakom negativa uttalanden 
utgår från att individer har felaktiga förväntningar på vad Arbetsförmedlingen faktiskt kan hjälpa till 
med. Det framkommer även att vissa menar att Arbetsförmedlingen behöver bli tydligare vad gäller 
information (ibid.).  

Rockstedts slutsats är att andras erfarenheter samt hörsägen kan anses ligga bakom vissa negativa 
uttalanden om Arbetsförmedlingen. Vidare menar hon att det är frustration i arbetslöshetssituationen 
samt bemötandet av arbetsförmedlare, okunskap om Arbetsförmedlingens verksamhet som lett till 
felaktiga förväntningar. När inte förväntningar uppfylls uppstår de negativa uttalandena (ibid.).   

2.4.4 Ungdomars förväntningar och syn på Arbetsförmedlingen  
I detta examensarbete studerar Brissman (2008) ungdomars syn på Arbetsförmedlingen. Syftet med 
studien var att ta reda på hur arbetslösa ungdomar resonerar kring Arbetsförmedlingen, samt hur de 
upplever mötet med myndigheten. Brissman (ibid.) ville även söka efter orsaker till deras åsikter. 
Studien bygger på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med fem ungdomar som varit 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. Författaren nämner forskning som visar att arbetslöshet påverkar 
individens hälsa på många negativa sätt. Vidare menar Brissman (ibid.) att Arbetsförmedlingen har en 
betydande roll för hur ungdomars attityder och värderingar kring arbete i det fortsatta vuxenlivet. 
Likaså uppfattar författaren ett dilemma med att ha felaktiga förväntningar på vad Arbetsförmedlingen 
hjälpa till med. Författaren exemplifierar detta genom att beskriva att vissa tror att en studie- och 
yrkesvägledares ska ge svar på vad den sökande ska välja för utbildning eller yrke istället för att få 
hjälp och vägledning att komma fram till det själv. På samma sätt menar Brissman (ibid.) att vissa tror 
att Arbetsförmedlingen ska dela ut jobb och inte vet att arbetssökande ska tilldelas verktyg för att 
själva vara aktiva i sökandet av arbete. 

I studien (ibid.) framkommer det vidare att två ungdomar från början var negativa medan resterande 
respondenter hade en neutral inställning till Arbetsförmedlingen. Innan inskrivningen förväntade sig 
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en ungdom att Arbetsförmedlingen skulle dela ut arbete men även att få hjälp med praktiska saker i sitt 
jobbsökande. Andra hade inga förväntningar eftersom de inte visste något om myndigheten. Många 
ungdomar hade även hört negativa saker om Arbetsförmedlingen av familj eller bekanta. Efter 
inskrivningen berättar ungdomarna hur de blivit dåligt bemötta och någon kände inte att man fick god 
service. En annan ungdom upplevde mötet med Arbetsförmedlingen som ett förhör och någon föreslog 
att myndigheten borde heta Kontrollförmedlingen. Några andra respondenter upplevde coachningen 
som positiv och menade att kontrollfunktionen behövs för att man inte ska bli lat och passiv. 
Ungdomarna vill se en förändring av de anställda som enligt studien gav ungdomarna ett dåligt 
bemötande. Efter inskrivningen var alla utom en positiva till myndigheten (ibid.).  

Sammanfattningsvis är ungdomarnas förväntningar och syn på Arbetsförmedlingen varierad men det 
blir överlag en mer positiv bild efter att de blivit inskrivna.  Brissman menar att bemötandet och 
personlig kontakt är det viktigaste och att detta är en avgörande faktor för hur synen och 
förväntningarna kan förändras (ibid.). 

2.4.5 Kärlek, stöd och gränser  
Uppsatsen har författarna Kadrijaj och Kirkebaek (2006) skrivit i syfte att belysa mötet mellan 
arbetssökande och arbetsförmedlingen sett ur bådas perspektiv. De ville fånga upplevelser av det 
personliga mötet och interaktionen mellan arbetssökande och arbetsförmedlare. Undersökningen 
genomfördes utifrån en kvalitativ metod där fem arbetssökande och fem arbetsförmedlare intervjuades 
(ibid.).  

 Enligt författarna upplevs mötena ur de arbetssökandes perspektiv som stressiga samt att 
arbetsförmedlarna upplevs som ointresserade av de arbetssökande. Arbetssökande efterfrågar mer stöd 
och engagemang och menar vidare att de saknar förtroende för sina handläggare då det inte finns tid 
för dem att lära känna varandra. Detta skapar i sin tur frustration hos de arbetssökande. 
Arbetsförmedlingens kontrollfunktion samt a-kassans regler upplevs som ett hot för vissa. 
Missförstånd uppstår också enligt de arbetssökande som tror att det beror på felaktig information och 
bristande kommunikation mellan arbetssökande och arbetsförmedlare (ibid.).  

Enligt arbetsförmedlarna upplevs de första mötena med arbetssökande oftast som stressiga. De 
regelverk som finns upplevs som hårda av vissa. Några anser att man ibland borde kunna göra 
undantag från reglerna. Arbetsförmedlarna menar att det också är viktigt att skapa förtroende i 
inledningsskedet om arbetssökande sedan tidigare har dåliga erfarenheter av myndigheten. Enligt 
författarna skapas detta genom att båda parterna kommer överens om var och ens ansvar. 
Arbetsförmedlarna söker även i intervjuerna med arbetssökande en förståelse för de beslut som 
arbetsförmedlare måste ta i rollen som myndighet. Enligt dem är det även viktigt att de arbetssökande 
informeras om vad Arbetsförmedlingen kan och inte kan hjälpa till med vilket arbetsförmedlarna 
förhindrar missförstånd (ibid.).  

Sammanfattningsvis menar Kadrijaj och Kirkebaek (ibid.) att de arbetssökandes förtroende för 
Arbetsförmedlingen kan öka om alla arbetsförmedlare agerar enhetligt. Förslaget från Kadrijaj och 
Kirkebaek är att ständigt föra en dialog på Arbetsförmedlingen kring arbetsförmedlarnas arbete. De 
som är arbetssökande borde enligt författarna även våga ställa krav på arbetsförmedlarna när de 
träffas. Då Arbetsförmedlingens roll och arbetssätt moderniserats har mer och mer ansvar lagts på 
individen vilket i sin tur lett till att de arbetssökande börjat ställa mer krav på information om vad 
Arbetsförmedlingen faktiskt kan hjälpa individer med (ibid.)  
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2.4.6 Arbetssökande akademikers syn på Arbetsförmedlingen  
Wennerström & Diehl (2005) ville få klarhet i hur arbetssökande akademiker upplever 
Arbetsförmedlingen samt hur de själva skulle önska att den fungerade om akademikerna själva fick 
bestämma. Resultatet i rapporten illustrerar deltagarnas upplevelser och tankar om 
Arbetsförmedlingen genom egna historier. Vidare är rapporten en kvalitativ studie som bygger på tolv 
gruppsamtal med 60 arbetssökande akademiker inom olika SACO-förbund. Alla deltagare hade varit 
arbetssökande mer än ett halvår och många av dem var arbetssökande mer än ett år (ibid.).  

Författarna (ibid.) beskriver en flora av olika uppfattningar och erfarenheter gällande 
Arbetsförmedlingens verksamhet. Några respondenter upplever att allt ansvar ligger på den 
arbetssökande och att Arbetsförmedlingen anser sig själv vara ofelbar. En återkommande uppfattning 
är att man som arbetssökande önskar att det ska hända något när man besöker Arbetsförmedlingen, 
men i verkligheten måste de arbetssökande göra allt själva. Någon beskriver mötenas information som: 
”krav, krav, krav och krav – inget om vad de kan göra för mig…”(ibid. s. 13). En deltagare beskriver 
att den Arbetsförmedling han/hon varit i kontakt med hade som rutin att möta arbetssökande vid 
dörren. Detta uppfattades som mycket positivt, trevligt och effektivt (Wennerström & Diehl, 2005).  

Vidare är arbetsförmedlarens kompetens avgörande för i vilken mån de arbetssökande kan ta till sig 
information enligt författarna (ibid.) Vidare påverkar kompetensen också hur väl arbetsförmedlaren tar 
in information om de arbetssökande. Wennerström & Diehl (2005) nämner även att 
självserviceverktyg som bygger på föråldrade vokabulärer och som skapar frågor, bidrar till onödig 
frustration. Detta leder till att förtroendet för Arbetsförmedlingen skadas och att kompetensen 
ifrågasätts. Respondenterna anser också att det krävs olika slags kompetenser på Arbetsförmedlingen. 
Exempelvis bör förmedlarna ha kunskaper om olika branscher, yrkesroller och arbetsuppgifter. De bör 
fungera som ett bollplank och vara duktiga coacher. Detta är viktigt enligt respondenterna för att 
arbetsförmedlarna ska kunna hänvisa rätt jobb, rätt stöd och rätt råd. Annat som framkommer i 
rapporten är att arbetsförmedlare bör ha kompetens att hantera människor i kris och att drömscenariot 
är att arbetsförmedlingen förstår att man är i kris som arbetssökande. Vidare ogillar deltagarna det 
ojämna maktförhållandet mellan arbetssökande och arbetsförmedlare som beskrivs kränkande och 
obehagligt. Arbetsförmedlingen får gärna kontrollera, men det är viktigare att ge coachning, input och 
bekräftelse samt att ge ett varmt bemötande (ibid.). Det framstår tydligt att respondenterna anser att 
oavsett hur förmedlingen organiseras och vilka metoder som används är det viktigt att arbetssökande 
får en korrekt uppfattning av vad Arbetsförmedlingen förväntar sig av dem och vad arbetssökande kan 
förvänta sig av Arbetsförmedlingen. Av denna anledning framkommer det att det är viktigt att 
Arbetsförmedlingen är duktig på att förklara vad den är till för att därmed undvika onödiga 
missförstånd samt frustration hos de arbetssökande. 

Sammanfattningsvis menar författarna att Arbetsförmedlingen arbetar mer mekaniskt idag och mindre 
personligt. Författarna beskriver även att arbetsförmedlingsarbetet blivit svårare. Tidigare kunde 
arbetsförmedlarna förmedla jobb enklare än vad det går att göra i dagens samhälle. Utvecklingen 
ställer andra krav på Arbetsförmedlingen och det har blivit svårare att få en överblick och ha 
tillräckliga kunskaper som arbetsförmedlare. Detta menar författarna kan vara en bidragande faktor till 
den kritik Arbetsförmedlingen framkallar (ibid.) 

2.5 Anknytande litteratur till socialpsykologi  

Hittills har litteraturen som redovisats främst handlat Arbetsförmedlingens verksamhet samt om olika 
gruppers eller individers syn på Arbetsförmedlingens verksamhet. Men för att få en förståelse för 
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varifrån dessa föreställningar kommer ifrån samt hur de eventuellt uppstår behövs en teoretisk 
fördjupning som berör just föreställningar. Av denna anledning kommer det nedan redovisas litteratur 
som beskriver det sociologiska och psykologiska perspektivet av individer och dess föreställningar.  

2.5.1 Introduktion till Socialpsykologi  
Inom socialpsykologin studeras samspelet mellan samhället och människors beteende. I litteraturen 
nämner Angelöw & Jonsson (2000) inledningsvis rollteorin som handlar om sociala rollers funktion 
och de förväntningar som riktas mot personer i en bestämd ställning eller med en speciell uppgift. 
Enligt författarna är en roll det som en samhällmedlem gör när den använder de rättigheter eller utför 
de skyldigheter som hänger ihop med en speciell position i samhällsstrukturen (ibid.). Dessa sociala 
roller är också internaliserade, alltså införlivade som samhällsmedlemmarna. Sambandet mellan social 
roll och internaliseringsprocessen handlar enligt Angelöw & Jonsson (ibid.) om de förväntningar som 
ställs på oss från omgivningen och samhället. Dessa krav eller förväntningar internaliserar vi och de 
blir ibland en del av oss själv. Anledningen till att författarna anser att rollförväntningar är viktiga 
handlar om att individer verkar värderas positivt eller negativt beroende på i vilken utsträckning som 
deras rollbeteende stämmer överens med rollförväntningarna. En annan teori som beskrivs i boken 
handlar om mentala prototyper. Detta förklarar Angelöw & Jonsson (ibid.) med att människan i mötet 
med nya personer tenderar att placera in dem i olika sociala kategorier. Mentala prototyper definierar 
de som egenskaper som vi uppfattar att personer i denna kategori har. Enligt denna teori menar 
författarna att det lätt kan leda till fördomar och missförstånd i den mellanmänskliga relationen. 
Vidare menar de att när man väl blivit kategoriserad kan personen lätt tillskrivas felaktiga egenskaper 
(ibid.).  

 I ett annat kapitel av boken behandlas begreppet attityder vilket enligt författarna (ibid.) innehåller tre 
olika delar. Först en tankekomponent som handlar om föreställningar om ett objekt, en situation eller 
individ. En känslokomponent avser sedan känslan individen hyser mot objektet i fråga. Slutligen är en 
handlingskomponent individens benägenhet att handla på ett visst sätt i förhållande till den aktuella 
situationen eller personen. Vidare kan attityder bygga på vaneföreställningar eller myter. Av den 
anledningen kan exempelvis informationskampanjer inte alltid räcka till för att avliva myterna. Trots 
att attityder kan bestå av felaktiga antaganden fyller de olika funktioner. Attityder hjälper individer att 
bl.a. förstå världen omkring sig och bidrar till att tillfredställa sina behov. Dessutom finns attityder för 
att försvara självkänslan och försvara sig mot kritik (ibid.). Attityder går enligt Angelöw & Jonsson 
(ibid.) att ändra på fast processen kan vara trög.  

Utifrån Angelöw & Jonsson (2000) beskrivs de tre begreppen sociala roller, mentala prototyper samt 
attityder som alla handlar på ett eller annat sätt om kategorisering och skapandet av föreställningar. 
Detta kan enligt författarna i värsta fall leda till missförstånd och felaktiga förväntningar (ibid.).  

2.5.2 Emotioner och övertygelser - Hur känslor påverkar våra tankar  
Emotioner och föreställningar är enligt Frijda, Manstead, & Bem(2002) psykologiska tillstånd som 
både har likheter och skillnader och är nära förbundna med varandra. Författarna definierar emotioner 
som ”tillstånd som innehåller känslor, fysiska, fysiologiska förändringar, expressivt beteende och 
handlingsberedskap” (Frijda, Manstead, & Bem, 2002:13). Vidare definierar de föreställningar som 
”tillstånd som förbinder en person eller grupp eller ett föremål eller ett begrepp med ett eller flera 
attribut” (Ibid. s.13-14). Det viktiga menar vidare författarna vara att övertygelsen dessutom ska 
uppfattas som sann av den som innehar övertygelsen. Det sätt på vilket föreställningar är en dela av 
emotioner handlar enligt  Frijda, Manstead, & Bem ( ibid.) om att föreställningar ingår i emotionella 
upplevelser eftersom de är den mening som knyts till händelserna. De föreställningar som är en del  av 
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emotioner härstammar från den utlösande händelsens betydelse. Antingen bedöms det utlösande 
objektet som gynnsamt eller ogynsamt. På så sätt formar dessa föreställningar, tillsammans med de 
efterförljande känslorna av välbehag eller obehag, personens emotionella upplevelser. Författarna 
menar också att i sådan upplevelser projiseras föreställningen på objektet eller händlesen som en 
faktiskt egenskap hos objektet eller händelsen (ibid.s. 76).  

Tre viktiga egenskaper hos emotionella föreställningar är generalisering, varaktighet samt upplevelsen 

av att de är sanna. Vad gäller generaliseringen menar författarna att det handlar om stabila och 
inneboende egenskaper hos hos objektet och sådant som objektet klarar av. T.ex. menar de att ilska 
mot en person kan skapa ett förkastande av hela personen eller att en man som övergivits av en kvinna 
kan se alla kvinnor som opålitliga. När denna kategorisering väl är gjord ligger dessa generaliseringar 
när till hands  för att användas igen. Varaktigheten av föreställningar syftar på att emotionella 
föreställningar (även de mer tillfälliga) måste ha en viss varaktighet.  Den tredje och sista egenskapen 
handlar om att under den tid som föreställningen varar måste  sannolikheten för att de är sanna eller 
upplevs sanna vara stor (Frijda, Manstead, & Bem, 2002). Emotioner kan även stimulera till 
utveckling av nya föreställningar. Författarna tar upp bestörtning som exempel och beskriver hur en 
man slår huvudet i en kökshylla och sedan går till attack mot hyllan som om hyllan är en varelse att 
lägga skulden på. De menar att bestörtningen övergår till vrede då man identifierar någon som skyldig 
trots att det inte finns någon skyldig. Alltså behöver inte konstruktionen av föreställningar bero på att 
man försöker fylla ut bilden av en emotionell situation utan det kan som i fallet ovan handla om att 
rättfärdigande av de emotionella bedömningarna man gör (ibid.).  

Sammanfattningsvis är författarnas övergripande tanke att emotioner kan uppmärksammas, tränga in 
och forma föreställning genom att föreställningar skapas, förändras eller görs mer motståndskraftiga 
mot förändring. 

2.5.3 Social Cognition  
I denna bok behandlar Moskowitz (2005) bland annat begreppet föreställningar och hur dessa skapas 
utifrån sociala och kognitiva processer. Enligt Moskowitz (ibid.) kommer våra föreställningar om 
personer eller grupper som vi träffar på, från tidigare erfarenheter. I tidigare erfarenheter inkluderas 
sådant andra har berättat om personen eller gruppen i fråga samt slutsatser baserade på det andra 
berättat. Moskowits (ibid.) menar att informationen som samlats in från dessa erfarenheter bygger upp 
våra förväntningar. Med förväntningar menas ett antal möjliga händelser och attityder individer kan 
vänta av andra. Förväntningar på en grupp personer kan definieras som en tro på att sannolikt få 
observera särskilda egenskaper, karaktärsdrag, åsikter och beteenden hos dessa personer någon gång 
under individens eller någon annans framtida interaktion med dem. Vidare följer begreppet stereotyp, 
med vilken författaren syftar på förväntningar på en social grupp och graden av gruppens antagliga 
beteende, särdrag och egenskaper. Dessa förväntningar kan vidare generaliseras från gruppen i stort 
till de individerna som är medlemmar i gruppen (ibid.). Stereotyper är som en lista eller bild i vårt 
huvud av de olika egenskaperna som vår kultur lärt oss att en särskild grupp sannolikt har. Stereotyper 
kan vidare vara hundra procent felaktiga eller hundra procent sanna och allt där emellan. Deras 
överensstämmelse med verkligheten är inte det som är viktigt utan att representerar kunskapen om en 
grupp som individen förverkligar i handling och dömande utan att göra någon större medveten 
reflektion över. Författaren presenterar vidare belägg för att människan har lättare för att komma ihåg 
och återberätta händelser eller uppgifter som bekräftar ens stereotyp än att återminnas sådant som är 
irrelevant eller strider mot ens stereotyp (ibid.). Processen i skapandet av stereotyper är en kognitiv 
process i vilken vi stämplar en person, tillhörande en grupp, med karaktärsdrag och antaganden som vi 
tolkar sammanhänger med gruppen. Dessutom antar individen att även andra personer i gruppen 
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innehar samma egenskaper som individen som den märker (ibid.). Dessa kategorier talar alltså om för 
individen vad han/hon kan förvänta sig av personer de ännu inte lärt känna. När individen till slut är 
laddad med förväntningar leder kategoriseringen till att han/hon kan bete sig så att det är passande för 
det förväntade resultatet (ibid.).  

Författarens tankar kan sammanfattas med att föreställningar baseras på egna eller andras tidigare 
erfarenheter vilka i sin tur bygger upp egna förväntningar. I anslutning till förväntningar finns 
begreppet stereotyp som är förväntningar på en grupp individer. Syftet med stereotypskapande är att 
kategorisera människor så att individen genom förväntningar kan föreställa sig vad som ska ske och så 
att han/hon snabbare och enklare kan förbereda sitt beteende (ibid.).  

2.6 Anknytande litteratur till varumärkesstrategi 
I detta avslutande bakgrundsavsnitt kommer litteratur som handlar om varumärkets betydelse för 
företaget presenteras som kan påverka människors inställning och föreställningar. Dessutom beskrivs 
företagens personals betydelse för hur ett varumärke uppfattas. Den valda litteraturen kopplat till 
Arbetsförmedlingen ger ett varumärkesperspektiv som är intressant för denna studie. 

2.6.1 No logo  
Klein (2000) beskriver olika varumärkens resor genom olika tillvägagångssätt företag haft för att 
framhäva just dessa. Kanadensiska journalisten, kolumnist och författaren Naomi Klein är 
globaliseringskritiker. Klein (ibid.) menar att dagens storkoncerner inte säljer varor utan varumärken. 
Vidare beskrivs att människor invaderas av reklam och att den ibland omedvetet upptar våra tankar 
och drömmar. Författaren skriver med budskapet att tänka vad ett varumärke innebär och står för. 
Klein belyser det paradoxala i att man i dagens samhälle ska tro på varumärkena men inte kunna 
hoppas på det bakomliggande företagen. Varumärkena kräver ständigt marknadsföring för att behålla 
sin ställning. Dessutom menar författaren att ju mer ett företag satsar på marknadsföring desto mer blir 
varumärket värt (ibid.). Mer och mer har varumärkesindustrin gått in i något som författaren kallar 
upplevelsekommunikation, alltså företagen levererar en upplevelse i form av happenings och 
uppvisningar av olika slag. Klein tar även upp olika exempel som multinationella företag gjort för att 
stärka sitt varumärke. Ett exempel är när ett företag använder varumärkeslansering i amerikanska 
skolorna. Företag lockar elever att rita teckningar för att använda i företagens reklamkampanjer. 
Vidare har företag temadagar i skolan gällande just varumärken och deras utveckling (ibid.).  

 Sammanfattningsvis menar författaren att företag utmanar ständigt konsumenterna med dold och 
synlig reklam. Företag är beredda att gå långt för att stärka sina varumärken och nå befintliga och nya 
målgrupper.  

2.6.2 Varumärkesstrategi; om konsten att utveckla starka varumärken  
Melin (1999) belyser konsten att utveckla starka varumärken med utgångspunkt från sina egna 
teoretiska och praktiska erfarenheter. Författaren beskriver även att starka varumärken ofta är ett 
företags värdefullaste tillgång. Under senare år har varumärkens värde blivit mycket uppmärksammat. 
Orsaken till detta menar Melin är att många företag betraktar varumärkets uppbyggnad som en 
strategisk fråga av hög dignitet. Till följd av detta har fler företag börjat betrakta varumärkesfrågor 
som ledningsfrågor (ibid.). Vidare beskriver författaren att det har blivit allt vanligare att man börjat 
använda sig av varumärkestänkandet utanför det privata näringslivet. Exempelvis beskrivs att offentlig 
verksamhet allt oftare diskuterar den egna organisationen i termer av varumärken. Förklaringen är att 
många företag och organisationer upplever intensivare konkurrenstryck och därmed inser värdet av att 
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utveckla långsiktiga och uthålliga varumärken som en konkurrensfördel (ibid.). Företagen har även 
under senare år uppmärksammat personalen mer och mer. Enligt Melin har företagen förstått att 
personalen är det egna varumärkets främsta ambassadörer. Melin menar i detta sammanhang att det är 
personalen som utgör de viktigaste länkarna i tjänsterna. Därför krävs det att personalen bland annat är 
förtroendeingivande och har ett engagemang för att stärka varumärket (ibid.). Även företagsnamnet 
spelar stor roll och är enligt författaren det viktigaste och har stor betydelse för utvecklingen av ett 
starkt varumärke. Melin menar att ofta är ett namn något ett företag får leva med under en lång tid och 
av denna anledning är det av stor vikt att noggrant analysera namnvalet. Vidare bidrar namnet i stor 
utsträckning till att förmedla känslor och sätta fantasin i rörelse. Han poängterar dock att det tyvärr 
inte finns något enkelt svar på vad som exakt karakteriserar ett bra namn. Förslagsvis bör ett namna 
antyda något om företagets egenskaper eller användningsområde. Varumärket är dessutom väldigt 
känsligt för dålig publicitet enligt Melin som förklarar att detta får omedelbara konsekvenser för 
varumärket. Även ett synligt varumärke är sårbart (ibid.) 

Vid en nyutformning av varumärke menar Melin vidare att etablerade varumärken alltid står för ett 
risktagande. Detta beror enligt honom på att individer ofta redan känner till varumärket och vad det 
står för. Människan har i ett historiskt perspektiv haft en tillfredställande känsla och ett grundläggande 
behov av att märka föremål och visa olika tillhörigheter enligt författaren. Det har dessutom varit ett 
sätt att mäta kvalité samt att man vet vad man kan förvänta sig (ibid.). Att förändra ett varumärke tar 
ofta lång tid, och kräver tålamod och medvetenhet menar Melin. Vidare beskriver han att en 
förändring ofta leder till starka känslor. Slutligen menar Melin att man aldrig ska vara nöjd i en 
verksamhet. Risken är att verksamheten till slut blir passiv och att varumärket därigenom förlorar 
konkurrenskraft (ibid.). 

3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod i vilken avsikten är att använda ett fåtal fall för 
att få syn på processer och sammanhang enligt Holme & Solvang (1997). Den kvalitativa metoden 
utgår även från att komma respondenterna närmre. Detta underlättar undersökningens strävan att hitta 
sammanhang och eventuella undantag. Enligt Marshall & Rossman (2006) underlättar även den 
kvalitativa metoden forskarnas möjligheter att läsa av respondenters kroppsspråk som ibland kan visa 
något annat än det som sägs. Vidare är undersökningens syfte att få fram just urvalsgruppens 
föreställningar. Av denna anledning har den kvantitativa metoden valts bort då den istället fokuserar 
på det representativa för en större population (Holme & Solvang, 1999). Den kvantitativa metoden ger 
inte heller de personliga svar, tankar och reflektioner som denna undersökning efterfrågar. Vidare 
möjliggör den kvalitativa metoden en direkt kontakt med respondenten, vilket underlättar 
förtydligande av eventuella oklarheter. Dessa skäl är anledningen till att den kvalitativa metoden valts 
för denna studie.  

3.2 Metoder och tekniker 

Intervju valdes som teknik i denna undersökning. Utgångspunkt var en intervjumanual, se bilaga 1. 
Manualen är enligt Holme & Solvang (1997) till för att användas som stöd under intervjuns gång. 
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Dessutom ger manualen en överblick så att något från alla områden är besvarat eller berört (ibid.). 
Manualens frågor delades in i fyra områden. Första frågeområdet var en inledning för att skapa tillit 
samt en bakgrund till intervjupersonerna. De tre andra frågeområdena kopplades till 
forskningsfrågorna. Intervjutillfället förbereddes genom att läsa relevant litteratur. 
Litteraturförberedelsen skapade förståelse och bredare kunskap om området som skulle studeras samt 
beredskap för att i intervjun möjliggöra följdfrågor och resonerande. Totalt planerades ett 
genomförande av åtta intervjuer varav den första användes för att testa frågorna. Tanken med 
testintervjun var att se om intervjufrågor fungerade praktiskt eller om de behövde justeras. Då 
testintervjun fungerade valdes att resultatet från denna intervju skulle tas med i studien, och svaren 
redovisas på samma sätt som de andra intervjuerna. Alla intervjuer spelades in med en mp3-spelare för 
att i efterhand underlätta transkriberingen av intervjuerna samt säkerställa att inte något som sagts 
missas.  

3.3 Genomförandesteg 

I ett tidigt skede föreslogs en kontakt med Arbetsförmedlingens kommunikationsstrateg Fredrik 
Ljungberg. Den av oss som är anställd på Arbetsförmedlingen berättade för sina chefer om detta 
examensarbete och en chef tipsade om att Fredrik Ljungberg kunde vara en intressant 
informationskälla. Innan Ljungberg kontaktades förberedde en av cheferna på Arbetsförmedlingen 
honom genom att kort berätta om denna studie och att han skulle bli kontaktad inom kort. Därefter 
skickades ett brev till honom via e-post, se bilaga 2. Efter kontakten bokades tid för intervju och 
intervjumanual förbereddes för just denna intervju. Svaren användes som informationskälla för studien 
och har redovisats i bakgrundsavsnittet. Därefter förbereddes nästa intervjumanual som skulle 
användas till dem som skulle representera medborgarna i denna studie (bilaga 1). En fråga i 
intervjumanualen handlar om Arbetsförmedlingens logga. Därför valdes en av Arbetsförmedlingens 
egna pressbilder som finns på Arbetsförmedlingens hemsida, se bilaga 3 14. Därefter skapades visitkort 
med våra kontaktuppgifter för att dela ut dessa till de personer som deltog i intervjun, se bilaga 4. 
Avsikten med visitkorten var att intervjupersonerna kunde förbli anonyma. Med intervjuarnas 
kontaktuppgifter fick de möjligheten att ta kontakt för frågor eller om de senare önskade ta del av det 
färdigställda examensarbetet.  

Efter dessa förberedelser valdes ett geografiskt utgångsläge för intervjuerna, nämligen 
Kungsträdgården i Stockholm. Intervjun startade på förmiddagen. Eftersom det var tidigt på 
förmiddagen och folktomt genomfördes endast en intervju i Kungsträdgården. Fortsättningsvis 
besöktes platser för intervjuer strategiskt i en bestämd geografisk riktning. De platser intervjuerna 
genomfördes på var Kungsträdgården, biblioteket vid Medborgarplatsen, entrén utanför 
Statsbiblioteket, Observatorielunden, Odenplan, Vasaparken samt S:t Eriksplan i nämnd ordning. På 
eftermiddagen var alla åtta intervjuer genomförda och därefter genomfördes intervjun med Ljungberg, 
kommunikationsstrategen på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Strategin med valet av platser var för 
att vara tidseffektiva då intervju med Ljungberg var inbokad sedan tidigare. En annan taktik vid 
intervjuerna med medborgarna var att inte i förväg skylta med intervjumanualen. Den togs fram först 
när personerna valt att delta i intervjun. Detta gjordes för att inte riskera att folk valde att lämna 
platsen av rädsla för att delta i en intervju innan de ens hunnit bli tillfrågade.  

                                                      
14 www.arbetsformedlingen.se (2009-04-17) 
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3.4 Urvalsförfarande 

En intervju genomfördes på ett bibliotek, studenten hade sällskap av sin studiekollega. Förutom den 
intervjun tillfrågades ensamma personer som satt på parkbänkar. Det vackra vädret var en bidragande 
faktor till att många människor hade valt att avnjuta tid utomhus. Personerna som valdes såg ut att ha 
bestämt sig för att sitta ned en stund. Alltså gav personerna ett uttryck att vara avslappnade, vilket 
kunde vara till fördel då de kanske hade större benägenhet att delta.  Inriktningen var att få en 
variation av åldrar och kön för att på detta sätt fånga urvalsgruppen som ska representera 
medborgarna. Eftersom det var svårt att avgöra personernas ålder på förhand tillfrågades personer på 
intuition. Totalt tillfrågades nio personer varav en avböjde att delta.  

3.5 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen representerades av åtta individer, tre män och fem kvinnor. Gruppens ålder varierade 
från 23 år till 70 år. Tre personer var studerande, två var tillfälligt föräldralediga som annars arbetade 
som egen företagare respektive departementssekreterare. En arbetade som flygvärdinna, en annan var 
arkitekt och den sista i urvalsgruppen var pensionär.  

3.6 Datainsamling 

Under intervjuerna deltog båda författarna. De utvalda personerna fick först en kortfattad presentation 
av examensarbetet. Därefter tillfrågades personerna om de hade tid att besvara några frågor om 
Arbetsförmedlingen och syftet med studien förklarades. Efter ett positivt svar togs intervjumanualen 
fram (bilaga 1). Alla blev tillfrågade om de godtog att bli inspelade under intervjun och fick en 
förklaring att inspelningen skulle underlätta arbetet att hantera materialet. Personerna blev upplysta 
om att inspelningsmaterialet skulle raderas när arbetet var färdigställt. Det var samma person som 
ställde intervjufrågorna vid alla tillfällena. Anledningen var att frågorna skulle ställas på liknade sätt i 
alla intervjuer för att få större exakthet i studien. Den andra personen ansvarade för inspelningen och 
skulle ha haft i uppgift att ta anteckningar om någon person nekat att spelas in. Denne hade även 
möjlighet att göra tillägg i slutet av intervjun om det var något som behövdes förtydligas eller 
tilläggas. Vidare förklarades att intervjupersonernas deltagande skulle förbli anonymt vilket 
tydliggjordes då intervjupersonerna aldrig behövde lämna ut personuppgifter. Intervjutiden sträckte sig 
till cirka 15 minuter. Efter intervjun delades intervjuarnas visitkort ut (bilaga 4) och personerna fick 
information om att de kunde ta kontakt vid eventuella frågor samt om de ville ta del av det 
färdigställda examensarbetet. 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet 

Vad gäller trovärdigheten i det insamlade materialet borde realibilteten vara hög i och med att 
intervjuerna spelades in. Dessutom ger den kvalitativa metoden möjlighet att ha en nära kontakt med 
personerna och eventuella oklarheter kan redas ut på en gång. På så sätt undkommer man eventuella 
misstolkningar och ökar tillförlitligheten i resultatet enligt Kvale (1997). För att säkerställa att 
relevanta frågor blivit berörda för denna studie har en intervjumanual använts med dels rubriker som 
ska sammanfatta de viktigaste områdena och dels underfrågor som är till för att förtydliga och 
vidareutveckla områdena (ibid.)( bilaga 1). Dessa frågor är tematiskt kopplade till studiens 
forskningsfrågor och formulerade så de inte förolämpar någon av individerna. Tillvägagångssättet för 
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valet av intervjupersoner (se mer under rubriken urvalsförfarande) är tillräckligt tillförlitligt för att 
finna individer som kan anses representera en enskild medborgare.    

 Kvale (1997) tar upp ett antal kriterier som kan vara avgörande för kvalitén på intervjuerna. Han 
nämner exempelvis vikten av att få relevanta svar från den intervjuade samt att ju kortare frågor man 
ställer och längre svar man får desto bättre är kvalitén. Intervjufrågorna är formulerade så att de är 
korta samtidigt som de ger utrymme för utförliga svar. Vidare var metoden för denna studie samt 
respondenternas svar av sådan art att de kan ses som väsentliga och relevanta för att besvara 
forskningsfrågorna.  

Vad gäller tillförlitligheten av det transkriberade materialet finns en problematik kring tolkning och 
formuleringen av texten som kan vara mer eller mindre ordagrann. Kvale (1997) tar upp dessa 
problem kring intervjumetoden och menar att det egentligen inte finns något rätt eller fel då t.ex. 
transkribering av samma intervju kan se olika ut beroende på vem som skrivit transkriberingen. Det 
finns heller ingen helt korrekt omvandling från muntligt till skriftligt utan tillvägagångssättet avgörs 
av vad som är lämpligast för forskningssyftet (ibid.). Det inspelade materialet kommer att användas 
för att på bästa sätt tolka och analysera resultatet.  

3.8 Etiska ställningstaganden 

I en forskningsundersökning finns ett etiskt ansvar gentemot deltagarna. Denna studie utgår från 
forskningsetiska principer inom humaniora och samhällsvetenskaplig forskning och består av fyra 
grundläggande krav (Vetenskapsrådet 2002). Det första är informationskravet och handlar om att 
deltagare i forskningsarbeten ska informeras om syftet med uppgiften samt upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin medverkan. Detta togs hänsyn till genom att 
dels presentera studiens syfte vid mötet. Nästa princip handlar om samtyckeskrav och det innebär att 
en deltagare själv har rätt att bestämma över sitt deltagande. Av denna anledning tillfrågades 
respondenterna innan intervjun startade för att säkerhetsställa om det verkligen var okej för 
intervjupersonerna att delta. Den tredjeprincipen är konfidentialitetkravet vilket innebär att uppgifter 
om personer som deltar i en undersökning ska behandlas konfidentiellt och individerna ska hållas 
anonyma. Detta gäller i synnerhet undersökningar som behandlar etiskt känsliga uppgifter. Vad gäller 
denna studie blev respondenterna upplysta om att de kommer hållas anonyma dels i den skriftliga 
redovisningen men även under och efter arbetet. Detta förstärks ytterligare då inte författarna tog 
respondenternas kontaktuppgifter utan istället lämnade sina kontaktuppgifter till dem. Den fjärde och 
sista principen är nyttjandekravet. Den handlar om att uppgifter som kommer fram i undersökningen 
endast får användas för det specifika forskningsändamålet. Respondenterna informerades om att det 
inspelade materialet bara skulle användas för denna studie. Dessutom informerades att det inspelade 
materialet skulle raderas efter att arbetet blivit färdigt och godkänts. Anledningen till att materialet 
sparas tills att arbetet är godkänt är att det då finns möjlighet till korrigering eller om handledaren vill 
ha tillgång till det. Utöver dessa principer har hänsyn tagits, till att arbetslöshet kan upplevas 
smärtsamt av individen, genom ett empatiskt förhållningssätt till intervjupersonerna.   

3.9 Resultatbearbetning  

Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberades det inspelade materialet genom att det 
lyssnades av samtidigt som det som sades på inspelningen skrevs ned så ordagrant som möjligt. 
Därefter lästes intervjuerna igenom och svaren sorterades efter forskningsfrågorna. Efter detta 
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sammanställdes alla svar under valda rubriker för att lättare kunna visa på likheter eller skillnader i 
svaren.  

4. Resultat 
Detta avsnitt börjar med en kort presentation av respondenterna. Dels beskrivs deras bakgrund men 
även deras erfarenhet av Arbetsförmedlingen så att läsaren bättre ska förstå varifrån deras kunskap 
kommer ifrån.  För att underlätta läsningen är respondenterna uppkallade med fiktiva namn.   

Efter presentationen av respondenterna redogör resultatet i forma av svaren i intervjuundersökningen. 
De är grupperade under tre olika frågeområden, Arbetsförmedlingens tjänster och uppdrag, 
kompetensen på Arbetsförmedlingen samt associationer till Arbetsförmedlingens logga.  

4.1 Respondenterna 
Anders är 39 år och sedan ett par månader pappaledig. Han arbetar annars på regeringskansliet. Han 
har ingen personlig erfarenhet av Arbetsförmedlingen. Den största delen av kunskapen om 
Arbetsförmedlingen har han fått genom sitt arbete och sin utbildning inom sociologi.  

Sandra är 31 år gammal och studerar för tillfället till operationssjuksköterska. Hon har erfarenhet av 
Arbetsförmedlingen då hon för några år sedan sökte sommarjobb. Vad gäller kunskapen om 
Arbetsförmedlingen har hon mest fått den i samband med att hennes sambo just nu är arbetslös.  

Maria arbetar som flygvärdinna och är 28 år. Hon har haft en del kontakt med Arbetsförmedlingen 
framförallt när hon var yngre och hon menar att det är främst från den tiden hon känner till 
Arbetsförmedlingens arbete. Förutom det har hon även hört från vänner och bekanta om deras 
erfarenheter av Arbetsförmedlingen. Dessutom arbetade hon tidigare på ett företag som låg i samma 
byggnad som ett Arbetsförmedlingskontor.  

Elisabeth är 70 år och pensionerad. Innan hon gick i pension arbetade hon som tjänsteman på 
postverket. Hon har ingen personlig erfarenhet av Arbetsförmedlingen utan det hon känner till har hon 
framförallt lärt sig i samband med att hennes man blev arbetslös i femtio årsåldern.  

Kalle är 23 år och studerar och arbetar samtidigt som servitör. Han har varit i kontakt med 
Arbetsförmedlingen har ett antal gånger då han sökt jobb samt fått ersättning i a-kassa. Han utryckte 
missnöje och tyckte inte att Arbetsförmedlingen hjälpt honom. Enligt Kalle har han fått sina jobb på 
egen hand. Det han känner till om Arbetsförmedlingen har han fått reda på dels genom sin erfarenhet 
som arbetssökande och dels från vänner som berättat.  

Sara arbetar som arkitekt och är 36 år gammal. Hon var i kontakt med Arbetsförmedlingen när hon var 
ungefär 19 år. Dessutom berättade Sara att hon läst på om reglerna för att få ut a-kassa utifall hon 
skulle bli arbetslös. Dessa erfarenheter tillsammans med det hon hört från sina vänner ligger till grund 
för det hon vet om Arbetsförmedlingen.  

Anna är 40 år och för närvarande mammaledig men arbetar annars med att driva sitt egna företag. Hon 
har ingen erfarenhet av Arbetsförmedlingen men kände ändå till en del om verksamheten. Mest menar 
hon att hon fått reda på via tv och nyhetssändningarna.  

Daniel är 25 år gammal och studerar fotografering. Han kontaktade arbetsförmedlingen när han 
slutade gymnasiet. Eftersom han upplevde att mycket ändå var på eget ansvar slutade han gå på 
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mötena och sökte jobb på egen hand istället. Förutom detta uppger han att hört och läst mycket om 
Arbetsförmedlingen i media.  

4.2 Arbetsförmedlingens tjänster och uppdrag 
Enligt Anders ska Arbetsförmedlingen i första hand förmedla jobb och tillhandahålla infrastrukturen. I 
andra hand menade han att människor ska bli anställningsbara. I tredje hand sa Anders att 
Arbetsförmedlingen ska lämna ut pengar. Gällande tjänster och uppdrag sa Anders: 

… Det är väldigt mycket piska, väldigt lite morot och väldigt lite hjälp, kan jag tycka… 

Anders medgav att han inte läst regleringsbrevet men kände till hur uppdrag fördelas från regering till 
myndighet. Vad gäller uppdraget tyckte Anders att de kunde bli tydligare. Han utgick från sina 
kontakter med studenter i sitt arbete. Studenterna ansåg inte att Arbetsförmedlingen var till särskilt 
stor nytta för just dem. Han menade att:  

… det är klart att dit kan man alltid gå och få råd och instruktioner och få veta hur regelverket ser 
ut… 

Anders sa vidare att det fanns ett intresse av att förtydliga Arbetsförmedlingens uppdrag. 

Sandra berättade att hennes sambo är arbetslös och hon visste att man måste kontakta 
Arbetsförmedlingen regelbundet och söka jobb under tiden. 

… ja, man går dit var tredje vecka och måste söka jobb under tiden. Man ska ha varit arbetslös i ett 
halvår för att få gå en utbildning och så att måste vara anmäld för att få ersättning… 

Men hon kände inte till vilka tjänster Arbetsförmedlingen erbjuder och hon kunde inte heller föreställa 
sig vad det skulle kunna vara. På förfrågan om Arbetsförmedlingens uppdrag eventuellt är otydligt 
svarade hon: 

Alltså… jag är ju inte arbetssökande och har inte behövt anmäla mig så jag är absolut inte insatt… 

Hon trodde heller inte att hon efter sina studier kommer behöva kontakta Arbetsförmedlingen. Sandra 
sa att sjuksköterskestudenter ändå får jobb efter examen.  

… vi är ju klara i vår och behöver inte gå dit för att söka jobb utan man får jobb ändå… 

Maria förklarade att hon inte visst så mycket om Arbetsförmedlingen eftersom hon inte har behövt 
kontakta dem. Hon trodde att man måste kontakta Arbetsförmedlingen för att få 
arbetslöshetsförsäkring. På frågan om hon visst något mer om Arbetsförmedlingens tjänster svarade 
hon: 

… det finns handledare och vägledare som ska hjälpa till och finnas där för en under arbetslösheten. 
Ja, man blir tilldelad en handledare som man då kan kontakta och hålla kontakten med. 

Maria berättade att hon från vänner hört att mycket är påtvingat ”… att de måste ut i arbetslivet på 
saker som de kanske inte ens vill…” Hon tyckte inte heller att uppdraget är tydligt nog och menade att 
det kunde förtydligas.  

Elisabeth hade ingen tanke alls på vilka tjänster som kan tänkas erbjudas av Arbetsförmedlingen. Men 
på frågan om Arbetsförmedlingens uppdrag trodde hon att det handlar om ”… att hjälpa folk att skaffa 
jobb”. Elisabeth berättade även att Arbetsförmedlingen inte visat något större engagemang för äldre 
arbetssökande ”. Samtidigt sa hon att: 
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... jag har väl den känslan att i regel får man klara rätt mycket själv och i för sig är det ju inget fel 
med det. 

Vidare såg Elisabeth inget intresse i att förtydliga uppdraget eftersom hon är pensionerad. 

Kalle berättade utifrån sina egna erfarenheter att arbetsförmedlarna inte förstod hans situation och inte 
heller branschen som Kalle sökte jobb inom. Kalle beskrev missnöje med att Arbetsförmedlingen inte 
ville betala ut någon ersättning. Vidare visste Kalle att man får gå på möten och träffa handledare. 
Enligt Kalle erbjuder Arbetsförmedlingen hjälp med att starta eget företag.  

De har ju starta-eget-företag grejer som låter faktiskt jättebra som jag har några vänner som varit 
på och låter högst intressant.  

Kalle berättade även att Arbetsförmedlingen ordnar rekryteringsträffar då företag genom 
Arbetsförmedlingen träffar arbetssökande. Han berättade om vänner som varit på sådana möten och att 
de upplevde dessa möten som positiva.  

... sånt tycker jag låter jättebra faktiskt. Både han var nöjd och tjejpolaren var nöjd. Det är bara jag 
som inte är så jäkla nöjd (skratt).  

På frågan om tydligheten i Arbetsförmedlingens uppdrag ansåg han inte att den var tydlig nog och han 
reflekterade över värdet av att göra uppdraget mer tydligt.  

Ja, jag vet inte. Det skulle ju hjälpa att veta vad de ska göra. Det är ju som alla andra regler man 
vet om. Men det är ganska svårt att hålla koll på allihop. Men ja, det skulle ju hjälpa absolut.  

Sara sa att man ska registrera sig på Arbetsförmedlingen för att få a-kassa.  Dessutom trodde hon att 
Arbetsförmedlingen erbjuder kurser till dem som varit arbetslösa en längre tid. Sedan hade hon hört en 
del från bekanta till henne.  

... vad jag hört från dem som varit arbetslösa så förmedlar de rent konkret inte så mycket jobb. 
Men det är rykten jag hört men ingen faktiskt erfarenhet av.  

Vad gäller Arbetsförmedlingens uppdrag kunde inte Sara påstå att hon kände till dem. Hon tyckte 
vidare att en del av ansvaret att ta reda på fakta är ens eget ansvar.  

Jag kan väl tycka att det handlar om mitt eget ansvar att ta reda på det kanske. Och det känns inte 
så högprioriterat så därför har jag inte gjort det, inte kollat upp det. Det är mer så jag tänker. 

Anna förmodade att man via Arbetsförmedlingen kan få hjälp med att skriva cv. Arbetsförmedlingen 
erbjuder även enligt Anna hjälp och stöd åt arbetslösa. Hon trodde inte heller att man ”behövde ha 
jobbat” för att få hjälp av Arbetsförmedlingen. Däremot tyckte Anna att hon hade hört talas om 
uppdraget men kunde inte återberätta det. Arbetsförmedlingens uppdrag tyckte hon kunde bli 
tydligare. ”Ja, det kan ju vara bra den dagen som jag behöver söka jobb”.  

Daniel berättade att Arbetsförmedlingen kan erbjuda kurser som kan hjälpa arbetssökande att nå 
personliga mål, skriva cv samt hur man ”presenterar sig själv”. Daniel kände inte till 
Arbetsförmedlingens uppdrag och såg inget direkt intresse i att veta det heller.  

Jag skulle ju inte vilja ha ett utskick i brevlådan. Utan i så fall skulle det väl vara i ett större medie... 
kanske i en nyhetssändning…  

4.2.1 Bra saker Arbetsförmedlingen gjort  
Anders berättade att han tyckte att Arbetsförmedlingens arbete med att matcha arbetssökande med 
arbetsgivare var bra.  
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Jag har ju inte haft med dem att göra själv men jag har ingen uppfattning om att det är en 
myndighet som fungerar särskilt dåligt. … så vitt jag förstår så fungerar just deras 
matchningsprinciper hos dom, dom klarar dom alldeles utmärkt… det är en effektivt organiserad 
organisation.  

Maria kunde först inte komma på något men sedan sa hon; 

Nej, alltså det är väl bra att de försöker hjälpa till och så där men återigen känns det som det skulle 
kunna utvecklas lite.  

Kalle tyckte att förutom hjälp till att starta eget företag och rekryteringsträffar var Arbetsförmedlingen 
bra på att ge stöd åt långtidssjukskrivna. 

Jo för sjukanmälda människor ska jag ha hört att det var bra. Ja för folk som gått itu av stress som 
behöver komma igång… ja så här 25 procentigt och 50 procentigt så har jag hört att 
Arbetsförmedlingen kan gå in och… hjälpa till och betala löner har jag hört.  

Daniel kunde inte besvara frågan om Arbetsförmedlingen gjort något bra men i en annan intervjufråga 
framkom det att Daniel tyckte det var bra att Arbetsförmedlingen var en statlig myndighet som satte 
människor i sysselsättning. 

Varken Sandra, Elisabeth, Sara, Anna kunde komma på något bra som Arbetsförmedlingen gjort.   

4.3 Kompetensen hos arbetsförmedlare på 
Arbetsförmedlingen 
Ander svarade angående arbetsförmedlarnas utbildningsbakgrund och kompetens: 

Det är väl ungefär samma som på Försäkringskassan skulle jag misstänka. Skulle väl tro att de 
flesta skulle väl ha en gymnasieutbildning men i större och större utsträckning börjar man väl få 
universitetsutbildade… ja samhällvetenskapliga program… 

När det gällde mer specifikt om deras kompetens svarade han: 

Ja… som alla andra arbetsplatser så har det säkert en bra kompetens men skulle behöva mer 
vidareutbildningar. Arbetsmarknaden förändras ju ordentligt fort. Jag kan tänka mig att det kan vara 
ett problem. 

Då arbetsmarknaden förändras snabbt trodde han att just brist på vidareutbildning kan vara ett 
problem.  

Sandra kunde tänka sig att de som arbetar på Arbetsförmedlingen är utbildade socionomer. Hon 
utvecklade sina tankar: 

Kanske mer pedagogiskt, affärsutvecklings utbildningar… någonting sådant där. 

Marias tankar om kompetens bland Arbetsförmedlingens personal framgår att en uppdatering av 
personalen skulle vara aktuell. 

Det jag får en känsla av är att dem kanske ska uppdatera sig lite. Eller uppdatera sin personal för 
det är många som… ja, som man har hört varit där… att det nästan går på ett rullband och att de 
har ett kompendium och det här ska vi göra och inget vidare engagemang utan som vissa säger… 
ibland undrar man om det är långtidsarbetslösa som blivit direkt intagna till Arbetsförmedlingen för 
att få jobb liksom.  

Vidare beskrev Maria att hon trodde en uppdatering av Arbetsförmedlingen var en polistik fråga och 
att arbetsförmedlare ofta säger att:  
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”det är inte vi som bestämmer”. Liksom ” så här ska det vara”. 

Maria sa att Arbetsförmedlingens rutiner känns ”inrutat”. På frågan om vilka hon trodde arbetade på 
Arbetsförmedlingen svarade hon: 

För mig så är det Gun och Sven 56 år som knappt kan datorer och system… äh… nej men det är väl 
lite den bilden man har så där. 

Vad gäller anställdas utbildning hoppades hon att de har en viss utbildning och hon nämnde 
yrkesvägledare som förslag. Någon inriktning på människor önskade hon att de hade i sina 
utbildningar.   

Elisabeth svarade följande angående anställdas kompetens: 

Nej det har jag ingen aning om. Inget begrepp om alls. Jag vet faktiskt inte om man kan komma 
direkt från gymnasiet eller om man måste ha någon annan utbildning. Det känner jag inte till.  

Kalle kunde inte med säkerhet svara vilken kompetens eller utbildning de anställda har. Han sa: 

Nu är det är det jävligt nära att jag slänger skit. Nej alltså har ingen aning. Det känns inte som om 
de har någon människokännande kompetens utan det bara är... får man säga kontorsmänniskor? 

Under intervjun delgav Kalle fler av sina tankar om de anställdas kompetens och bakgrund. 

Men jag förstår ju också att de måste hålla koll på folk så att de inte blåser systemet men de känns 
som lite väl paranoida... 

... Nej, det känns som om, ja de borde ha jäkligt mycket med utbildningar faktiskt men jag vet inte 
vad.  

Kalle jämförde arbetsförmedlarnas roll i samhället att ”hjälpa allmänheten” med lärarnas roll att 
utbilda människor. Eftersom lärarna har många års utbildning resonerade Kalle att även 
arbetsförmedlarna borde ha det. Kalle beskrev även att: 

det känns som det är en bunt bittra gamla damer och herrar som sitter och gör så lite som möjligt 
(skratt) 

Vidare tyckte han att åldern egentligen inte hade något med saken att göra utan han trodde att om de 
anställda visade större engagemang och glädje i sitt arbete så menade han att det skulle smitta av sig 
på Arbetsförmedlingens kunder.  

... för jag menar det är ju inte så många som hjular in till porten på Arbetsförmedlingen, så här ”yes 
nu ska jag till Arbetsförmedlingen”. Det är väl mest det att få det till ett lukrativt arbete så fall...  

I intervjun med Kalle framgick det att han hört via rykten att arbetsförmedlare ”förmedlar ungefär ett 
jobb per anställd per år”. Han tyckte det lät lite. 

Sara gissade att de som arbetar på Arbetsförmedlingen har en utbildning inom yrkesvägledning, mer 
än så kunde hon inte komma på.  

På frågan om vilka Anna trodde arbetade på Arbetsförmedlingen svarade hon följande: 

(Skratt) Jag skulle väl säga arbetslösa (skratt).  

Anna tänkte att tjänster på Arbetsförmedlingen tillsätts av personer som varit arbetslösa ett tag men 
lägger till följande: 



27 

 

Nej, jag vet inte... det kanske är socionomer eller något liknande.  

När Anna pratade om de anställdas kompetens nämnde hon psykologi. Sedan nämnde hon kompetens 
som hon ansåg att de anställda borde ha såsom kunskapen att bemöta olika människor på ”rätt sätt”. 
Vidare såg hon arbetslivserfarenhet som viktigt.   

Ja, de måste ju ha erfarenhet tycker jag av arbetsmarknaden själva. Kanske inte bara jobbat på 
Arbetsförmedlingen.  

Daniel gissade att anställda på Arbetsförmedlingen har socionomutbildning, fast han kunde inte 
precisera vad det innebar. Han trodde även att arbetsförmedlarna har någon form av 
rekryteringskunskaper och ”god kompetens med människor” men ”inte riktigt psykologi”.  

4.4 Associationer till Arbetsförmedlingens logga 
Respondenterna fick se Arbetsförmedlingens logga och berätta om vilken känsla de fick av att se den 
och vad de eventuellt skulle vilja ändra på för att ändra sin känsla. Så här svarar Anders: 

(Skratt) Min känsla är ju… det är en av alla våra myndigheter. Ja, det är ju en av alla våra 
myndigheter, eftersom jag har jobbat så mycket med myndighetsstyrning så funderar jag nog 
annorlunda än dem. Det är liksom inte så aktuellt för mig att gå dit och få pengar.  

Vidare ansåg han inte att det fanns något att ändra på. 

(Skratt) Nej jag tycker att den är fin… ja den funkar.  

Sandra ställde sig frågande till vad Arbetsförmedlingens logga står för och uttryckte följande: 

Intetsägande. Jag skulle inte förknippa den med någonting att man kan gå dit för att få hjälp med 
att söka jobb. 

Hon ville ändra loggan så att den blev mer ”utmärkande”, ”lockande” och ”tilltalande”.  

Maria uttryckte detta när hon fick se Arbetsförmedlingens logga: 

Nej, det är usch! Grått och trist och lite så ju, sämre tider.  

Hon trodde att denna känsla grundade sig i hennes tidigare erfarenheter av Arbetsförmedlingen men 
också på det hon hört och läst om i media. Även det att hon tidigare arbetade i samma byggnad som 
Arbetsföremedlingen tror hon påverkat henne. 

… och där kunde man ju se människor som gick in där och liksom attityden när de gick och kom… 

Maria utryckte även bristen på valfrihet då man blir arbetslös. Alltså att arbetslösa tvingas gå dit för att 
få ut a-kassa. Detta visade hon samtidigt en förståelse för men hon tyckte ändå inte att det kändes bra. 
För att ändra dessa känslor trodde hon att det behövdes en uppdatering. Maria tyckte att 
Arbetsförmedlingen behövde: 

 … uppdatera sig lite, kanske liksom komma ut lite mer… vet inte om man kan säga det heller… men 
verkliga livet… möta sådana som läser med nya fräscha idéer. 

Elisabeth kunde inte uttrycka en känsla. 

Jag vet ju att det är Arbetsförmedlingens logga. Ja det är väl inget fel på den (skratt)… Nej, jag får 
ju inte det i och med att det är väl liksom något jag bara passerar.  



28 

 

Känslan som Kalle fick när han såg Arbetsförmedlingens logga var att den inte sa honom så mycket. 
För honom var den ”onödig” när han refererat till vad han varit med om tidigare. Kalle kunde däremot 
inte säga vad som skulle kunna förändras för att ändra på hans känsla.  

Sara utryckte följande om Arbetsförmedlingens logga; ”Äh, myndighet... lite trista färger (skratt)”. 
Sara fortsätter: 

Jag tycker på ett sätt att det är bra att den uttrycker lite av det här att Arbetsförmedlingen har ett 
uppdrag från regeringen. 

Om hon kunde ändra på den skulle hon ändå vilja behålla känslan av att det är en myndighet som hon 
menar att Arbetsförmedlingen trots allt är.  

Men jag tycker lite att det abstrakta a:et där känns lite platt och tråkigt så där, det skulle… det ska 
ju kanske inte vara poppigt och glatt för det kan ju se lite så här, det kan ju vara lite ”nu försöker vi 
piffa till oss då genom att förbättra vår logga”. Men kanske någonting lite formmässigt roligare.  

Sara menade att loggan inte ska förändras för mycket då det kan bli övertydligt att Arbetsförmedlingen 
vill förändras men endast genom en förändring av loggan.  

Anna utryckte följande då hon fick se loggan: ”Tråkig, inte sådär att wow dit vill jag gå.” Om hon fick 
ändra på den skulle hon välja en annan färgsättning. ”... lite klarare färger… lite piggare, lite roligare, 
mer ja, inte så … dyster”.  

Daniel utryckte sig så här när han fick se Arbetsförmedlingens logga: 

Jag får väl inte riktigt en positiv känsla men jag har ju inget negativt heller... det funkade inte för 
mig men det kanske funkar för andra för jag... jag är ganska likgiltig för den här loggan om vi säger 
så. 

Det som enligt Daniel skulle behöva ändras för att han skulle bli positivt inställd till loggan är om han 
skulle få veta vad Arbetsförmedlingen gör som är bra.  

Dels, att jag vet mer om den för det känns som jag ändå varit där och ändå vet jag inte riktigt vad 
som händer... just för bra saker för det är ju ändå en Arbetsförmedling... ja positiva saker om dom 
så borde jag väl ändra uppfattning, så jag förknippar det med en positiv sak istället... 

4.5 Sammanfattning av resultat 
Svaren från respondenterna varierade angående Arbetsförmedlingens tjänster och uppdrag. En 
respondent visste inte alls vilka tjänster Arbetsförmedlingen erbjuder och kunde inte heller föreställa 
sig då det inte var ett aktuellt ämne för henne. Fyra respondenter uppgav att i Arbetsförmedlingens 
tjänster ingår utbetalning av arbetslöshetsförsäkring till arbetslösa. Fyra av åtta respondenter uppgav 
även att Arbetsförmedlingen hjälper människor att bli anställningsbara genom kurser i att skriva cv, 
hur man når sina mål samt hur man ”presenterar sig själv”. Utöver kurser visste fyra respondenter att 
man på Arbetsförmedlingen kan få hjälp och stöd av handledare och vägledare. En respondent uppgav 
att Arbetsförmedlingen även erbjuder hjälp i att starta eget företag samt ordnar rekryteringsträffar med 
företag och arbetssökande. Ingen av de åtta respondenterna kände tydligt till Arbetsförmedlingens 
uppdrag och av dessa såg fyra respondenter ett intresse av att förtydliga uppdraget. Tre respondenter 
hade inget intresse av att förtydliga Arbetsförmedlingens uppdrag.  En respondent menade att det är 
varje enskild persons ansvar att ta reda på uppdraget.  

Fyra av åtta respondenter kunde uppge något som Arbetsförmedlingen gjort bra. Två respondenter 
nämnde att matchningen av arbetssökande och arbetsgivare var bra och att ”de försöker hjälpa till”. En 
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respondent tyckte att stödet till långtidssjukskrivna var bra och även rekryteringsträffarna och hjälpen 
att starta eget företag var uppskattat. En annan respondent tyckte det var bra att Arbetsförmedlingen 
var en statlig myndighet som hjälpte människor till sysselsättning. 

Vad gäller arbetsförmedlarnas kompetens antog tre respondenter att arbetsförmedlare är utbildade 
socionomer. Två respondenter föreslog utbildning i yrkesvägledning. Bland dessa fem var det 
dessutom två som tänkte att det är arbetslösa som direkt rekryteras som arbetsförmedlare. En 
respondent tänkte att arbetsförmedlare har en gymnasieutbildning bakom sig och jämförde med 
anställda på Försäkringskassan. Vidare menade respondenten att arbetsförmedlare förmodligen har 
utbildning med inriktning på samhällsvetenskap. Vidare kände inte två respondenter alls till vilken 
utbildning arbetsförmedlare har på Arbetsförmedlingen men en av dessa två trodde ändå att 
arbetsförmedlare borde ha väldigt mycket utbildning.                                                      
Respondenterna beskrev vidare att arbetsföremedlarna på Arbetsförmedlingen har eller borde ha 
kompetens i pedagogik, ”affärsutvecklingsutbildningar”, psykologi, ”kompetens med människor”, 
bemötandet av människor samt rekryteringskunskaper. Även varierad arbetslivserfarenhet hos 
arbetsförmedlare efterfrågades av en respondent. Två respondenter beskrev anställda på 
Arbetsförmedlingen som ”Gun och Sven 56 år som knappt kan datorer och system” samt 
”kontorsmänniskor” och ” en bunt bittra gamla damer och herrar som sitter och gör så lite som 
möjligt”. Två av åtta respondenter efterfrågade även en uppdatering av personalens kompetens samt 
vidareutbildningar för att bättre anpassa sig till samhällsutvecklingen.  

Respondenternas sammanfattande intryck och känsla för Arbetsförmedlingens logga kan beskrivas 
med orden, ”myndighet”, ”intetsägande”, ”sämre tider”, ”grått”, ”trist”, ”onödig”, ”tråkig”, ”dyster” 
och ”likgiltig”. Tre respondenter ansåg inte att det behövdes någon förändring av loggan eller hade 
svårt att komma på hur den skulle kunna förändras. Tre respondenter tyckte att man kunde göra loggan 
mer ”utmärkande”, ”tilltalande”, ”formmässigt roligare”, ”annan färgsättning”. Två respondenter 
menade att deras känsla för Arbetsförmedlingens logga skulle förändras om Arbetsföremedlingen kom 
med nya ”fräscha idéer” samt om respondenterna överhuvudtaget fick veta mer om vad 
Arbetsförmedlingen faktisk gör.  

5. Analys 
Analysen genomfördes genom att respondenternas svar först ordnades efter likheter och skillnader. 
Därefter kopplades svaren till bakgrundslitteraturen för att på så sätt försöka hitta förklaringar till 
eventuella mönster eller avvikelser. Analysen redovisas med samma rubriker som i resultatdelen. För 
att fördjupa analysen har dock några underrubriker lagts till.  

5.1 Arbetsförmedlingens tjänster och uppdrag 
Arbetsförmedlingens uppdrag är att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom olika 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vidare innebär uppdraget en samverkan med andra instanser15. 
Arbetsförmedlingen uppdrag är även att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 
omställningsförsäkring16. Detta uppfattade inte respondenterna som ansåg att Arbetsförmedlingens 
uppdrag inte är tydligt. Vikten av att känna till och informera om Arbetsförmedlingens uppdrag 
belyser Wennerström & Diehl (2005), Rockstedt (2007) samt Kadrijaj & Kirkebaek (2006). Dessa 

                                                      
15 www.arbetsformelingen.se (2009-04-17) 
16 Ibid. 
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författare menar att detta är nödvändigt för att förhindra missförstånd mellan arbetssökande och 
arbetsförmedlare. Dessa missförstånd menar vidare Brissman (2008) kan leda till felaktiga 
förväntningar som för respondenterna i författarens studie hade på Arbetsförmedlingen. Ljungberg 
(2009) menar samma sak som respondenterna i denna studie men talar utifrån de anställda på 
Arbetsförmedlingen som han tror inte heller tycker att myndighetens uppdrag är tydligt. Han menar att 
anledningen till detta är att arbetsförmedlarna både ska vara coacher och kontrollanter vilket kan 
upplevas problematiskt. Om även personalen har svårt att förstå myndighetens uppdrag ser vi risken 
med att den otydlighet som arbetsförmedlare upplever avspeglas i mötet med individer. Denna tanke 
förstärks av Melin (1999) som talar om personalen på företag som varumärkets främsta ambassadörer. 
På grund av detta måste personalen vara förtroendegivande enligt författaren (ibid.). Kadrijaj & 
Kirkebaek (2006) föreslår också att arbetsförmedlare ska börjar arbeta mer enhetligt för att på så sätt 
öka arbetssökandes förtroende för myndigheten. Författarna menar också att arbetsförmedlingens 
moderniserade arbetsätt lagt mer ansvar på individen vilket i sin tur lett till att arbetssökande ställer 
högre krav på information om vad Arbetsförmedlingen faktiskt gör (ibid.).  

I studien framgår det från respondenterna att Arbetsförmedlingen bland annat erbjuder tjänster så som 
matchning av arbetssökande och arbetsgivare, utbildning, stöd samt hjälp med att starta eget företag. 
Detta stämmer överens med det Arbetsförmedlingen själva beskriver. Enligt myndigheten är deras 
olika tjänster individuellt anpassade till arbetssökande. Utöver detta får arbetsgivare hjälp med att hitta 
lämplig personal. Har man varit arbetslös finns det arbetsmarknadspolitiska åtgärder som hjälp för att 
starta eget eller att utbilda sig17. I Arbetsmarknadsrapporten 2008:2 framgår det att den främsta 
uppgiften Arbetsförmedlingen har är, i likhet med respondenternas svar, att matcha arbetssökande och 
arbetsgivare. Förmedlingen ska dessutom bryta utanförskap och kontrollera att krav uppfylls av de 
arbetssökande som har arbetslöshetsförsäkring (ibid.). Ett par av Brissmans (2008) respondenter 
beskriver just detta, nämligen att Arbetsförmedlingen har en kontrollfunktion medan en annan 
respondent beskriver det som en förhörsverksamhet. En respondent anser till och med att 
Arbetsförmedlingen borde byta namn till kontrollförmedlingen (ibid.). Detta stämmer överens med en 
respondents tankar i denna studie som menar att Arbetsförmedlingen har väldigt stor kontroll men att 
detta är nödvändigt för att människor inte ska utnyttja systemet. De övriga respondenterna ser däremot 
inte att kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen är en del av tjänsten utan endast utbetalningen av 
försäkringen. Respondenternas tankar om arbetslöshetsförsäkringen i denna studie skiljer sig alltså 
överlag från respondenterna i Brissmans studie (ibid.) som vi uppfattar inte kopplar kontrollfunktionen 
med arbetslöshetsförsäkringen.  

En respondent trodde att Arbetsförmedlingen delade ut arbete till de arbetssökande. En annan 
respondent trodde att man som arbetssökande får gör det mesta jobbet själv. Facit till dessa påståenden 
finner man i Riksrevisionen granskning (2006) i vilken det framgår att det vanligaste sättet att få 
arbete är genom kontakter och inte genom Arbetsförmedlingen. Det intressanta är att respondenterna i 
Wennström & Diehls (2005) studie menar att arbetssökande måste göra allt själv. Medan 
respondenterna i Brissmans studie (2008) i likhet med respondenterna i denna studie istället tror att det 
är Arbetsförmedlingen som delar ut arbete. Bland personerna i de olika studierna råder det alltså olika 
uppfattningar om det ingår att dela ut arbete i Arbetsförmedlingens tjänster eller inte.   

5.1.1 Källan till respondenternas föreställningar 
Fem av åtta respondenter hade sedan tidigare någon form av erfarenhet av Arbetsförmedlingen. Lika 
många uppgav att de visste det de visste utifrån vad personer de kände hade berättat om 
                                                      
17 Ibid. 
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Arbetsförmedlingen. I likhet med respondenterna konstaterar både Brissman (2008) och Rockstedt 
(2007) att andras erfarenheter eller rykten ligger bakom vissa negativa uttalanden om 
Arbetsförmedlingen. Dessa slutsatser bekräftar även Moskowitz’s (2005) tankar om källan till 
individers föreställningar. Författaren menar att det i tidigare erfarenheter även ingår sådant andra varit 
med om och/eller berättat vidare. Då föreställningar kan byggas upp utifrån vad andra varit med om 
eller berättat kan enligt författaren förväntningar skapas helt baserade på andras uttalanden (ibid.). 
Människors föreställningar kan med andra ord bygga på helt felaktig information. Om det är så att 
arbetssökande har dåliga erfarenheter av myndigheten menar arbetsförmedlarna i Kadrijaj & 
Kirkebaeks studie (2006) att det är viktigt att skapa förtroende i inledningsskedet genom att 
arbetssökande och arbetsförmedlare kommer överens om var och ens ansvar.  

5.1.2 Bra saker Arbetsförmedlingen gjort. 
Av respondenterna var det endast fyra av åtta som kunde uttala sig om bra saker Arbetsförmedlingen 
gjort. En förklaring till detta kan utifrån Frijda, Manstead, & Bems (2002) resonemang om 
emotionella föreställningar, vara att respondenterna genom generalisering skapat en föreställning om 
att Arbetsförmedlingen inte gör något bra i sin verksamhet. Om en individ t.e.x. har upplevt att en 
arbetsförmedlare inte kunnat hjälpa just honom kan individen genom generealisering skapa ett 
missnöje för hela myndigheten. Vidare menar författarna att då denna generalisering väl är gjord är det 
lättare för personen att använda den vid andra tillfällen. Just denna tillgänglighet talar även Moskowitz 
(2005) om i samband med stereotyp. Enligt författaren finns det belägg för att människor har lättare att 
återberätta sådant som bekräftar den egna stereotypa uppfattningen jämfört med att komma ihåg 
sådant som strider emot ens uppfattning. Allt detta skulle kunna förklara att så få respondenter kunde 
uppge något bra som Arbetsförmedlingen gjort. Trots att frågan om dåliga saker Arbetsförmedlingen 
gjort inte ställdes direkt under intervjuerna framkom det ändå negativa synpunkter på verksamheter. I 
likhet med respondenternas synpunkter kan man i Kadrijaj & Kirkebaek (2006) och Rockstedt (2007) 
studier läsa att arbetsförmedlare ger ett dåligt bemötande till arbetssökande. Liknande resultat finns i 
Wennerström & Diehls (2005) studie där det framgår att Arbetsförmedlingen inte gör något för de 
sökande. Riksrevisionen (2006) å sin sida visar att Arbetsförmedlingens effektivitet varit låg. 
Samtidigt visar SOM-rapporten 2008:5 att trots olika uppfattningar har inte förtroendet över 
myndigheten förändrats över tid.  

En annan förklaring till att inte alla respondenter kunde uppge bra saker Arbetsförmedlingen gjort, kan 
vara att allmänheten inte uppmärksammas om positiva resultat. Ljungberg (2009) menar nämligen att 
Arbetsförmedlingen är dåliga på att tala om för allmänheten vad de faktiskt gör som är bra. Enligt 
honom har för mycket fokus legat på negativa saker om myndigheten. För att ändra intrycket av 
Arbetsförmedlingen måste myndigheten enligt Ljungberg uppmärksamma sitt arbete på olika sätt. 
Hälften av respondeterna i denna studie kunde uppge exempel på något Arbetsförmedlingen gjort bra. 
I likhet med respondenterna kan man i Rankkas studie(1999), som trots allt innehåller mycker kritik, 
läsa om positiva erfarenheter av Arbetsfömedlingen som arbetsökande har. I detta fall handlar det om 
att arbetssökande fått god service. Ljungberg (2009) poängterar också att trots Arbetsförmedlingens 
dåliga image visar deras interna undersökningar att många som vart i kontakt med Arbetsförmedlingen 
ändå är nöjda. Rankka (1999) förklarar detta med att det eventuellt kan bero på att många människor 
redan har så låga förväntningar på vad myndigheten kan göra att förväntingarna inte är svåra att 
överträffa. De respondenter som kunde uppge exmpel på något myndigheten gjort bra har alla någon 
tidigare erfarenhet av Arbetsförmedlingen. Detta förstärker allså det Ljungberg (1999) menade att 
många trots allt är nöjda. En förklaring till att det inte var fler respondenter med erfarenhet av 
Arbetförmedlingen som kunde svara eller visste något bra Arbetsförmedlingengjort, kan vara det 
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Ljungberg sa i intervjun. Nämligen att människor tenderar att komma ihåg det som är dåligt istället för 
det som är bra (ibid.). Även Moskowitz (2005) nämner liknande resonemang i samband med 
människans minne. Enligt författaren minns människan lättare sådant som bekräftar ens stereotyp än 
sådant som inte stämmer överens med en stereotyp. Om människor anser att Arbetsförmedlingen inte 
är bra kommer de enligt Moskowitz (ibid.) att ha svårare att återminnas sådant som talar emot deras 
föreställning.   

5.2 Kompetensen hos arbetsförmedlare på 
Arbetsförmedlingen 
Enligt Rosendahl (2009)18 har mer än hälften av Arbetsförmedlingens personal någon form av 
beteendevetenskaplig högskoleutbildning vilket stämmer överens med respondenternas svar. I likhet 
med deltagarna i Wennerström & Diehl (2005) undersökning tyckte respondenterna i denna studie att 
arbetsförmedlare bör ha kunskap om olika arbetsuppgifter, yrkesroller samt branscher.  Vad gäller 
människokännande kompetens ansåg Wennerström & Diehls (ibid.) respondenter också att 
arbetsförmedlare bör ha kompetens att hantera människor som befinner sig i kris och att de gärna ska 
förstå att arbetssökande är i en kris. Detta stämmer alltså bra överens med vad respondenterna i denna 
studie ansåg men många menade att arbetsförmedlare idag saknar denna kompetens.  

Vad gäller arbetsförmedlares kompetens saknade tre respondenter arbetsförmedlares engagemang för 
sitt arbete. Både Riksrevisionen (2006) och Kadrijaj & Kirkebaek studie (2006) uppmärksammar detta 
och uppger att arbetssökande på Arbetsförmedlingen vill se ett ökat engagemang och vänligare 
bemötande för att bättre motsvara arbetssökandes förväntningar. Även Ljungberg (2009) nämnde 
vikten av ett bra och empatiskt bemötande. Däremot menade han att empati inte bara ska visas i det 
personliga mötet utan texten i utskick från Arbetsförmedlingen ska också formuleras empatiskt. En 
förbättring av bemötande av arbetssökande skulle enligt Ljungberg (ibid.) påverka 
Arbetsförmedlingens rykte positivt.  

Slutligen utryckte två respondenter en önskan om att utveckla personalen genom 
kompetensutveckling. Båda menade att uppdateringen är nödvändig då bland annat arbetsmarknaden 
förändras så snabbt. Detta trycker även Wennerström & Diehl (2005) på då de menar att samhällets 
utveckling ställer allt högre krav på arbetsförmedlarna och deras kunskaper (ibid.). De menar i likhet 
med respondenten i denna studie att denna brist kan vara en faktor till den kritik myndigheten 
framkallar.  

5.2.1 Kompetens och generalisering 
Två respondenter beskrev sina tankar om de anställdas kompetens genom att måla upp en bild av ”Gun 
och Sven 56 år som knappt kan datorer och system…” samt ”… en bunt bittra gamla damer och herrar 
som sitter och gör så lite som möjligt”. Denna generalisering av de anställda kan utifrån Wennerström 
& Diehl (2005) förklaras som mentala prototyper. Då mentala prototyper definierar de egenskaper som 
personer i en kategori uppfattas ha, kan det lätt leda till fördomar. Risken är även stor enligt författarna 
att en person tillskrivs felaktiga egenskaper. Moskowitz (2005) behandlar också ett begrepp som kan 
förklara respondenternas svar, nämligen stereotyp. Enligt författaren är stereotyp en lista eller en bild i 
vårt huvud av olika egenskaper som vi lärt oss att en särskild grupp sannolikt har. Moskowitz menar 
att vi genom processen av stereotypskapande, kategoriserar personer vilket i sin tur förbereder oss för 
vad vi kan förvänta oss av personer vi ännu inte lärt känna. Detta kan man alltså säga är en sorts 

                                                      
18 Kontakt via e-post med Carl Rosendahl (2009-05-08) 
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genväg för individen då den inte behöver tolka, tyda och bygga upp en ny uppfattning varje gång den 
träffar en ny person. I likhet med generalisering som beskrevs i analysen under rubriken bra saker 

Arbetsförmedlingen gjort, kan generalisering beskriva respondenternas svar under denna rubrik.  
Enligt Frijda, Manstead, & Bem (2002) är en av de viktigaste egenskaperna i emotionella 
föreställningar generalisering. När dessa generaliseringar, som är stabila, inneboende egenskper hos 
objekt är gjorda är det väldigt enkelt för individien med föreställningen att plocka fram och använda 
generaliseringen på andra liknande objekt. Man kan då sammafattningsvis tänka sig att dessa två 
respondenter personligen träffat på eller hört andra berätta om arbetsförmedlare med liknande 
egenskaper som de själva beskrev. På så sätt har de skapat sig en uppfattning som enligt dem anses 
representera alla arbetsförmedlare.  

5.3 Associationer till Arbetsförmedlingens logga 
Två respondenter såg loggan som ”intetsägande” och en annan kände sig ”likgiltig” inför den. Detta 
kan kopplas till Rockstedt (2007) samt Wennerström & Diehl ( 2005) som menar att 
Arbetsförmedlingen behöver bli tydligare i sin information så att arbetssökande vet vad som kan 
förväntas av myndigheten. Även  Klein (2000) beskriver vikten av att veta vad ett varumärke står för. 
Kunskapen om ett varumärke förbereder också individen på vad den kan förvänta sig av verksamheten 
enligt Melin (1999). Just valet av ordet ”likgiltig” som en respondent uttryckte kan anses representera 
det Ljungberg menade i intervjun (2009), nämligen att Arbetsförmedlingen i de senaste 
undersökningarna närmat sig punkten då människor tycker varken bra eller dåligt om myndigheten.  

En av respondenterna beskrev loggan som ”onödig” en annan uttryckte ”usch”. Båda respondenterna 
refererade till sina tidigare erfarenheter. Respondenternas associationer till Arbetsförmedlingens logga 
skulle dels kunna förklaras utifrån vad personer har för personliga erfarenhet av myndigheten men 
även av det andra berättat om som kan ha påverkat respondenterna till just dessa associationer. Detta 
kan förklaras utifrån Frijda, Manstead, & Bem (2002) som diskuterar emotionella föreställningar. 
Författarna menar att föreställningar (ex. onödig) är den mening som knyts till händelsen 
(erfarenheten) och som härstammar från händelsens betydelse. Dessa föreställningar formar sedan 
personens emotionella upplevelser vilka sedan kan projiceras på objektet (loggan eller myndigheten) 
som en faktiskt egenskap hos objektet. Moskowitz (2005) å sin sida menar att föreställning även kan 
baseras på vad andra personer berättat. Resonemanget ovan stämmer även överens med Brissmans 
(2008) studie. Enligt författarna är respondenternas föreställningar om Arbetsförmedlingen i deras 
undersökning bland annat baserade på omgivningens erfarenheter.  

5.3.1 Förslag till förändring 
Vidare föreslog respondenterna att loggan kunde bl.a. bli mer lockande och tilltalande. Alltså ändras 
från att först ha gett ett negativt intryck till att bli mer positiv.  I likhet med respondenten menade 
Ljungberg (2009) att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att tala om vad de gör som är bra i sin 
verksamhet. Detta menade Ljungberg skulle ske genom att flytta fokus från det negativa till positiva. 
Däremot menar Melin (1999) att det innebär en viss risk att forma om ett varumärke just på grund av 
att individer redan känner till varumärket och vad det står för. Melin (ibid.) fortsätter med att beskriva 
att en förändring av ett varumärke ofta även leder till starka känslor. En respondent i denna studie 
uttryckte sig på ett sätt som kan anses beskriva det Melin menar. Respondenten uttryckte nämligen att 
”det ska ju kanske inte vara poppigt och glatt för det kan ju se lite så här, det kan ju vara lite nu 

försöker vi piffa till oss då genom att förbättra vår logga”. En förklaring till detta kan vara att 
respondenten inte vill att förändringen ska vara övertydlig utan att man fortfarande ska känna igen sig 
i loggan. En annan förklaring kan vara att en för stor förändring skapar misstänksamhet mot 
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myndigheten då det kan handla om en ytlig förbättring men att verksamheten i sig är sig lik. Oavsett 
vilket ger respondenten uttryck för den risk Melin (ibid.) talar om i samband med förändring av ett 
varumärke.   

Vad gäller sättet att ändra mäniskors intryck av Arbetsförmedlingen var det en respondent  som ville 
veta mer om vad Arbetsförmedlingen gör för bra saker för att på så sätt ändra sin uppfattning, dock ej 
genom ett ett stort utskick i brevlådan. Detta stärker Angelöw & Jonsson (2000) resonemang vilket 
handlar om att informationskampanjer är det vanligaste sättet för att göra slut på myter. Däremot 
trycker de på att det inte alltid räcker för att bearbeta vanföreställningar. En annan respondent utryckte 
att hon skulle ändra sin uppfattning om Arbetsförmedlingen kom med ”nya fräscha idéer”. Även 
Wennerström & Diehl (2005) beskriver att Arbetsförmedlingens självserviceverktyg är föråldrigt och 
också Rankka (1999) nämnde att det sätt på vilket Arbetsförmedlingen är uppbyggt är omodernt. 
Sammanfattningsvis verkar både respondenterna och Ljungberg (2009) vara överens om att 
mynidgheten behöver uppmärksammas och utvecklas för att förbättra intrycket av Arbetsförmedlingen 
och dess logga. Som exempel föreslår Ljungberg (ibid.) både interna och externa kampanjer för att 
uppmärksamma allmänheten om Arbetsförmedlingens verksamhet och de anställdas arbete. Klein 
(2000) beskriver en annan metod för uppmärksamma och stärka ett varumärke. Han föreslår att företag 
tar hjälp av skolor där elever får rita teckningar till reklamkampanjer eller har olika temadagar om 
varumärket i fråga (Klein, 2000). På så sätt får allmänheten en inblick i varumärket samtidigt som 
företaget utvecklar sig.  

6. Slutsatser 
I denna studie framgår det att kunskapen om vilka tjänster Arbetsförmedlingen erbjuder varierar dels 
beroende på om respondenterna har erfarenhet av Arbetsförmedlingen men också beroende på hur 
aktuellt ämnet är för dem.  

Många respondenter kunde uppge ett antal tjänster som myndigheten erbjuder, medan andra inte kände 
till några tjänster. Respondenternas kunskap om arbetsförmedlarnas kompetens på Arbetsförmedlingen 
varierade också. Några hade ingen aning om vilken utbildning eller kompetens arbetsförmedlare 
besitter. Andra gissade eller nämnde kunskapsområden som stämmer med verkligheten. Däremot 
framgår det att de flesta respondenterna vill se en utveckling av de anställdas kompetens. Vidare kan 
konstateras att respondenterna överlag förknippar Arbetsförmedlingens logga med negativa 
benämningar.  

Utifrån detta kan här fastslås att medborgarna var mer medveta om det stöd och den hjälp 
Arbetsförmedlingen kan ge arbetssökande än vad som antogs. Dessutom stämde antagandet om att det 
råder osäkerhet om vilken kompetens arbetsförmedlarna besitter. Ett annat antagande var att 
Arbetsförmedlingens logga inbringar negativa känslor vilket till stor del stämmer med resultatet. 

Sammanfattningsvis påverkas individen omedvetet av reklam och har ett grundläggande behov att 
kategorisera sina förväntningar av ett varumärke och företagsnamnet. Av denna anledning är det 
viktigt att ett varumärke och ett företagsnamn används i rätt kontext. Arbetsförmedlarna är 
Arbetsförmedlingens ansikte utåt och deras främsta redskap för att påverka individers föreställningar. 
Föreställningar behöver inte grunda sig i något den enskilde individen upplevt utan kan likväl grunda 
sig i andras föreställningar och därmed kvarstår en föreställning oavsett om den är upplevd eller inte. 
Arbetsförmedlarna har då en komplicerad roll att påverka en individs negativa föreställning till något 
positivt om den redan bestämt sig för att ha negativa föreställningar om Arbetsförmedlingen.  



35 

 

7. Diskussion 
7.1 Resultat 
Gällande Arbetsförmedlingens tjänster sa de flesta något som stämde väl överrens med verkligheten. 
Vårt antagande från början var att medborgana inte skulle vara fullt medvetna om vilket stöd och hjälp 
arbetssökande kan få på Arbetsförmedlingen. Denna kunskap om Arbetsförmedlingens tjänster ser vi 
som något positivt. De flesta ansåg att de ville att uppdraget ska vara tydligt eller bli tydligare och 
samtidigt ville man inte veta. Några visade dessutom inget större intresse för uppdragets innehåll. Vi 
tror att individens ställer krav på Arbetsförmedlingen först när det blir aktuellt att ta kontakt med dem. 
Därför krockar föreställningarna och verkligheten först när man blivit arbetslös. Har då exempelvis 
negativa föreställningar byggts upp om vad andra personer i ens omgivning sagt uppstår förmodlingen 
bitterhet och fientlighet mot Arbetsförmedlingen. Vi kan även konstatera att respondenternas tankar 
om arbetslöshetsförsäkringen oavsett om den ingår i Arbetsförmedlingens tjänster eller inte, skiljde sig 
från respondenterna i Brissmans studie (2008). En förklaring till detta skulle kunna vara att Brissmans 
respondenter till skillnad från respondenterna i denna studie alla var inskrivna på Arbetsförmedlingen. 
På så sätt hade dessa respondenter kanske fått förklarat för sig vad rätten till ersättning grundar sig på 
jämfört med våra respondenter där många saknade erfarenhet av Arbetsförmedlingen.  

Flera respondenter nämnde något om arbetsförmedlarnas kompetens än vad vi inledningsvis trodde. 
Detta ser vi bara som positivt. Däremot nämnde några respondenter att de trodde att det är arbetslösa 
som Arbetsförmedlingen anställer som arbetsförmedlare. Vi tolkade sättet respondenterna sa det på 
som negativt. Vår tolkning är att man ej förknippar arbetslösa med kompetens. I så fall tänker vi att 
man inte heller förknippar Arbetsförmedlingen med kompetens. Vi anser själva att  man som arbetslös 
har precis lika mycket eller lite kompetens som yrkesverksamma. Av denna anledning borde alltså en 
arbetslös vara högst intressant för Arbetsförmedlingen att anställa då man kan finna rätt kompetens 
samtidigt som uppdraget att förmedla arbete uppfylls. Istället verkar det ses som negativt att 
Arbetsförmedlingen anställer arbetslösa till arbetsförmedlartjänster. Hur är det då möjligt för en 
enskild individ att bygga upp en förtroende för Arbetsförmedlingen om t.om fullföljandet av uppdraget 
ifrågasätts? Källan till detta problem tror vi ligger i det faktum att Arbetsförmedlingens uppdrag inte 
är tydligt nog. Därför kan sådana motsägelser rota sig.   

En annan uppgift som vi fann tänkvärd handlar om Arbetsförmedlingens logga och vad 
respondenterna  associerade den till samt hur de ville ändra den. Några nämnde en känsla av 
myndighet vilket vi fann intressant och fick oss att undra vad en myndighet egentligen är? Något 
motsägelsefullt är att vid förslag på förändring ville dessa respondenter trots allt behålla denna 
”myndighetskänsla”. Det är en tolkningsfråga och om myndighetskänsla är positiv eller negativ. 
Menade respondenten att myndighetskänsla är negativt stämmer vårt antagande på denna punkt.  

Vad gäller forskningsfrågorna är det endast fråga tre, känslan som associeras till loggan, som vi har 
diskuterat om den är bra eller inte. Vi menar att man kan ha en känsla för det mesta. Alltså att man har 
någon sorts relation till ett objekt som inger en känsla när man tänker på den eller ser den. Vi tycker 
därför inte att forskningsfrågan är felformulerad. Däremot tycks andra ha svårt för att förstå vad vi 
menar med en känsla för en logga? Kan man känna något för en logga eller är det något annat den 
associera den till? Detta är en tolkningsfråga som kan behövas förtydligas.  

Vi har genom denna studie fått veta att det är en mödosam och inte alltid felfri process att förändra ett 
företags image och människors föreställningar. Tillsammans med kommunikationsstrategen på 
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Arbetsförmedlingen (Ljungberg, 2009)  och medborgarna vi intervjuat, har det framträtt en bild av en 
myndighet i behov av ett ansiktslyft. Gamla, ofta negativa, erfarenheter har länge överskuggat 
Arbetsförmedlingens logga vilket i sin tur har påverkat föreställningarna över hela myndigheten.  
Denna studie bekräftar även tidigare forskning eller andra källors slutsatser om att myndighetens 
uppdrag inte är tydligt nog (Ljungberg 2009, Kadrijaj & Kirkebaek 2006, Wennerström & Diehl 2005, 
Rocksted  2007). Det försvårar arbetet att förändra och förbättra folks förväntningar och 
föreställningar om Arbetsförmedlingen när medborgares uppfattningar oftast verka bygga på okunskap 
om myndighetens verksamhet.  

Det som skiljer denna studie mot tidigare undersökningar är urvalsgruppen (se Kadrijaj & Kirkebaek 
2006, Wennerström & Diehl 2005, Rocksted  2007). I vår studie hade inte respondenterna någon 
koppling till Arbetsförmedlingen vid tiden för intervjuerna. Det kan förklara varför vissa respondenter 
inte såg något intresse av att förtydliga Arbetsförmedlingens uppdrag då det inte är aktuellt för dem. 
Samtidigt som myndigheten inte är aktuell för dem hade några respondenter trots det skapat sig en 
uppfattning med hjälp av sådant andra berättat för dem att söka jobb. Här förtydligas det vi 
problematiserade i inledningen. Andras föreställningar om Arbetsförmelingen kan spridas vidare 
istället för att stanna hos ursprungskällan. Därmed kan medborgare missa eller avvisa information då 
de redan är påverkade av andra. I arbetet med att förbättra Arbetsförmedlingens image och varumärke 
kan en strategi vara att inrikta arbetet på dem som kanske inte hunnit skaffa sig en uppfattning och 
som senare kan komma i kontakt med myndigheten. Det skulle exempelvis vara ungdomar som snart 
tar studenten och därför riskerar arbetslöshet efter studietiden. Genom Studie- och yrkesvägledare 
skulle skolan kunna bli bättre på att samarbeta med Arbetsförmedlingen. Detta skulle på sikt leda till 
en ökad kunskap om myndigheten samtidigt som skolan förbereder eleverna för livet både som 
yrkesverksamma och som medborgare. Kanske är skolelever mer  mottagliga för information om 
Arbetsförmedlingen jämfört med andra som redan skapat sig en uppfattning om Arbetsförmedlingen?  
Ljungberg (2009) och Klein (2000) beskriver olika sätt man kan jobba mot förnyelse gällande 
varumärken. Vi tror att det mycket väl kan fungera att införa temadagar i skolorna om 
Arbetsförmedlingens uppdrag. Temadagar som förslagsvis kan innehålla rättigheter och skyldigheter, 
om vad man gör när man söker arbete. Man kan tydliggöra Arbetsförmedingens uppdrag och tjänster i 
ett tidigt skede hos människor och därmed automatiskt minska negativ enerigi i form av bitterhet samt 
missförtånd som grundar sig i okunskap.  

Utifrån samhällsvetenskaplig forskning och hermeneutiken (Holme & Solvang, 1997) kan man inte 
garantera att svaren i en kvalitativs studie är genrealiserbar. Av denna anledning kan svaren i studien 
endast representera respondenternas tankar och tolkning av intervjufrågorna den dagen intervjuerna 
genomfördes 

7.2 Metod 
Resultatet i undersökning kan enligt oss diskuteras av tre olika anledningar. För det första kan svaren 
ha påverkat av att personerna som valdes ut inte var förberedda för att intervjuas. Några respondenter 
uppgav att de kunde delta om intervjun inte tog så lång tid. Av denna anledning kan intervjuarna ha 
missat uppgifter som i efterhand behövts förtydligas i strävan att inte dra ut på tiden. För att förhindra 
detta kunde vi ha frågat om respondenterna kunde delta i intervjuer på kanske trettio minuter eller 
bestämt en annan dag för intervju. Risken med detta hade däremot kunnat bli att ingen ville delta i 
brist på tid. I efterhand hade möjligen förbokade intervjuer gett oss mer djup i intervjuer som vi 
önskade från början. 
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 För det andra kan svaren ha påverkats av intervjufrågorna. Vad gäller intervjumanualen (bilaga 1) 
baserades den på Kvale (1997). Enligt författaren ger korta intervjufrågor fylliga svar vilket då 
förbättrar kvalitén på resultatet (ibid.). I efterhand kan det konstateras att intervjufrågorna inte gav så 
fylliga svar som önskat. Kvales (ibid.) påstående, att korta frågor ger långa svar, kan då ifrågasättas. 
Däremot planerades genomförandet av en testintervju för att på så sätt prova intervjufrågorna. Då 
testintervjun gav fylliga svar övervägdes inte en ändring av metoden utan resterande intervjuer 
fortsatte på samma sätt. Slumpen avgjorde här då testpersonen var mycket insatt ämnet. Hade 
testpersonen däremot inte varit så kunnig hade möjligen metoden ändrats. På grund av de korta svar 
som gavs, ifrågasatte vi om intervjudata var tillräckliga för denna studie. Efter ett antal diskussioner 
bestämde vi att svaren trots allt gav svar på forskningsfrågorna. Av denna anledning genomfördes inte 
fler intervjuer som annars hade varit ett alternativ.  

Den tredje anledningen att diskutera resultatet har att göra med huruvida intervjuarna påverkat 
respondenternas svar eller inte. Innan studien påbörjades antogs att respondenterna inte kände till 
vilken kompetens arbetsförmedlare besitter. I resultatet framgick dock att många ändå kunde uppge 
exempel på önskvärd kompetens hos arbetsförmedlare. Vi ställer oss frågande till om svaren påverkats 
av att vi innan intervjun presenterade oss som studenter från Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vi 
upplevde nämligen att några respondenter tog väldigt god tid på sig innan de, enligt oss, nästan gissade 
på yrkesvägledare. Yrkesvägledning är en väldigt specifik benämning som vi inte tror är det första 
man tänker på i anslutning till Arbetsförmedlingen. Då respondenterna kände till vilket program vi 
studerade på kan de möjligen ha svarat så som de trodde att vi ville att de skulle svara. Holme & 
Solvang (1997) belyser just detta problem med att forskare kan ha en viss påverkan under en kvalitativ 
metod. De menar att respondenter anpassar sina svar till forskarnas eventuella önskan. Av denna 
anledning kan även respondenterna påverkats att nämna mer om just kompetens än vad de skulle ha 
gjort annars.  

Valet av en kvalitativ undersökning anser vi var mest lämpligt för just studien med tanke på den tid vi 
hade på oss och typen av svar vi efterfrågade på intervjufrågorna. Däremot ser vi möjligheterna att 
utforma en kvantitativ studie som utgår från våra forskningsfrågor och intervjufrågor men är 
uppbyggda så att de passar för en enkät. Fördelen skulle vara att undersökningen skulle kunna omfatta 
en större population.  

7.3 Framtiden 
Vad gäller Arbetsförmedlingens uppdrag kommer det bli en utmanande uppgift för myndigheten att 
förtydliga sitt uppdrag för medborgarna. Dessutom blir det intressant att följa myndighetens arbete 
med att förbättra varumärket. I inledningen till denna studie berörde vi smärtan av att bli arbetslös. Att 
förlora sitt arbete, yrkesstoltet och allt vad det innebär för en människa leder många gånger till enorm 
smärta. Vi tror att  smärtan kan underlättas med tidig och tydlig information innan man blivit 
arbetslös. Villkoret är att individen öppnar sitt sinne för att bli en mottagare av Arbetsförmedlingens 
information och inse att alla en dag kan bli arbetslös, du och jag vare sig man vill eller inte.  

För framtida forskning vore det intressant att göra en liknande studie som denna i olika delar av landet 
för att sedan jämföra föreställningar om myndigheten hos invånare på olika orter. Har ortens storlek 
eller sociala bakgrund, kultur, betydelse för föreställningarna om Arbetsförmedlingen? Likaså vore det 
intressant att studera varumärken som lyckats vända medborgares negativa föreställning till något 
positivt. Hur har dessa företag eller myndigheter gått till väga och vad var deras strategi? I en sådan 
studie kan det även vara intressant att göra en kvalitativ undersökning för att få fram medborgarnas 
uppfattning om vändningen. Ett annat alternativ att studera föreställningar vore att jämföra en grupp 
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individer med erfarenhet av Arbetsförmedlingen med en annan grupp som inte har egen erfarenhet. 
Vidare vore det intressant att undersöka näringslivets föreställningar om Arbetsförmedlingens 
verksamhet.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
Bakgrund 

- Ålder? 

- Yrke? 

- Tidigare erfarenhet av Arbetsförmedlingen? 

-  

Tjänster (forskningsfråga 1) 

- Hur mycket vet du om Arbetsförmedlingen? Hur känner du till detta? 

- Vilka tjänster tror ni att Arbetsförmedlingen kan erbjuda? 

- Arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag av regeringen. Vad vet du om deras 

uppdrag? 

- Är Arbetsförmedlingen tillräckligt tydliga med sitt uppdrag? 

Om ja- utveckla varför/vad de gjort som ni tycker varit/är bra. 

Om nej – utveckla vad ni anser att man skulle kunna bli tydligare med. 

-  

Kompetens (forskningsfråga 2) 

- Vilka arbetar på Arbetsförmedlingen? Vilken bakgrund tror du att de har? 

- Vad tänker du om deras kunskap/kompetens? 

-  

Loggan (forskningsfråga 3) 

- Vilken känsla får ni när ni ser detta (se bilaga 4)? 

- Varför/vad grundar sig din känsla i? 

- Vad skulle få dig att ändra din känsla (om känslan är negativ) 
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Bilaga 2. Missivbrev  
Hej Fredrik, 
Jag har blivit informerad om att ni kommer att vara en intressant person/källa 
för mitt och min skrivarkollegas examensarbete. Det är mina trevliga chefer på 
Arbetsförmedlingen Järfälla som upplyst mig om dig. 
 
I stort kommer vårt examensarbete att belysa några medborgares föreställningar 
om Arbetsförmedlingens varumärke. Vidare om deras uppfattning om vad 
Arbetsförmedlingen besitter för kompetens likaså deras spontana känsla när de ser loggan och vad 
deras eventuella föreställningar grundar sig i. 
 
Jag och min skrivarkollega undrar om ni har möjlighet att träffa oss om någon 
vecka för en intervju. Vi kan i så fall bestämma datum och tid längre fram. 
 
Med vänlig hälsning 
Petra Karlsson 
samt 
Magdalena Narozniak 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 
Stockholms universitet 

 

E-post: petra.karlsson5@student.lhs.se 

Mobil: 070-XXX XX XX 

E-post: Magdalena.narozniak@student.lhs.se 

Mobil: 070-XXX XX XX 
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Bilaga 3. Arbetsförmedlingens logga 
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Bilaga 4. Visitkort 
 

Stockholms Universitet 
Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet 
 
Petra Karlsson 
petra.karlsson5@student.lhs.se 
Tfn: 070-XXX XX XX 
 
Magdalena Narozniak 
magdalena.narozniak@student.lhs.se 
Tfn: 070-XXX XX XX 
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