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Titel: De dolda relationerna och emotionerna 
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Sociologiska Institutionen vårterminen 2010 

 

Den rådande ekonomiska krisen har medfört att ett stort antal människor i Sverige har blivit 

av med sina arbeten. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård och den kräver ambitiösa 

insatser av de arbetslösa. Tillståndet på arbetsmarknaden har gjort att de arbetslösas situation 

har blivit en viktig samhällsangelägenhet. Uppsatsens syfte var att ta reda på hur arbetslösa 

upplever mötet med Arbetsförmedlingen. Fem intervjuer har genomförts på en 

Arbetsförmedling i Skåne. Intervjupersonerna var vid intervjutillfället arbetslösa och 

beroende av A-kassa. I mötet med Arbetsförmedlingen döljer sig emotioner som skam, makt, 

tillit och erkännande. Det är de emotionerna som uppsatsen huvudsakligen behandlar.     

 

Många arbetslösa blir ofta tvingade att hantera olika emotioner i mötet med omgivningen. Det 

är en skamfull situation att vara arbetslös i ett land som Sverige. Här är normen att man som 

medborgare ska försörja sig med ett lönearbete, men som arbetslös blir man en avvikare. 

Upplevelsen av kontakten med Arbetsförmedlingen var olika beroende på om 

intervjupersonerna upplevde sig själva som avvikare eller inte. En generell slutsats utifrån vad 

intervjupersonerna sagt är att de som känt sig synliggjorda, erkända och bemötta utifrån ett 

individuellt perspektiv, upplevde kontakten med Arbetsförmedlingen som positiv. 

Intervjupersonerna som inte upplevde sig synliggjorda kände till stor del att de blivit bemötta 

av ett byråkratiskt system, fullt med regler och restriktioner.          

 

 

 

 

 

Nyckelord: Arbetsförmedlingen, Arbetslöshet, Emotioner, Interaktioner, Bemötande, 

Maktrelation, Skam, Tillit, Erkännande. 
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1. Inledning 

Jag har studerat i snart tre år och under tiden har det hänt mycket, inte minst på 

arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsläget har försämrats markant i samband med 

lågkonjunkturen och många har blivit av med sina arbeten. De arbetslösas situation har väckt 

mitt intresse, inte bara yrkesmässigt utan även privat. Det är många i min bekantskapkrets 

som har blivit av med sina arbeten och det har blivit en drivkraft och motivation för mig att 

skriva om ämnet. Det som utvecklat mitt intresse för de arbetslösa är i synnerhet deras 

hantering av de dolda emotionerna och relationerna som skam, skuld och makt. 

Arbetsförmedlingen (AF) är en institution som många arbetslösa blir beroende av, för att få 

ersättning. Jag bestämde mig för att undersöka de dolda emotionerna och relationerna i mötet 

mellan de arbetslösa och AF. Jag har valt att ta mig an frågeställningen utifrån ett 

emotionssociologiskt perspektiv. Ett antagande i emotionssociologin är att emotioner spelar 

en viktig roll för vårt handlande (Ryen 2004:167ff).  

Jag har intervjuat fem arbetslösa personer för att få en inblick i emotionerna och relationerna 

mellan de arbetslösa och AF. I analysen återkommer fyra begrepp: skam, makt, tillit och 

erkännande. Det är fyra begrepp som har en central roll i interaktionen och i upplevelsen av 

AF. Min intention har inte i något avseende varit att visa eller lyfta fram hur arbetsförmedlare 

bör arbeta utan uppsatsens syfte har snarare varit att lyfta fram intervjupersonernas 

upplevelser och önskningar av AF.  

 

1.1 Disposition 

Uppsatsens syfte och frågeställning presenteras först och därefter ges en överblick av tidigare 

forskning. Teorier och centrala begrepp presenteras och följs av en metodbeskrivning. En 

kortare presentation av AF och intervjupersonerna ges och till sist redovisas analysen, 

slutsatser och diskussioner, uppsatsen avslutas med en sammanfattning.  
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2. Syfte och frågeställning 

Intervjuerna genomfördes på en arbetsförmedling i Skåne och syftet med undersökningen var 

att beskriva hur fem arbetslösa personer upplever mötet med AF. Det är utifrån det motivet 

som den specifika frågeställningen har formulerats: 

 Vad innebär det att vara arbetslös i mötet med Arbetsförmedlingen?  

 Vilka dolda emotioner och relationerna upplever de arbetslösa i mötet?  

 Vad upplever de arbetslösa att de behöver få ut av mötet, förutom ett arbete? 

 

2.1 Avgränsning 

Upplevelsen av AF skulle kunna involvera fler kategorier av människor, som rekryterare, 

arbetsförmedlare eller jobbcoacher. Valet av att intervjua arbetslösa är gjort på grund av att få 

en inblick i vilka emotioner som de arbetslösa upplever i mötet med AF. Det 

emotionssociologiska perspektivet har jag valt för att analysera de osynliga emotionerna som 

ofta uppstår mellan arbetslösa och AF, i en maktrelation. Syftet med undersökningen har inte 

huvudsakligen varit att jämföra de olika intervjupersonerna med varandra, utan för att 

nyansera och framställa upplevelserna som individuella. 

 

3. Tidigare forskning 

För att ge en överblick av forskningsområdet presenteras kort centrala resultat och 

resonemang i tre avhandlingar. Avhandlingarna behandlar arbetslöshet ur olika perspektiv och 

frågeställningar.  

Angelins (2008) avhandling tar avstamp i 1990-talets ekonomiska kris, och vad som hänt med 

de dåvarande arbetslösa som under 90-talet var unga vuxna. Hennes mest centrala 

resonemang är hur de arbetslösa, socialbidragstagare upplevde en dubbel maktlöshet. 

Intervjupersonerna berättar om känsloupplevelser i mötet med socialtjänsten, av att känna sig 

kränkt av den personliga integriteten. De är fast i en livssituation de inte kan styra över, då de 

måste gå till socialtjänsten för att få ersättning. Angelin (2008) beskriver denna maktlöshet 



 

 

8

som en yttre faktor men hon tar även upp en inre upplevd maktlöshet. Den inre maktlösheten 

består av avsaknaden av erkännanden och moraliska ifrågasättande från omgivningen. Det 

medför en känsla av att inte ha möjligheten att påverka sin livssituation. Omgivningens 

erkännande har en central betydelse för det egna jaget. Angelin (2008) redovisar tre former av 

erkännande. Den första formen handlar om hur individens behov och önskningar har ett unikt 

värde för någon annan. Erkännandet förmedlas genom emotionella relationer präglade av 

omsorg och kärlek. Den andra typen av erkännande är när individen känner sig som en 

inkluderad samhällsmedlem. Det tredje erkännandet uppstår när de personliga egenskaperna 

värderas av andra. Avhandlingen betonar erkännandets värde för identiteten och den dubbla 

maktlösheten, vilket även min uppsats tar upp men inte enbart, utan tyngdpunkten i uppsatsen 

är skam, makt, tillit och erkännande i samband till AF. 

Meléns (2008) avhandling handlar om hur det kan komma sig att fler sjukskrivna än anställda 

blir arbetslösa. Han framhåller ett antagande om att arbetsmarknadens krav har blivit hårdare. 

De förändrande kraven på högre prestation och hårdare anställningskontrakt har orsakat 

förlusten av sin anställning, om man är sjukskriven en längre tid. Meléns resonemang om hur 

ett allt hårdare byråkratiskt system påverkar de ”svaga”, är ett resultat som även tas upp i min 

uppsats. Men istället för sjukskrivningssystemet är det Arbetsförmedlingens system som 

skildras i uppsatsen.  

Bolinder (2006) å andra sidan skriver om hur de arbetslösas handlingsmöjligheter påverkar 

det psykiska välbefinnandet. Hennes resultat visar att arbetslösa ofta har höga förväntningar 

på att hitta arbete trots hård konkurrens, att behålla hoppet är positivt för de arbetslösas 

psykiska välbefinnande. Det framkommer även att några arbetslösa anpassar sig till 

arbetslöshetssituationen i brist på andra utvägar, som ett sätt att skydda sig själva från 

pressande situationer. Det som genererar mest psykiskt välbefinnande är ett arbete, en 

sysselsättning. Ett arbete är betydelsefullt för identiteten. Bolinder (2006) har som syfte i 

avhandlingen att ta reda på vilka handlingsmöjligheter de arbetslösa har, medan uppsatsens 

syfte är att lyfta fram intervjupersonernas enskilda upplevelser av AF.  
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4. Teori 

Syftet med att hantera frågeställningen ur ett emotionssociologiskt perspektiv är för att kunna 

analysera intervjupersonernas uttalanden, för att förstå de dolda processerna. Motiveringen till 

mitt val av relativt många olika teoretiker och teorier är för att emotioner är oerhört komplexa 

och kan ha många olika förklaringar. Teoretikerna är väletablerade sociologer: Barbalet, 

Goffman, Scheff, Collins och Hochschild. De utvalda begreppen och teorierna har som syfte 

att förklara olika emotionella processer i intervjupersonernas resonemang och upplevelser.  

 

4.1 Centrala begrepp 

De fyra viktigaste begreppen i min studie är skam, makt, tillit och erkännande. De presenteras 

för att läsaren lättare ska förstå vad som menas när begreppen används, men först en 

övergripande presentation om hur begreppet emotion ska uppfattas i min uppsats.  

Emotion: betyder känsla, sinnesrörelse eller sinnesstämning. Traditionellt sett har emotioner 

representerat instinktiva utbrott med korta sekvenser som ilska eller rädsla, men emotioner 

kan också vara organiserade och lugna. Rationellt handlande består ofta av emotioner 

(Barbalet 2008:65ff).     

Skam: reglerar känslor som ofta döljs som till exempel ilska, hat eller kärlek. Skam yttrar sig i 

interaktioner och det redogör Scheff (2000) för, han menar att en person värderar sig själv 

utifrån andras bedömning av självet. När någon i interaktionen känner skam menar Scheff att 

relationen är hotad och behöver repareras.   

Social makt: Collins gör skillnad på materiell makt och social makt, där han menar att ”social 

makt är inte samma sak som elektrisk kraft. I mänskliga förhållanden kan man inte förvänta 

sig att det är som att trycka på en knapp, man kan inte vara säker på att ljuset tänds eller att 

människor lyder (Collins 2008:71). Collins använder sig av det han kallar ordergivare och 

ordertagare, där han problematiserar effekterna av att behöva ta en order (Collins 2005).    

Tillit: är känslan av att känna förtroende för sin egen bedömning av den andras framtida 

handlingar. Samtidigt är det ett förtroende till sin egen förmåga att bedöma att den andra kan 

utföra handlingar som gynnar jaget (Barbalet 2008:57ff). 



 

 

10

Erkännande: Definitionen på erkännande är hämtat ur Angelins (2008) avhandling (Tidigare 

forskning:3). Ett erkännande är när individens behov och önskningar har ett unikt värde för 

någon annan. Erkännandet förmedlas genom emotionella relationer präglade av omsorg, 

kärlek och ett synliggörande av den unika individuella personen.   

 

4.2 Goffman om roller och stigmatisering 

När en person nyligen blivit till exempel förälder eller arbetslös förändras självbilden och 

hon/han träder in i en ny roll. Goffman (1994:25ff) presenterar rollernas funktion för 

samspelet mellan individer, interaktionen. Han förklarar att människor har en uppsättning 

roller som hon ständigt spelar, med hänsyn till situationen hon befinner sig i. En människa har 

flera olika roller som till exempel mamma, hundägare, fotograf och arbetslös. Det är 

situationen som avgör vilken roll som ska spelas (Ibid. 1994).  

Människor har en förmåga att ständigt vilja kategorisera människor, som ett filter för att 

lättare hantera omvärlden. Enligt Goffman (1963:59ff) är den stigmatiserade gruppen 

tillskriven några egenskaper som nedvärderas. Det är en icke-önskvärd egenskap att vara utan 

arbete enligt normstandarden i det svenska samhället, och när någon bryter mot en norm så 

störs interaktionen menar Goffman. Människor i allmänhet blir förvirrade av någon som är 

normbrytande, och de vill gärna ha en förklaring till varför personen är arbetslös, exempelvis. 

Det bidrar till att den arbetslöse ständigt försätts i en skamfull position (Ibid. 1963).  

Huvudproblematiken ligger i rolltagandet då den arbetslöse inte ser sig själv som en 

stigmatiserad utan ”normal”. När den arbetslöse förstår att andra tillskriver honom/henne 

stereotypa egenskaper: lat och bidragstagare, så uppstår det brist på överrensstämmelse 

mellan hans/hennes faktiska självbild och den tillskrivna sociala identiteten. Det är i denna 

konflikt som ett stigma uppstår. Det är de ”normalas” behandling av de stigmatiserade som 

ofta leder till en självnedvärdering (Goffman 1963).  

 

4.3 Scheff om den dolda skammen  

Scheff har konstruerat en mikrosociologisk modell för sociala band baserat på emotioner som 

utgör en grund för att förstå social solidaritet (Scheff 1990:5). Scheff (2000) menar att skam 

uppstår när en relation är hotad. Han menar att människan värderar sig själv genom andras 



uppfattning om självet. Om en person upplever att han uppfattas som negativ kommer en 

känsla av skam att infinna sig och relationen är hotad, men om det är tvärtom att personen 

upplevs positivt framkallas stolthet. Scheff menar att det finns olika sätt att hantera skam och 

det är hanteringen av den som avgör vilka känslor som visar sig. Här i figuren nedan visar han 

att skam som förnekas delas upp i två olika grupper: öppen, odifferentierad skam och 

förbisedd skam (Scheff 1990).          

 

(Figur Scheff 1990:88) 

Modellen förklarar hur en känsla som ilska eller fientlighet kan uppstå på grund av att 

personen i interaktionen inte uppmärksammar skammen eller låten den skamfyllda dölja sina 

känslor. Orsaken till varför arbetslösa inte erkänner skam kan vara maktrelationen eller 

känsloreglerna.  

 

4.4 Collins om makt och emotionell energi  

Collins centrala teorier handlar om makt och emotionell energi. Han menar att alla människor 

har vad han kallar emotionell energi, EE, en dimension som kan vara både hög och låg 

Collins (2008:176ff). När en person har en hög EE så är personen energisk och entusiastisk, 

personen är full av tillförsikt, tilltro och optimism. En person med hög EE flyter fram på 

emotionella vågor och personer som befinner sig i närheten av den höga emotionella energin 

sveps med eftersom emotioner smittar. Collins (2008) menar att i ett samtal med en person 

med hög EE finns det en synkroniserad rytm, en emotionell stämning förmedlas i samtalet och 

efteråt kommer även den andra personen att uppleva en hög EE.  
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Collins menar att det är likadant åt motsatt håll. När en person är nedstämd så smittar även det 

av sig på andra. Han menar att det är deprimerande att prata med en person som är nedstämd 
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och därför undviker man att tala med en person som har låg EE. Det resulterar i att den 

nedstämda personen blir ännu med deprimerad. Den emotionella energin är viktig för 

motivationen hos människor. Delad sinnesstämning och uppmärksamhet utgör en 

nyckelkomponent i läkande relationer. Mötet upplevs som att man blivit bemött på ett 

normaliserat och respektfullt sätt.  

Makt är ett begrepp som Collins också redogör för som är användbart i min analys. Han 

menar att social makt utövas av en ordergivare, som genomför en slags manipulation av 

personer som är ordertagare. Han förklarar att det finns ett ofrivilligt beroende mellan det han 

kallar ordergivare och ordertagare. När en person med överordnad social makt kan ge order 

till personer som tar emot en order så skapas en maktrelation. Så länge rollerna spelas korrekt 

så uppstår det inga problem menar Collins. Det vill säga om ordergivaren ger order och är 

bekväm med det och ordertagaren tar order och är ”svag”. Den svaga ordertagaren kan ha 

blandade känslor som han/hon inte vågar visa på grund av maktrelationen. Det är negativa 

känslor som svaghet, depression, rädsla, en känsla av att bli dominerad, vilket Collins 

understryker är en stark känsloenergi. Han menar att dränerandet på emotionell energi leder 

till ett passivt komplex, många ordertagare förlorar generellt emotionell energi. När en person 

förlorar emotionell energi kan det medföra nedstämdhet och förlust av motivation, vilket lätt 

kan leda till skam (Collins 2005:112ff).  

 

4.5 Hochschild om känsloregler  

I en maktrelation som ofta uppstår i mötet med AF kan det vara förödande att behöva 

kontrollera sina känslor och dölja dem. Det är vad Hochschild kallar känsloregler. Hochschild 

beskriver känslor som en förebyggande handling. Det är kulturens moral och gränssättning 

som avgör vilka handlingar och känslor som är accepterade att exponera. Hon frågar sig själv, 

hur vet vi att känsloregler existerar och vad är känsloregler? Hochschild (2003:56ff) menar att 

man ska fokusera på mellanrummet mellan ”Vad känner jag?” och ”Vad borde jag känna?”. 

Känsloreglerna talar om vad man får och inte får visa. Ett exempel är en pappa som berättar 

att när hans son var liten kunde sonen sitta och skrika, vilket medförde en irritation och 

pappan minns att han kände att han ville slänga sin son på marken i ren ilska. Han tänkte för 

sig själv att det är accepterat att känna så, men väldigt dåligt att agera utifrån den känslan. 

Känsloregler kan inte förhindra vad människor känner, men påverkar hur människor agerar. 
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4.6 Tilliten som en emotionell bas och vad som händer när den brister 

Ett rationellt beslut kan tyckas vara en vältänkt kalkylerad planering, ett beslut som är logiskt 

och effektivt. Men för att ta ett rationellt beslut behövs ofta tillit. Tillit är en handling som är 

riktad mot framtida situationer och förekommer som ett resultat innan någon fattar ett beslut 

om att handla. Tillit grundar sig på förväntan och är inte ett resultat av en genomtänkt kalkyl. 

Tilliten är beroende av en annan persons handlingar. Till exempel om en bankman får ett 

förtroende att placera pengar, så litar man på att han placerar dem på bästa tänkbara sätt, trots 

att man saknar information om vad detta kommer att resultera i. Om bankmannen skulle ge en 

indikation på okunskap eller ett nervöst intryck hade misstankar om hans trovärdighet skakat 

tilliten till honom. Vilket skulle leda till misstro och tvivel. Antagligen skulle misstron leda 

till ett byte av bankman. Tillitens bas är emotionell, trots rationella strategier och 

handlingsplaner så kan människan inte välja sina emotioner. Tilliten är inte i första hand ett 

kontrakt om att man litar på en annan människa, utan att man litar på sin egen förmåga att 

bedöma andra. Det är därför människor ofta skuldbelägger sig själva när tilliten brister. En 

tanke som ofta förekommer är ”hur kunde jag lita på honom/henne?”, där skulden läggs på 

jaget. Tilliten är inte bara en fysisk form som en magkänsla utan är också en social grund. 

Den sociala grunden innebär acceptans, erkännande och de resurser som det ger tillgång till. 

Tillit ger trygghet i en social relation (Barbalet 2008:57–68).    

 

5. Metod 

Under metod presenteras begränsningar, svårigheter och tillvägagångssätt som uppstod i 

undersökningen. Jag har utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv tagit mig an 

frågeställningen: Hur upplever arbetslösa mötet med AF? Jag har intervjuat fem arbetslösa 

personer på en Arbetsförmedling i Skåne för att få en ökad förståelse för den emotionella 

processen de arbetslösa upplever i samband med AF.  

 

5.1 Begränsningar 

Jag är medveten om att mitt val av intervjupersoner, det vill säga arbetslösa begränsar eller 

snarare ger en bild av verkligheten. En tanke som har reflekterats är: Vad säger det egentligen 
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om en arbetslös berättar att mötet med arbetsförmedlaren var hemskt? Arbetsförmedlare är 

också bara människor och kan ha haft en dålig dag, det vet vi ingenting om. Valet att intervjua 

arbetslösa gjordes för att få deras upplevelse av AF, men jag skulle lika väl ha kunnat 

intervjua arbetsförmedlare för att få en mer nyanserad bild. De arbetslösas upplevelser är 

intressant och tanken har varit att under uppsatsens gång att ta reda på vad det är de arbetslösa 

behöver i interaktionen med AF, förutom ett arbete.  

 

5.2 Tillgång till fältet och urvalskriterier 

Tillvägagångssättet för att hitta intervjupersonerna började med att jag gick till AF och 

presenterade mig och idén med min uppsats. Där möttes jag av en positiv personal som gav 

mig tillstånd att intervjua arbetslösa på AF. Jag blev erbjuden ett bord och två stolar där jag 

kunde genomföra mina intervjuer. Jag bad om att få återkomma flera gånger i veckan under 

två veckor.  

Urvalskriterier bestod av att intervjupersonen ska ha varit arbetslös under det senaste året, i 

minst sex månader, samt haft regelbunden kontakt med AF i syfte att söka arbete och få A-

kassa. Kön eller ålder har inte varit viktiga faktorer i min undersökning. Syftet har inte varit 

att generalisera utan snarare för att nyansera de olika upplevelserna. Intervjupersonens minne 

av AF har däremot varit en angelägenhet. Minnet av AF bör ha varit ”färskt” samt en längre 

erfarenhet av arbetslöshet ger en mer trovärdig berättelse och skildring av deras upplevda 

verklighet. Samtliga intervjupersoner har haft kontakt med AF samma dag som intervjun 

genomfördes, de hade ”färska” minnen. Det finns en problematik när man som forskare ställer 

frågor om minneshändelser. Därför har jag genomgående i intervjuerna försökt koppla 

frågorna till konkreta händelser snarare än allmänna upplevelser eller tyckanden om AF 

(Repstad 1999). 

 

5.2.1 Tillvägagångssätt: närhet och distans 

Intervjuerna genomfördes som ”det goda samtalet” (Repstad 1999:72ff) vilket betyder att 

samtalet varierade mellan olika intervjuteman, nedskrivna frågor och information som dök 

upp under intervjun. Intervjuerna genomfördes mellan klockan tio på förmiddagen och två på 

eftermiddagen och intervjupersonerna tillfrågades när de var på väg ut från AF. Jag var 
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medveten om närheten till AF och förstod svårigheterna med det redan innan intervjuerna 

påbörjades. Närheten till AF medförde misstankar om att intervjupersonerna inte skulle vilja 

delta i intervjun eller ännu värre: vara med men inte våga uttrycka det de verkligen 

tyckte/upplevde. Närheten till AF upplevde jag inte var ett stort problem men det fanns 

intervjupersoner som ville genomföra intervjun på avstånd, utomhus.  

Hur en bra intervjurelation uppstår beror ofta på hur man möts och hur nära man kommer en 

annan människa. Med några intervjupersoner upplevdes närheten nästan direkt och med andra 

uppstod den aldrig, vilket påverkade intervjuerna. Det faktum att jag kommer från 

universitetet och intervjupersonerna är arbetslösa utvecklade en distans i några 

intervjusituationer. När jag upplevde att intervjuerna gick något sämre så var det just det, en 

känsla av en positionsskillnad. Intervjuerna som däremot gick väldigt bra var när jag upplevde 

att intervjupersonerna uppfattade mig som en jämställd (Repstad 1999). Sjöberg (1999) 

påpekar vikten med närhet och distans. Som intervjuare vill man komma nära 

intervjupersonerna och nå en bredare förståelse, men alla människor är olika och i alla 

intervjusammanhang når man mer eller mindre närhet. Det betyder att vissa intervjupersoner 

framträder mer än andra. Slutsatserna i uppsatsen är inte på något vis allmänna slutsatser, utan 

endast en framställning och resultat dragna från de fem intervjupersoner jag har intervjuat.  

 

5.3 Innehållsanalys 

Innehållsanalysen startade med att de centrala meningarna och fraserna kodades och delades 

upp i kategorier för att slutligen placeras i olika teman. Jag fann skam, makt och tillit som 

återkommande teman i min analys. Det är utifrån de olika temana som vissa uttalanden 

plockats ut och som redovisas i analysen. I min analys framkom det några abstrakta 

uttalanden vilket medfört en svårighet i tolkningen. För att ge läsaren en förståelse för hur en 

tolkning av det analyserade materialet kan gå till, kommer här ett exempel. När det gäller 

temat skam finns det ingen intervjuperson som sagt ”jag skäms i mötet med AF” eller ”jag 

skäms för att jag är arbetslös”. Utan snarare säger man ”Hur kommer det sig att man är 

arbetslös?” eller ”Ibland känner man sig själv som en börda”. I dessa uttalanden ligger en 

underförstådd skam och skuld, en arbetslös frågar sig själv varför man är arbetslös. Det är en 

tolkning jag har gjort utifrån deras uttalande och kroppsspråk. All tolkning medför en viss risk 
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för missvisande information för att människor är olika, man hanterar och ser omvärlden på 

olika sätt (Kvale 2008).    

 

6. Arbetsförmedlingens plikter, funktioner och intervjupersonerna  

6.1 Arbetsförmedlingens funktioner och plikter 

För att förstå vilken AF:s funktion är presenteras här specifika förordningar som ett underlag.  

2 § AF ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom 

att: 1.effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker 

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

samt. 3.bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. 
3 § AF:s verksamhet ska utformas så att:5. den anpassas efter den enskildes 

förutsättningar. 

                         (2010-05-04 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:1030) 

 

AF:s främsta plikt är att förmedla arbete mellan arbetslösa och arbetsgivare. De har också 

ansvar att försöka hjälpa de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden med diverse 

metoder. En viktig punkt för min frågeställning är att AF har i uppgift att anpassa sig efter den 

enskildes förutsättningar. De ska samverka i rehabiliteringssyfte, där A-kassan och 

Försäkringskassan ska åstadkomma ett verksammare hjälpmedel för att få ut arbetslösa och 

sjukskrivna i arbetslivet. På den AF som besöktes skulle de arbetslösa söka arbete ett antal 

timmar i veckan för att få intyg på att de söker arbete aktivt och därmed få sin ersättning.  

 

6.2 En kort presentation av intervjupersonerna 

Jag har valt att presentera intervjupersonerna lite närmare för att ge läsaren en förståelse för 

hur deras livssituation ser ut. Personerna har fått fiktiva namn för att inte utlämna deras 

identitet, historia och person.  

Intervjuperson 1: Sara är en 47-årig frånskild kvinna med ett barn i tjugoårsåldern och född i 

Sydamerika. Hon är högutbildad och har tidigare arbetat med rehabilitering av 

långtidsarbetslösa, sjukskriva personer. Hon har varit arbetslös i ungefär 1 ½ år. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:1030
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Intervjuperson 2: Ida är en 52-årig kvinna född i Stockholm som är arbetssökande, med ett 

vilade eget företag. Hon har varit arbetslös i omkring ett år.  

Intervjuperson 3: Bert är en 23-årig man född i Lund, bor för tillfället hemma hos sina 

föräldrar. Han har varit arbetslös i ett år.    

Intervjuperson 4: David är snart 26 år och född i Östeuropa, han har varit arbetssökande i 

snart 1½ år. Han har arbetat tillfälligt i London och gillar att resa. 

Intervjuperson 5: Gunilla är en 49-åring kvinna som har familj med ett barn i tonåren. Hon är 

sjukskriven och har varit arbetslös i över fem år.  

 

7. Analys 

I det empiriska materialet återkom fyra teman: skam, makt, tillit och erkännande. Dessa fyra 

teman strukturerar den följande analysen. I det första avsnittet om skam redovisas rollen som 

arbetslös. Rollen innebär ofta hanteringen av en del stigmatiserande egenskaper, som skildras 

i första avsnittet. Det andra temat är makt, och i analysen framställs makten utifrån den 

ofrivilliga relationen mellan arbetsförmedlare och arbetslösa. De sista begreppen som är 

viktiga för förtroendet till AF är tilliten, erkännandet och synliggörandet. Skam, makt, tillit 

och erkännande är begrepp som ofta hör ihop, och det är en komplikation i mitt sätt att 

redovisa analysen. Motiveringen av att presentera begreppen var för sig är för att 

uppställningen lättare urskiljer teorierna och intervjupersonernas resonemang vilket 

underlättar för läsaren.  

 

7.1 De dolda emotionerna  

7.1.1 Stigmatiseringen och rolltagandet 

När en person förlorar sitt arbete och blir arbetslös så träder hon/han in i en ny roll. Det är ofta 

en mödosam process, speciellt om arbetslösheten blir långvarig. Den arbetslöse måste 

personligen ta sig igenom förlusten, men inte nog med det så måste han/hon förhålla sig till 

den stigmatiserande bilden av en arbetslös. I mötet med AF spelar den stigmatiserande bilden 
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av den arbetslösa en stor roll för interaktionen. Arbetslösa måste förhålla sig till de tillskrivna 

egenskaperna som till exempel lat och bidragstagare. Det är egenskaper arbetslösa ofta måste 

avfärda och bekämpa i förhållande till sin omgivning. I en interaktion med arbetsförmedlaren 

vill ofta de arbetslösa visa den motsatta bilden till lat, och det kräver en extra känslighet, 

empati och lyhördhet hos arbetsförmedlaren (Goffman 1963). Den arbetslösa kommer ofta till 

AF med en bakomliggande känsla av skam eller skuld. Tankar som: hur kunde jag hamna i 

den här situationen och varför är jag arbetslös, är vanliga tankar. Sara berättar i en enda lång 

mening om hur hon blivit bemött av omgivningen: 

… Alla frågar mig ”Va? Är det något fel på dig?” Nej det är inget fel på 
mig. ”Men du har inte kommit in? Du har inte specificerat dig?”  Jo det har 
jag gjort. ”Men du har inte?” Jo det har jag gjort.  ”Men du har inte?”  
JO DET HAR JAG GJORT!  
Hur kommer det sig att man är arbetslös? (Sara)   
 

Hon upplever att hon har gjort allt rätt. Omgivningen frågar henne om det är något fel på 

henne men hon upprepar att det inte är något fel. Trots att hon är aktiv och försöker hitta ett 

arbete upplever hon motgångar i mötet med AF. Hon berättar vidare:    
 
Värst av allt tyckte jag var hur arbetssökande som söker arbete via AF 
uppfattas som lata, som rykte… jag tror det ligger mycket i det, när man är 
arbetssökande, så känner man sig själv som en börda… Man får ett visst 
schema som måste följas och det är helt diskriminerat, där alla hoppar in i 
samma box men människor är olika med olika behov! (Sara) 

Arbetslösa behandlas på samma sätt trots människors olikheter. Sara menar att AF 

generaliserar de arbetslösa men hon menar inte att generaliseringen sker i bemötandet eller i 

interaktionen, utan i mötet med AF som ett byråkratiskt system. De CV-träffar och aktiviteter 

som finns på AF menar Sara är inte anpassade till att människor är olika. I mötet med AF 

känner sig Sara som en börda, hon menar att de arbetslösa uppfattas som lata vilket är den 

typiska stigmatiserande bilden av en arbetslös.  

 

7.1.2 Den dolda skammen 

Enligt Goffmans (1994) stigmatiseringsteori är det rollen som arbetslös och 

arbetsförmedlarens stereotypa bild av den arbetslöse som kommer att avgöra hur arbetslösa 

blir bemötta. När Sara uppfattar att arbetsförmedlaren ser henne som lat leder det till en 

känsla av att vara en börda. Det skulle betyda att hon blivit bemött utifrån en stigmatiserande 

uppfattning. Sara har samma referensramar och värderingar som de med arbete och skam kan 
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uppstå när hon förstår att andra ser på henne som en ”lat arbetslös”. Enligt Sara själv, 

upplever hon mycket sällan skam, hon har lärt sig att bemästra skammen, vilket presenteras 

under ”Strategier för att hantera skam” (7.1.3). Jag frågade Sara lite senare om hon verkligen 

upplevde sig som en börda på AF och fick följande svar. 

Nej, nej det har jag inte gjort, jag har haft en väldig tur med mina 
handläggare här, de har varit toppen, verkligen alla. Men jag upplever av 
andra eller andra som berättade när jag jobbade och så…(Sara) 

Sara har arbetat en hel del med långtidsarbetslösa under sitt arbetsliv men nu är hon själv 

långtidsarbetslös. Enligt Sara är hon en expert på långtidsarbetslöshet. Ett perspektiv som har 

varit intressant att analysera är den dolda skammen. Det är några intervjupersoner som har 

valt att prata om upplevelser och iakttagelser, i ”allmän” form. Ett exempel är ”Jag tror många 

känner så, ja rent allmänt” vilket kan vara ett sätt att hantera rollen som arbetslös. Istället för 

att säga ”jag känner så” väjer några att tala för mängden, vilket kan vara ett uttryck för att 

intervjupersonen inte vill uttrycka sina personliga känslor. Skammen kan visa sig på det sättet 

menar Scheff (2003). Om en person upplever skam så väljer han/hon ofta att dölja den i andra 

ord.  

Bert valde att beskriva ett möte som väckte starka känslor. Han började med att säga att han 

hade en hel del att berätta om AF, men han ville först hitta en plats där vi kunde sitta ostört, så 

vi gick ut och satte oss. Efter många frågor berättade Bert om ett möte som fick honom att 

känna starka känslor. 

När hon tittade på mig så kändes det som om jag var värdelös och när hon 
pratade med mig kändes det som att, ”allt som du gör, gör du i onödan”… 
Hon försökte verkligen trycka ner en. (Bert) 

- Vad gjorde du då? 

Inget, vad kunde jag ha gjort? (Bert) 

Bert möter en arbetsförmedlare som ger honom en känsla av värdelöshet och samtidigt 

maktlöshet. Han upplevde att han inte kunde ifrågasätta arbetsförmedlaren, för vad skulle det 

leda till? Enligt Scheffs (Figur 4.3) teori om skam uppstår den genom en självvärdering ur 

andras reaktion på jaget. I Berts situation att arbetsförmedlaren värderar honom negativt 

medför en känsla av skam, men om arbetsförmedlaren skulle reagera positivt skulle han känna 

stolthet. Bert upplevde allt annat än stolthet under deras möte. Det finns en form av förnekad 

skam, där personen försöker dölja skammen genom att prata om annat, krymper och sänker 

blicken. Det innebär att Bert förnekar sin skam, han gömmer ord och gester som i sin tur leder 
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till ilska (Scheff 1990). Hochschild (2003) skulle snarare beskriva Bert reaktion som ett 

agerande efter känsloreglerna. Det är inte tillåtet enligt de kulturella oskrivna lagarna att bli 

aggressiv i mötet med AF. Bert är inte bara arg utan berättar vidare: 

… Jag tyckte hon hade helt fel attityd, problemet är att hon är sån som 
person… av någon anledning har hon detta hemska utseende och 
obehagliga attityden, hon är sån. Det är jättesynd och jag blir förbannad! 
(Bert) 
 

Scheff (2000) menar att skam uppstår när relationen är hotad. Han förklarar att skam är en 

relationsemotion och existerar i mötet med andra, för att reglera till exempel ilska, skuld eller 

rädsla. Scheff (2003) skulle förklara Berts ilska som ett uttryck beroende av hur mycket han 

skäms för sin ilska/frustration. Det betyder att det är den undertryckta skammen som får Bert 

att bli förbannad. Skam leder ofta till otrygga och obekväma sociala relationer som bidrar till 

att Bert helst inte vill utsättas för samma möte igen. Skammen är en känsla som hindrar Bert 

från att reagera men också för att han vet att han inte har någon makt i relationen. Bert vet om 

att relationen till arbetsförmedlaren inte får hotas för att han är ekonomiskt beroende av den. 

En annan förklaring skulle kunna vara att det inte är tillåtet att visa starka känslor och att Bert 

upplever att Arbetsförmedlaren har övertaget i interaktionen på grund av det ekonomiska 

beroendet (Hochschild 2003). Berts situation återkommer jag till under ”De dolda 

relationerna” (7.1.2) men först kommer några strategier för hur de arbetslösa kan undgå eller 

bemästra skammen och tristessen av att vara arbetslös.  

 

7.1.3 Känslohanteringen och strategier för att hantera skammen 

I tidigare avsnitt om skam var Bert upprörd över några bemötanden som han hade upplevt och 

han kände sig hjälplös, han sjönk ner i tystnad. Enligt Scheff (2000) skulle Bert må bättre av 

att erkänna sin skam, för att få en urladdning och för att kunna gå vidare, men som inte är 

tillåtet enligt våra oskrivna känsloregler. Bemästringen av skammen skulle enligt Angelins 

avhandling vara ett erkännande av omgivningen. Det skulle bekräfta att Bert är en unik person 

med egenskaper som värderas av AF. Berts situation diskuteras under ”Slutsatser” (8). Sara 

däremot tycker sig ha lyckats undvika skamkänslor. Hon berättade för mig hur hon brukar 

göra för att bemästra den destruktiva arbetslösheten.  

Jag känner igen symtomen och tänker nej, nej, nej och arbetar med mig 
själv hela tiden. Jag tar hand om mig själv, fysiskt väldigt mycket, 
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promenader, äter bra, tycker om mig själv. Pratar med mig själv, jag har 
kompetensen, jag vet att det inte är mitt fel och framför allt jag skäms inte 
över min situation som arbetslös. Jag är kreativ och har passat på att gå 
olika kurser, jag har läst rätt mycket, jag har inte bara suttit hemma och när 
jag gör det så skäms jag inte, jag tycker det är så härligt, jag kan gå ut och 
dricka kaffe när alla jobbar! Eller en vinterdag och vaknar kl 6 och gud vad 
skönt, förstår du? Jag ser det positiva. Om jag bara hade legat där och tyckt 
synd om mig, så man kommer ingen vart. Så jag föredrar alltid den 
positiva, ljusa, roliga, version av det jag upplever... (Sara) 

Sara är en aktiv person som har många bollar i luften och väljer att se saker från den ljusa 

sidan. Hon upplever ibland symtomen på en ”downperiod”, hon känner till symtomen och 

försöker att hantera dem. Hon kan sitta hemma och inte göra någonting utan att skämmas. 

Hon har bemästrat skammen genom att hon har valt en aktiv syn på livet, hon har studerat och 

läst. I kontrast till hennes privatliv blir skillnaden stor när hon måste möta AF där hon tidigare 

beskrev att hon ibland känner sig som en börda. Kontrasten mellan hennes privatliv och mötet 

med AF kan vara en av orsakerna till hennes negativa inställning till AF. Hennes strategi för 

att undvika skam är att ta hand om sig själv, fysiskt och psykiskt. Scheff (2000) skulle säga att 

Sara har bemästrat skammen genom att erkänna den för sig själv och att hon bearbetar den 

konstant.  

Trots att skam är en väldigt stark känsla i mötet med AF finns det en mening med att vi 

människor känner skam menar Goffman (1963). Skam är en känsla som vi människor har för 

att reglera vårt känsloliv och för att skapa balans. Dömandet och stämplandet av vissa grupper 

i samhället är den svåraste skammen att bemästra, den är utanför individens kontroll. Enligt 

Goffman är den stigmatiserade endast ett stigma i vissa situationer och är ”normal” i andra. 

Han menar att vi rör oss mellan olika roller och det är inget vi kan eller ska bryta. De olika 

rollerna bidrar till och med till att människor får ökad empati och förståelse för de 

stigmatiserade, då vi alla någon gång bär rollen (Goffman 1963). Det är viktigt att understryka 

att i analysen om skam är maktrelationen inte inkluderad, men makt är ett kapitel i sig som 

redovisas separat. 

 

7.2 De dolda relationerna 

I tidigare avsnitt ”AF:s funktioner och plikter” (6.1) har jag redovisat vilka plikter AF har som 

en institution. Där har jag tagit upp att AF:s främsta uppgifter är att förmedla och stötta de 

arbetslösa till arbete. För att nå upp till kraven som staten ställer på AF måste 

arbetsförmedlarna skapa en god relation till de arbetslösa. Det som komplicerar deras relation 
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är maktförhållandet och i synnerlighet för intervjupersonerna som är ekonomiskt beroende av 

relationen.  

 

7.2.1 Den ofrivilliga maktrelationen 

Arbetslösa upplever ofta beroendet till AF som en anspänning. Intervjupersonerna var 

tvungna att gå till AF några gånger i månaden för att visa att de aktivt sökte arbete, och 

därefter får de ersättning. Ett tydligt exempel var när Bert berättade för mig om sitt första 

möte med AF och upplevelsen han fick:  

… Det första mötet var bara ångest. Då mötte jag en människa som gav 
mig en riktig sån där ångestkänsla, som inte till någon nytta alls. Han 
försökte bara säga saker som ”du måste söka de här jobben, jag vet att du 
inte vill ha de, men du måste ändå söka de”. ”Du vill ha ett jobb som kräver 
en viss typ av erfarenheter, men du måste söka alla jobb”, även skitjobben 
som finns. Men jag ser det som att, det är ingen mening med att söka jobb 
som inte blir till någon nytta… (Bert) 

Bert berättar att han mötte en arbetsförmedlare som ställde orimliga krav. Ett tvång att behöva 

göra något som han inte såg någon mening med. Situationen går att förklara med hjälp av 

Collins teori om ordergivare och ordertagare. Han menar att när en person ger en order till en 

annan person, så uppstår en maktrelation. När relationen fungerar och ordertagaren gör det 

han blir tillsagd så uppstår det ingen konflikt men där ordertagaren har blandade känslor inför 

ordern, en känsla av att bli dominerad, en känsla av svaghet. Arbetsförmedlaren sitter i en 

maktposition som Bert inte kan gå emot, han känner sig tvingad att söka jobben som han inte 

vill ha. Det är endast aktivt jobbsökande som ger ersättning, A-kassa. Det resulterar i att 

maktrelationen inte kan ifrågasättas av ordertagaren. Bert blir mer eller mindre tvingad att 

lyda och gå med introverta känslor som nedstämdhet och förlust av motivation. Den 

emotionella energin är låg hos Bert (Collins 2005:112ff). Bert är inte ensam om att uppleva 

låg emotionell energi. Sara berättade: 

… man räknar mycket med det självständiga jobbsökandet men ibland 
behöver man lite mer stöd för att komma dit, för att man redan är ”down” 
så att säga, då är det svårt. (Sara) 

Sara berättar också att man som arbetslös redan är ”down” när man kommer till AF och att 

arbetslösa behöver mer stöd. Precis som Sara säger är man låg, nere, nedstämd, det som 

Collins kallar låg emotionell energi, han menar att emotionell energi smittar av sig. Det skulle 

innebära att ett möte med en arbetsförmedlare som har hög emotionell energi skulle bidra till 
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att personer i omgivningen skulle känna samma energi. Vilket i sig skulle medföra en god 

relation som skulle ge motivation och tillit (Collins 2005). Jag ställde mig frågan om det 

verkligen var så att man måste gå till AF. Sara berättade:  

… Nej, inte för min del… men jag måste ha A-kassa, jag vill inte bli 
hemlös, inte ha råd att betala min hyra men jag räknar inte med att AF kan 
hjälpa mig att hitta ett arbete… (Sara) 

Sara svarade nej på om hon var tvungen att gå till AF, men för att få ersättning måste hon det, 

det är ett ofrivilligt val. En maktlöshet, för att hon inte ville bli hemlös. Hon säger att hon inte 

räknar med att AF kan hjälpa henne att hitta ett arbete. Hon måste gå till AF för att få 

ersättning men tror inte att hon kan få hjälp där. För Sara blir AF inte en plats att söka aktivt 

arbete på utan snarare något hon måste gå till, för att ha kvar sin bostad. Ida och Gunilla har 

en helt annan syn på AF. Ida jämför kontakten hon hade med AF på 70-talet och det 

bemötandet hon upplever idag. Gunilla är i dagsläget sjukskriven och upplever deras stöd och 

insats som bra. 

Jag tycker jag blir bra bemött idag, även om det är en svår 
arbetsmarknadssituation så tycker jag det finns betydligt mer resurser, en 
vilja och bemöta mina behov... Ja det är en väldigt stor skillnad som jag sa 
tidigare det finns ett större engagemang och förståelse... Jag känner att de 
förstår mig och ser till mina behov. (Ida)  

Det ideala bemötandet är som det är idag, man väntar fem minuter och sen 
möter man folk. Men problemet är att även om de är hjälpsamma så finns 
det inget jobb. Jag kan inte klaga… (Gunilla) 

Både Ida och Gunilla upplever AF som en fullt fungerande institution, där de känner sig 

synliggjorda. Det är intressant vilka olika upplevelser de arbetslösa har på AF. 

Intervjupersonerna har olika referensramar precis som alla människor och svarar utifrån sina 

erfarenheter. Ida tycker att AF har blivit mycket bättre sen 70-talet. Av intervjupersonerna så 

är Ida och Gunilla de enda som ser positivt på AF. Idas och Gunillas synsätt återkommer jag 

till under tillit (7.3).  

 

7.2.2 Upplevelsen av AF som ett system och bristande information 

Några intervjupersoner beskriver bemötandet av AF som en känsla av att stöta på ett system 

fullt med regler och riktlinjer. I intervjuerna och i tidigare forskning (3) har en känsla av 

maktlöshet uttryckts. Hur kommer det sig att så många i mötet av AF upplever känslor av 
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hopplöshet och meningslöshet? Lagen säger att AF ska stödja arbetslösa till arbete, men vad 

är det egentligen som händer därinne? Sara har en förklaring för hur förloppet kan se ut. 

… Jag tror det är grundstruktur som måste ändras, det är som en snöboll… 
Man bollas från en sak till en annan, ”nu ska du gå på CV-träff och sen ska 
du göra det, och sen till aktivitetsstöd”. Och när man kommer in i en 
snöboll så kommer man inte ut, det gör man inte… Det är såhär: man 
kommer positiv, sedan börjar man gå fram o tillbaka och det sista steget i 
spiralen är att man blir sjuk. Och då blir man sjukskriven, långtidsarbetslös 
sjukskriven. Det är kroniskt, och det är ingen återvändo. AF har inga 
resurser heller, för att ta hand om dem som har blivit sjuka. Utan det är 
rehabilitering som gäller och då kommer den här kroniska onda cirkeln…  

Hon ser processen som arbetslös som en spiral med olika faser. Hon menar att en nybliven 

arbetslös känner sig hoppfull och positiv, men att man sedan slussas fram och tillbaka mellan 

olika aktiviteter och inte ser någon återvändo, vilket bidrar till att man i slutändan blir 

långtidssjukskriven. I Meléns (2008) avhandling beskriver han att det byråkratiska 

sjukskrivningssystemet har blivit hårdare, med högre krav på de arbetslösa och de 

sjukskrivna, precis det som Sara upplever med AF. De högre kraven leder till ökad stress och 

ett sämre psykiskt tillstånd. Bolinder (2006) skriver att hoppet om att hitta ett arbete ökar det 

psykiska välbefinnandet. Sara menar att de måste börja lyssna på de individuella behoven och 

därmed öka hoppet och välbefinnandet. David har samma uppfattning som Sara. Han var först 

positiv i mötet med AF men förstod snabbt att han var del i ett mycket större system. 

Jag trodde de skulle slussa mig till jobb direkt, men de gör inte det. Man 
känner sig, man känner sig inte riktigt, man känner att man är delaktig i 
något system. Man känner sig inte som en person. De bryr sig inte riktigt 
om ens behov… (David)  

David berättar att han inte känner sig som en person i mötet med AF. Han möter ett system 

med olika faser och nivåer där man som arbetslös slussas mellan olika aktiviteter. Sara, David 

och Bert berättar på vilket sätt tilliten brister för dem.  

”Arbetssökandet som jag upplever det är ett spökarbete… De skulle ha mer 
tid, tid men inte en press och tryck, ”nu måste du komma hit”, det känns 
lite… De säger precis samma sak, ”nu ska du gå på CV-träffen, da da da 
daaa” men jag säger hallå?! Det är inte det jag behöver!  Vi är inga barn! 
… Okunskap, från deras sida, jag tror inte de är medvetna om det, dåligt, 
de skulle behöva en bättre funktion. De kan inte mycket om det de gör, de 
har inte den kunskapen, det är därför de inte kan hjälpa till, man söker 
hjälp, det står att man har rätt till det här… (Sara) 

De borde vara mer effektiva och när man ställer frågor borde de ha svar 
som är relevanta, men de har ingen koll, de borde fördjupa sig i sitt arbete. 
(David) 

Man ska söka jobb 2-4 timmar i veckan. Jag brukar sitta minst en timme 
om dagen men det är inget jag kan redovisa, kan bara skriva ner de jobben 
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jag sökt. Så deras system brister totalt och de märker inte ens det själv. 
(Bert) 

Sara upplever arbetssökandet som ett spökarbete, något man måste göra utan framgång. Sara 

är en 47-årig, högutbildad kvinna med arbetslivserfarenhet av långtidsarbetslösa. Hon menar 

att det är något som inte står rätt till. Det är fyra punkter som enligt intervjupersonerna måste 

förbättras: bemötandet, rättvisande information, mer effektivitet och mer kunskap. Sara 

fortsätter att förklara sitt missnöje med CV-modellen som finns på den personliga sidan på 

AF:s hemsida:  

… Man måste ha den, annars tror de att man är ointresserad, man måste ha 
något som är värdelöst som egentligen är mer negativt än positivt, annars 
tror de att du är ointresserad, ser du hur kontroversiellt det är? Det är helt 
galet! (Sara) 

När Sara som är beroende av AF börjar tro att systemet är till för att kontrollera de arbetslösa, 

istället för att stödja de arbetssökande till arbete, då händer det något med Saras förtroende till 

AF. AF:s system och den utdragna tidsperioden är komponenter som bidrar till känslor av 

hopplöshet. Hon upplever AF som ett spökarbete, ett låtsas arbete för att kontrollera att de 

arbetslösa söker aktivt arbete, arbeten som inte leder någonstans. Vad händer när de arbetslösa 

upplever att tilliten brister och vad är det egentligen de arbetslösa behöver för att tro och 

återfå motivationen? Bolinder (2006) har tidigare förklarat att syftet med att fortfarande ha 

hopp om att hitta ett arbete ger ett ökat psykiskt välbefinnande, vilket är svårt om 

motivationen och AF inte finns där och stödjer de arbetslösa till arbete.  

 

7.3 När förtroendet till AF har brustit och den emotionella reparationen av tilliten 

Skam och makt är svårflyttade dolda bultar i interaktionen mellan de arbetslösa och 

arbetsförmedlaren. Det faktum att AF består av ett svårhanterligt system, en byråkrati, har 

orsakat en känsla av att bli bemött av ett system utan förståelse. Tillit är en färskvara som 

ständigt måste uppdateras för att ge trovärdighet och genom tilliten kommer respekt och 

trygghet som stärker de arbetslösa. För att känna tillit måste ett erkännande av jaget ske och 

de individuella önskningarna bemötas med ömhet och förståelse (Angelin 2008). 

Intervjupersonerna upplevde i mötet med AF bristande information och okunskap vilket 

medförde en övergång till misstro och misstänksamhet (Barbalet 2008). Vad är det som de 

arbetslösa behöver i mötet med AF förutom korrekt information och ett arbete? I det här 

avsnittet presenteras intervjupersonernas egna önskningar om hur de vill att AF ska fungera. 
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David fick en fråga om det var något som han behövde av AF förutom ett arbete, då svarade 

David såhär: 

 … Det skulle vara mer personligt, lite mer personligt, skräddarsytt, det är 
så opersonligt... (David) 

David var en intressant person att analysera, när jag började ställa frågor så var han positiv till 

AF. Jag upplevde nästan att han ville avsluta så fort som möjligt och sa att allt var bra, men 

efter en stund så vände han i 360 grader och valde att berätta om hur han egentligen upplevde 

AF. En tolkning skulle kunna vara det som Scheff (2000) menar med dold skam, David valde 

att säga att allt var bra för att dölja det han egentligen kände. För att han inte ville uppfattas 

som en person som klagar och är till besvär. David upplever samma sak som det Sara beskrev 

om att alla behandlas på samma sätt, generaliserat. Han skulle gärna vilja bemötas på ett 

skräddarsytt, personligt sätt som en väg till att bli erkänd som en egen individ (Angelin 2008). 

Jag bad Bert att beskriva AF med ett ord: 

Meningslöst! De inte är realistiska, de har ingen större insikt om hur det 
funkar i det faktiska livet, man ska sköta sin familj, vänner, stabilt liv och 
så kommer jobbsökandet. Jobbsökandet ska du prioritera framför allt annat 
och det är ju inte ett dugg verkligt! Det är mer en sekundär sysselsättning 
det är viktigt men inte primärt viktigt (Bert) 

Berts reaktion på hur AF anser hur arbetssökandet bör komma i första hand kan han inte alls 

förstå. När man blir arbetslös går många igenom en kris och inte minst alla anhöriga. Bert 

menar att det är mycket runt omkring den arbetslösa som ska skötas. Han upplever att 

arbetsförmedlare inte har förståelsen eller empatin för situationen han går igenom. David var 

med om en situation som gjorde analysen intressant. När han berättade om en ovanlig 

upplevelse så trodde jag att han skulle berätta om något fruktansvärt men det var tvärtom, 

tyvärr, i den meningen att det var en ovanlig upplevelse. 

… Nu härrom dagen så var jag på ett ”dropin” möte hos min jobbcoach och 
de har inte ett ”dropin” system, det var schysst av honom att ta emot mig. 
Det var mer en sådan mänsklig grej, du vet, det var väl det som var utöver 
det vanliga annars är det väl inget speciellt, monotont och så. (David) 

David berättar att en ovanlig situation var ”en sådan mänsklig grej, du vet”, det öppnar upp 

för tolkningsmöjligheten att det vanliga är en ”omänsklig grej”. Han menar att jobbcoachen 

var empatisk och tog emot honom när han inte hade bokat tid. David är positiv till 

jobbcoacher och berättar att han tycker de bemöter det individuella behovet som finns vilket 

ger en god relation. Han möttes av ett erkännande och han kände sig synliggjord.  

”De lär känna en på djupet, så djupt det kan bli med en myndighet” (David) 
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Det bevisar att AF:s satsning på jobbcoacher är till nytta, i alla fall för David. De har tid att 

prata och ser till personliga behovet och synliggör de arbetslösa. Det är en bra lösning tycker 

David.  

Sara har en annan idé om hur hon skulle vilja bli bemött. Sara menar att bemötandet skulle 

kunna förbättras genom ett team, en samverkan mellan fler yrkeskategorier. Hon menar att det 

behövs ett team med psykolog, socionom och arbetsförmedlare. Som samlas i ett enskilt möte 

med den arbetslöse och gör en bedömning om vad det egentligen är han/hon har för behov 

och utifrån det individuella behovet hjälper de arbetslösa. Hon menar att det skulle ge ett 

förtroendeingivandeintryck och återföra tilliten till AF som en professionell institution. 

Barbalet (2008) menar i sammanhanget att tilliten grundar sig på emotioner, en känsla av 

trovärdighet.  

Sara menar att de arbetslösa behöver en trygg fallskärm att falla i, ett team som tar emot en 

när man faller. Tilliten kan utifrån intervjupersonernas olika upplevelser troligen repareras 

genom ett synliggörande. Idas och Gunillas, till skillnad från Berts, Davids och Saras, olika 

upplevelse av AF beror på hur de upplevde sig bli bemötta. Både Ida och Gunilla upplevde att 

de blev synliggjorda och fick ett individuellt stöd, medan Bert, David och Sara upplevde 

precis tvärtom, ett system fullt med regler och restriktioner där det individuella synliggörandet 

och behoven inte tillfredställdes. Under ”tidigare forskning” (3) presenterades hur viktigt det 

är med ett erkännande för identiteten. Ett erkännande i form av ett bemötande där man 

respekteras, accepteras och urskiljs som en egen individ med unika egenskaper är viktig för 

intervjupersonerna.   

 

8. Slutsatser och reflektioner 

Syftet med studien var att ta reda på hur de arbetslösa upplever mötet med AF. Enligt 

intervjupersonerna råder det delade meningar om AF. Det som kommit till min kännedom är 

betydelsen av det individuella bemötandet. Ett erkännande av att man som arbetslös är en unik 

individ med egna önskningar som spelar en roll för hur man upplever AF. Erkännandet 

genererar en tilltro till hela institutionen. Det är när intervjupersonerna upplever ett dåligt 

bemötande, som frustrationen blir stor. Då upplever de att de blivit bemötta av ett byråkratiskt 

system, ett system som inte kan hjälpa till. Frustrationen består i känslor som inte kan 
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uttryckas på grund av att känsloreglerna inte tillåter oss att visa starka känslor (Hochschild 

2003). När man som arbetslös upplever en liknande frustrerande situation som Bert, behövs 

ett erkännande från någon i omgivningen. En som ser, förstår och känner empati för hans 

komplexa livssituation (Angelin 2008).  

Det är inte alltid lätt att hantera emotioner eller att ens förstå dem, men det är viktigt att 

begripa att de existerar. Emotioner är viktiga att hantera i interaktionen mellan en arbetslös 

och en arbetsförmedlare – i en maktrelation. Det krävs att man är medveten om emotionerna 

som ligger dolt i möten. Emotioner som intervjupersonerna upplevt är skam, skuld, makt, 

hopplöshet och frustration, men några intervjupersoner har också upplevt en känsla av ett 

förtroende till AF. En nedlåtande blick kan orsaka emotioner som de arbetslösa tvingas gå 

hem med. De små uttrycken kan få stora konsekvenser för de arbetslösas emotionella 

hantering. Bert upplevde sig värdelös just på grund av det, en nedlåtande blick.  

En tanke jag har haft under analysens gång är vilken funktion erkännandet och synliggörandet 

har hos de arbetslösa. Funktionen skulle kunna tänkas bestå av ett bemötande som är stöttande 

och välvilja. Stödet skulle påverka sinnesstämningen man har som arbetslös när man lämnar 

AF. En känsla av att någon tror på en, vilket kanske också påverkar den emotionella energin. 

Om man har hög emotionell energi ökar också motivationen och drivkraften som kan vara 

viktig att ha som arbetssökande (Collins 2008). När man precis blivit arbetslös eller avslutat 

studier kan det vara viktigt för identiteten att någon tror på en, inte bara nära eller kära utan 

någon som har en förankring i arbetsmarknaden. En arbetsförmedlare eller en jobbcoach som 

verkligen tror på att man som arbetslös kan göra skillnad på arbetsmarknaden. Vilket 

sannolikt leder till ett ökat hopp om att hitta ett arbete och som i sig utvecklar ett ökat 

psykiskt välbefinnande (Bolinder 2006).     

Man kan tycka att det är lite de arbetslösa begär, ett erkännande och synliggörande av de 

individuella behoven och önskningar är väl inte så mycket att begära kan man tycka. En 

invändning till att det skulle kunna vara att arbetsförmedlarens arbetsförhållande är svåra och 

tidspressande, vilket resulterar i missnöjda och förbisedda arbetslösa. Det är just därför det 

skulle vara intressant med vidare forskning. En undersökning som speglar arbetsförmedlarnas 

arbetsliv, med både arbetslösa och arbetsförmedlare, för att få de olika synvinklarna. En 

fördjupning i synliggörandet, erkännandet, tilliten och bemötandet i maktrelationen. Jag 
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hoppas att uppsatsen om emotionernas betydelse i interaktioner har väckt lika mycket intresse 

hos läsaren som hos mig.  

 

9. Sammanfattning 
Fem intervjuer genomfördes på en AF i Skåne, med personer som befann sig i arbetslöshet. 

Syftet med uppsatsen var att förstå vad det innebär att vara arbetslös i mötet med AF. Vilka 

dolda emotioner och relationer upplevde de arbetslösa och vad upplevde de att de behövde få 

ut av mötet, förutom ett arbete. Det insamlade materialet har analyserats genom en 

innehållsanalys och nyanserats med teorier. Analysen bestod huvudsakligen av fyra begrepp: 

Skam, makt, tillit och erkännande. Det är fyra teman som är genomgående i hela arbetet. Där 

ett resultat visar att synliggörandet och erkännandet av den arbetslösa som en unik individ 

med speciella egenskaper är viktiga i upplevelsen av AF.   
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11. Bilagor 

Intervjuguide 

 

Tema 1 Bakgrundsfakta  

Vilket år är du född? Namn? 

Hur ser din livssituation ut idag? Jobb? Familj?  

Hur länge var/har/är du (varit) arbetslös? 

Hur länge har du haft kontakt med AF? 

Om du skulle beskriva din upplevelse av AF med ett ord, vilket? (Varför?) 

 

Tema 2 Förväntningar och idealt bemötande inför/på AF  

När hade du kontakt med AF senast? 

Vad hade du för uppfattning(rykten) av AF innan du kom i kontakt med den? 

Vad hade du personligen för förväntningar inför mötet med AF? 

Hur tycker du att det ideala bemötandet av arbetsförmedlaren bör se ut? 

 

Tema 3 Mötet med AF och arbetsförmedlaren 

Vad är din spontana känsla när du tänker tillbaka på första mötet som du hade med AF?  

- Vad är det som gjort att du känner så tror du? 

Hur skulle du beskriva bemötandet av arbetsförmedlaren? 

Hur uppfattar du AF:s lokaler? 

Om du bortser från själva jobbsökandet finns det något annat som AF borde förbättra? Vad? 

Är det någon situation utöver det vanliga som du varit med om som du skulle vilja dela med 
dig? 

Har du något övrigt som du vill tillägga? 

 

Tack! 


