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Sammanfattning   

Denna kvalitativa studie har som syfte att undersöka hur karriärmöjligheterna officiellt ser ut 

på Arbetsförmedlingen, samt hur personalen upplever sina möjligheter till karriärutveckling. 

Dessutom har vi berört vad det är som får personalen att trivas och även stanna kvar i 

organisationen. Studien genomfördes på ett av Arbetsförmedlingens kontor i södra Norrland 

och informanterna bestod av sex arbetsförmedlare, en chefsassistent och en sektionschef. 

Resultatet av undersökningen har vi analyserat med hjälp av teoretiska utgångspunkter inom 

ämnet karriärutveckling. De flesta av informanterna har förmedlat en positiv bild av sina 

utvecklingsmöjligheter och menar att det finns möjlighet att utvecklas vertikalt och 

horisontellt, samt inom sin arbetsroll. Dock finns det skillnader mellan informanterna när det 

gäller hur viktigt det är med karriär. I undersökningen har det även framkommit att flera 

informanter tycker att stressen är ett problem och att Arbetsförmedlingen bör arbeta mer med 

detta centralt.  

 

Nyckelord: Arbetsförmedlingen, karriärutveckling, karriärmöjligheter, trivsel,  

job embeddedness  
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1. Inledning 

Idag ser arbetsmarknaden väldigt annorlunda ut från vad den gjorde för bara ett par decennier 

sedan. Vetenskapsrådets rapport ”Individ-Samhälle-Lärande”, beskriver hur dagens 

föränderliga samhälle ställer höga krav på individens förmåga att välja utbildning och yrke. 

Då arbetsmarknaden ständigt förändras och är mer fragmenterad och mångfacetterad än 

tidigare, är det svårt att veta vad som är rätt val för den enskilde personen. Idag går det inte att 

räkna med en livslång anställning och det är få som tänker sig ett helt yrkesliv på en och 

samma arbetsplats. Den höga förändringstakten innebär att människor ständigt måste utveckla 

sin kompetens och yrkesinriktning. 

 

Tidigare sågs yrkesvalet som en engångsföreteelse där personers förmågor skulle matchas mot 

de krav som ett yrke ställde och den professionella vägledningen handlade om att ge stöd till 

detta. Numera ska vägledning hjälpa individen att handskas med ett kontinuerligt formande 

och omformande av sin egen karriär.
1
 

 

”Från trappa till spaljé - myndigheters arbete med karriärutveckling” är en studie som 

förklarar hur synen på karriärutveckling bör förändras. Traditionellt sett har bilden av 

karriärutveckling liknats vid en trappa, där medarbetare kan klättra uppåt i hierarkin. Den 

bilden är enligt rapportens författare otillräcklig och en bredare syn på karriärutveckling 

skulle behövas, samt förändrade förhållningssätt och arbetsmetoder. En bredare syn behövs så 

att myndigheterna bättre ska kunna ta tillvara på medarbetarnas kompetens och rekrytera och 

behålla rätt personer.
2
 

 

Våra upplevelser är att många arbetstagare idag förväntar sig mer av sina arbeten än tidigare. 

Arbetet är inte bara ett sätt att få inkomst, utan det är en plats för utveckling och 

självförverkligande. I platsannonser förekommer det ofta, enligt vår egen erfarenhet av 

jobbsökande, att arbetsgivare lockar med utvecklande arbetsuppgifter och möjligheten att 

växa inom organisationen. Detta väckte vårt intresse och vi ville undersöka hur detta ser ut i 

praktiken på en myndighet som vi kände att man har en otydlig bild av. Vi tänker oss att alla 

                                                 
1
 Lundgren, U. P., Individ-Samhälle-Lärande, Vetenskapsrådet, 2008, 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2008_2.pdf, hämtat 301213, sid. 55-56 

2
 Statskontoret, Från trappa till spaljé – myndigheters arbete med karriärutveckling, Om offentlig sektor, 2011, 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2011/Om-offentlig-sektor-12.pdf, hämtat 301213, sid. 21  

 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2008_2.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2011/Om-offentlig-sektor-12.pdf


5 

 

har någon form av uppfattning om Arbetsförmedlingen som myndighet, men vi tror inte att 

många ser på Arbetsförmedlingen som en arbetsplats och ser då inte heller vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns där.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur karriärmöjligheterna officiellt (enligt intranätet Vis) 

ser ut på Arbetsförmedlingen och hur personalen upplever att dessa ser ut i praktiken. Vidare 

vill vi även undersöka vilka faktorer som personalen anser är viktiga för att trivas på sin 

arbetsplats, och vad som bidrar till intentionen att stanna kvar inom samma myndighet.  

 

1.2 Frågeställningar 

– Hur ser de officiella karriärmöjligheterna ut på Arbetsförmedlingen? 

– Hur upplever personalen på Arbetsförmedlingen sina möjligheter till karriärutveckling? 

– Vilka faktorer anser personalen är viktiga för att trivas på sin arbetsplats, och varför? 

– Vilka faktorer bidrar till de anställdas intention att stanna kvar inom Arbetsförmedlingen? 

– På vilka sätt anser de anställda att Arbetsförmedlingen kan förbättras gällande 

karriärutveckling, trivsel och i arbetet för att behålla personalen?   

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel tar vi upp teoretiska utgångspunkter inom karriärutveckling. Detta är vårt 

underlag för vår studie och dessa teorier har till viss del varit en grund när vi skapade våra 

forskningsfrågor. Vidare har teorierna bistått oss när vi har tolkat vårt empiriska material. 

2.1 Forskning och strategier inom karriärutveckling  

Chen, Chang och Yeh, professorer inom management science, menar att en individs 

personliga utveckling påverkar val av yrke under ett helt yrkesliv. Således kommer 

individuella behov skilja sig åt beroende på vilket stadie i karriären individen befinner sig i 

och vart denne befinner sig i livet. Även graden av motivation kommer att förändras. Det är 

alltså uppenbart att individer har olika behov vid olika stadier i karriären, och därför måste 

organisationer uppmärksamma karriärutvecklingsbehov vid olika stadier. Organisationen 

måste även förse sina medarbetare med möjligheter att tillfredsställa sina förväntningar och 

skapa optimal symbios mellan medarbetarnas behov och organisationens mål. På detta sätt 
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kan organisationen lyckas med att höja tillfredställelsen hos medarbetarna och samtidigt höja 

organisationens prestation.
3
 

Chen et al. menar att karriärutvecklingsprogram kan leda till positiva effekter för individen. 

En individs karriärutveckling kan leda till personlig tillfredställelse om individens potential 

utvecklas fullt ut. Tack vare vetskapen om att den egna kapaciteten utnyttjas känner sig 

individen behövd på företaget.
4
 Chen et al. poängterar att individer ofta har en personlig 

karriärplan. Alltså kan det vara hur väl deras karriärbehov stämmer överens med de 

karriärmöjligheterna som företaget erbjuder, som avgör om medarbetare stannar kvar på ett 

företag eller inte.
5
 Att lyckas med karriären kan av individen ses som en tillfredställelse i och 

med mötandet av personliga karriärmål, samtidigt som man bidrar till organisationen.  

Lämpliga karriärutvecklingsprogram kan hjälpa medarbetare att uppfylla sina 

karriärförväntningar och vårda sina ideal och strävanden. Medarbetarna kan på detta sätt bli 

motiverade till att förbereda sig inför nästa karriärmöjlighet, och därmed öka produktiviteten 

och arbetsglädjen.
6
 

Torrington, Hall, och Taylor, forskare inom ämnet management, beskriver några 

karriärutvecklingsstrategier som individen kan använda sig av.
7
 

– Skapa möjligheter: Detta innebär att bygga upp de lämpliga färdigheterna och 

erfarenheterna som krävs för en karriär i organisationen. De kunskaper som anses mest 

nödvändiga för individens chef och avdelningen, är även de som är mest användbara.   

– Utökat engagemang i arbetet: Denna strategi innebär att arbeta långa dagar, både på 

arbetsplatsen och i hemmet. Det kan även innebära att ständigt vara upptagen med 

arbetsfrågor, att ständigt vara uppkopplad. 

                                                 
3
 Chen, T-Y., Chang, P-L & Yeh, C-W. The study of career needs, career development programmes and job 

satisfaction levels of R&D personnel: the case of Taiwan. M International Journal of Human Resource 

Management, 14 (6 ), 2003, sid. 1002 

4
 Burstrand, C., Hasselmark, E., Interna karriärmöjligheter - och dess betydelse för intentionen att stanna, 

Linköpings universitet, [D-uppsats], 2010, sid. 10  

5
 Chen, T-Y., Chang, P-L & Yeh, C-W. The study of career needs, career development programmes and job 

satisfaction levels of R&D personnel: the case of Taiwan. M International Journal of Human Resource 

Management, 14 (6 ), 2003, sid. 1003 

6
 Ibid. sid. 1002 

7
 Torrington D., Hall L. & Taylor S., Human resource management, 7. ed., Pearson Education, Harlow, 2008, 

sid. 452 
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– Självutnämning/självprestation: Individer som vill sträva efter denna strategi kommer att 

kommunicera en önskan om utökat ansvar gentemot sina chefer. De kommer även att 

uppmärksamma sina bedrifter och skapa bilden av sig själva som en person som får saker 

gjorda.     

– Att söka karriärvägledning: Detta innebär att ta kontakt med en mer erfaren person, 

antingen inom eller utanför organisationen, som kan ge vägledning. Ett exempel på detta är 

mentorskap.  

– Nätverkande. Nätverkande innebär att skapa kontakter, inom och utanför organisationen, 

för att erhålla information och stöttning. 

– Mellanmänskliga relationer.  Denna strategi bygger på relationen mellan individen och 

närmaste chef, och om denna kommer att ha någon inverkan på individens karriärutveckling. 

En form av denna strategi är ”åsiktsöverensstämmelse”, vilket innebär att individen till stor 

del delar chefens huvudåsikter. Ett sätt att genomföra denna strategi är att dela med sig av 

personlig information till sin chef och att intressera sig för liknande mål.
8
   

2.2 Karriärutveckling förr och nu 

“A career can be defined as the pattern or sequence of work roles of an individual.”  

– Torrington et al
9
 

Begreppet karriär kan, med hänvisning till citatet ovan, förklaras ungefär som mönstret av en 

individs arbetsroller. Förr sågs karriär som något som tillskrevs de som hade chefsroller eller 

liknande, medan det numera ses som ett begrepp som kan relateras till alla människor i 

relation till deras arbetsroller. Ordet karriär har även använts för att antyda en rörelse uppåt 

och avancerande i arbetsroller. Nu erkänner vi andra mer otraditionella sätt att 

karriärutvecklas, t.ex. genom utveckling och utvidgning av arbetet och laterala rörelser inom 

organisationen. Karriär kan även ses bredare, som en individs utveckling i lärande och arbete 

genom livet.
10

 

Baruch, en annan forskare inom ämnet karriärutveckling, menar att en stor del av människors 

liv kretsar kring den egna karriären. Karriär utvecklas genom arbetet som i sig ger oss mening 

och innebär utmaningar och självförverkligande. Samtidigt är det givetvis även för 

inkomstens skull som människor har ett arbete. Arbetet för med sig en identitet och en viss 

                                                 
8
 Torrington, D., Hall, L. & Taylor, S., Human resource management, 7. ed., Pearson Education, Harlow, 2008, 

sid. 452 
9
 Ibid. sid. 446 

10
 Ibid. sid. 446 
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status, samt är ett sätt att ge uttryck för kreativitet. Arbetet medför dessutom ett socialt 

nätverk i och med kollegorna på arbetsplatsen. Sammantaget kan karriären liknas vid en 

livsresa; människor kan välja att gå en given väg eller att skapa sin egen. Till skillnad från det 

tidigare linjära och statiska sättet att se på karriärvägar, som innebär att den anställde kan 

klättra uppåt i organisationen, kan dessa vägar nu ses som dynamiska och rörliga. Förr 

förväntade sig människor att stanna på samma arbetsplats ett helt yrkesliv, de skulle ”tjäna” 

organisationen. Trots att det kanske inte alltid blev så, var detta något som förväntades. 

Numera förväntar sig människor att organisationen ska vara till nytta för dem, organisationen 

ska ”tjäna” dem. Dock inte under ett helt yrkesliv som förr, utan under en kortare tidsperiod 

på några år.
11

  

Enligt Baruch skapar den nya synen på karriär många möjliga utvecklingsriktningar. 

Människor definierar en framgångsrik karriär på olika sätt. Det kan exempelvis innebära att 

förflytta sig vertikalt inom organisationen, eller att förändra sin inriktning. Alltså finns det 

inte endast ett sätt för att nå framgång inom karriären.
12

  

Torrington et al. understryker att den traditionella synen på karriär, som sker inom en enskild 

organisation och karakteriseras av en hierarkisk framfart, sägs vara borta. Organisationer har 

nu plattare strukturer och behöver vara mer flexibla och kostnadseffektiva i och med den 

osäkra och oförutsägbara framtid som råder idag. Alltså kan man inte längre erbjuda en 

långsiktig karriärutveckling i utbyte mot lojalitet, engagemang och adekvat prestation, vilket 

förr var en oskriven överenskommelse.
13

 

Vidare menar Torrington et al. att för organisationen finns det många fördelar som kommer 

med personalens karriärutveckling:  

– Organisationen framstår som attraktiv för potentiella anställda. 

– Organisationens ”image” förbättras genom att man uppmärksammar personalens behov.   

– Karriärutveckling motiverar till personalengagemang och minskar personalomsättning.  

– Motivation och arbetsprestation hos de anställda kan förbättras eftersom de ser en 

                                                 
11

 Baruch, Y. Transforming careers: from linear to multidirectional career paths Organizational and individual 

perspectives Career Development International, 9 (1), 2004, sid. 59 

12
 Ibid. sid. 60-61 

13
 Torrington, D., Hall, L. & Taylor, S., Human resource management, 7. ed., Pearson Education, Harlow, 2008, 

sid. 442 
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utveckling av sitt eget arbete. 

– Hela arbetsgruppens potential utvecklas, vilket möjligen är det allra viktigaste.
14

  

Trots att karriärutveckling huvudsakligen är individens ansvar, bör organisationen vara 

stöttande. Organisationer kan vara behjälpliga individerna genom att förse dem med verktyg 

samt förmedla information om organisationen, med andra ord, ”hjälp till självhjälp”. Vidare 

kan organisationen bidra med en tydlig och bred bild av vilka karriärmöjligheter som finns 

inom organisationen för att möta olika karriärprioriteringar. Det är även bra att tydliggöra vad 

som fungerar i organisationen och vad som är realistiskt att uppnå. Dessutom kan 

organisationen tillhandahålla information och vara stöttande om det visar sig att individen 

överväger om det är lämpligare att denne börjar arbeta i en annan organisation som bättre 

matchar karriärplanen. Slutligen är det viktigt att ge en korrekt bild av individens prestation 

och potential.
15

  

2.3 Job embeddedness 

Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski och Erez beskriver begreppet Job embeddedness, ett 

begrepp som beskriver hur ”inbäddad” individen är i sitt arbete, och hur detta ligger till grund 

för om denne kommer att stanna kvar på sitt arbete eller inte. Beslutet är grundat på personens 

kopplingar till andra medarbetare, hur väl dessa relationer fungerar samt vilka uppoffringar 

som krävs för att lämna arbetet. Författarna menar att individen kan liknas vid ett komplext 

nät bestående av relationer och förbindelser; linjer som binder samman aspekter av individens 

liv. Ju mer omfattande en individs nät är, desto större påverkan kommer förändringar som 

individen gör i detta nät få på andra delar av individens liv.
16

  

 

Job embeddedness består av tre aspekter, links, fit och sacrifice. Dessa tre delar har alla 

dimensioner relaterade till arbetslivet och det privata livet. Den första aspekten links, syftar 

till att beskriva de länkar människor har till olika förhållanden på och utanför arbetet. Med 

länkar till organisationen menas relationerna en individ har till organisationen, t.ex. avdelning 

och arbetsgrupp, samt relationer till kollegor och chefer. Vidare menar Mitchell et al. att 

                                                 
14

 Torrington, D., Hall, L. & Taylor, S., Human resource management, 7. ed., Pearson Education, Harlow, 2008, 

sid 447 
15

. Ibid. sid. 456 
16

 Mitchell, T, Holtom, B, Lee, T, Sablynski, C., & Erez, M. Why people stay: Using job embeddedness to 

predict voluntary turnover. The Academy of Management Journal, 44, (6), 2001, sid. 1555-1556 
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personer även har dessa länkar till samhället, i form av länkar till vänner, familj och 

föreningar.
17

  

 

Fit innebär hur väl miljön som människor arbetar och bor i stämmer överens med dem själva. 

När det gäller kopplingen till organisationen innebär detta hur personer ser på sitt arbete, och 

huruvida det finns en samstämmighet mellan vad personer vill och kan göra och vad de 

faktiskt gör. Det finns även en samhällsaspekt av fit, dvs. graden av samstämmighet mellan 

personers bild av det samhälle de vill bo i och det samhälle som de i själva verket bor i. 

Faktorer som spelar roll kan t.ex. vara samhällets värderingar och vad som kan erbjudas i 

form av bostäder och fritidsaktiviteter.
18

      

 

Den tredje aspekten av job embeddedness benämns som sacrifice och syftar på de 

uppoffringar individer skulle göra för att lämna sina arbeten samt hur dessa skulle påverka 

andra aspekter av deras liv. Med uppoffringar menas främst förlust av förmåner och liknande, 

men även den förlust som efterföljer eventuell flytt från orten som en eventuell uppsägning 

skulle kunna innebära.
19

 

 

De tre aspekterna av job embeddedness kan ha olika stor betydelse, framförallt vid olika 

tidpunkter i livet. Graden av ”inbäddningen” spelar dock en stor roll när det gäller ett beslut 

som det att lämna en organisation. Ju mer ”inbäddad” en individ är, desto lägre är risken att 

han eller hon kommer att överväga att lämna sitt arbete. Mitchell et al. menar att job 

embeddedness i själva verket är så betydelsefullt att det förutspår personalomsättning mer än 

vad kön, psykologiska faktorer och andra arbetsmarknadsfaktorer gör.
20

 

2.4 Chefsstöd 

Chefsstödet är väsentligt när det gäller att stötta de anställdas karriärutveckling. Det är viktigt 

att direkt få feedback på den egna prestationen, framförallt vad gäller styrkor och svagheter 

hos sig själv, och vad som behöver förbättras. En individs närmaste chef kan exempelvis 

rekommendera denne till andra chefer och därmed introducera individen till ett nätverk som 

                                                 
17

 Mitchell, T, Holtom, B, Lee, T, Sablynski, C., & Erez, M. Why people stay: Using job embeddedness to 

predict voluntary turnover. The Academy of Management Journal, 44, (6), 2001, sid. 1555-1556 

18
 Ibid.  

19
 Ibid.  

20
 Ibid. 
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gynnar karriärutvecklingen. Dessutom kan chefen förmedla arbetsutmaningar och erfarenheter 

inom ramen för den nuvarande positionen så att han eller hon ska vara rustad för den önskade 

positionen.  Chefer känner sig ofta begränsade på grund av brist på kunskap om andra delar av 

organisationen och kan därför dra sig för att ge riktig feedback om till exempel 

karriärkapacitet. Detta är framförallt tydligt i de fall cheferna vet med sig att det de har att 

säga, inte är något som individen vill höra. Ibland kan också chefer känna sig frestade att hålla 

kvar duktiga medarbetare för att kunna nyttja dem själva, istället för att motivera dem till 

utveckling någon annanstans där det skulle gynna individen bättre.
21

  

Ibland är den närmaste chefen involverad i karriärrådgivning och plockar ut styrkor, 

svagheter, värderingar och intressen hos sina medarbetare. I mer komplexa fall, t.ex. när det 

gäller högre chefer, kan det vara en bra idé att söka rådgivning utanför organisationen.
22

 

2.5 Riktlinjer som arbetsgivaren kan förhålla sig till  

Hur karriärutvecklingen än ser ut i organisationen, anser Torrington et al. att det är viktigt att 

försäkra sig om att det finns en tydlig och gemensamt bestämd grundidé för karriärutveckling. 

Denna ska vara delgiven alla inom organisationen och karriärmöjligheterna ska 

kommuniceras till personalen. Vidare bör cheferna få stöd i sitt ansvar för karriärutveckling 

för medarbetare. Det bör även finnas en lämplig balans mellan intern och extern rekrytering 

och de anställda ska veta varför den balansen finns. Dessutom är det betydelsefullt att ha 

utmärkelser för kunskap och färdigheter, och likaså för avancemang till en högre nivå inom 

organisationen. Vidare bör karriärutveckling inom det nuvarande arbetet uppmärksammas.
23

 

Vi har i det här avsnittet redogjort för några karriärutvecklingsstrategier som finns inom 

ämnet och även förklarat begreppet job embeddedness. Vi tog även upp olika exempel på hur 

organisationen gynnas av personalens karriärutveckling och hur synen på karriär har 

förändrats. Dessa olika begrepp och teorier kommer att användas i analysen.    
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3. Metod  

I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt och motiverar vårt val av metod. 

Inledningsvis berättar vi om vår förförståelse i ämnet och går sedan vidare till att förklara 

hur vi gjort vårt urval, genomförande och bearbetning av data. Avslutningsvis tar vi upp 

begreppen validitet, reliabilitet och även etiska aspekter.  

3.1 Förförståelse 

En av oss har tidigare varit anställd under en sommar av just detta arbetsförmedlingskontor, så 

vi hade en viss förförståelse av hur arbetet går till på myndigheten. Vi hade även en bild av 

Arbetsförmedlingen sedan tidigare, en ganska generell bild som har påverkats av ibland 

negativa skriverier i media. Just karriärutvecklingen inom Arbetsförmedlingen visste vi dock 

väldigt lite om. Vår kontaktperson gav oss information från Arbetsförmedlingens intranät Vis 

om karriärutveckling på Arbetsförmedlingen som vi fick ta del av och kommer använda i 

uppsatsen som empiriskt material. Denna information är med för att ge en klar bild av vilka 

karriärmöjligheter som Arbetsförmedlingen erbjuder.   

3.2 Val av metod 

Syftet med vår studie är att undersöka hur karriärutveckling ser ut på Arbetsförmedlingen och 

hur medarbetarna upplever möjligheten till karriärutveckling. För att göra detta valde vi en 

kvalitativ metod, mer specifikt samtalsintervjumetoden, då den passar bra för att undersöka 

hur människor själva uppfattar sin värld.
24

 Detta trodde vi inte skulle komma fram på samma 

sätt i exempelvis en enkätundersökning då det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor 

baserade på informanternas svar. Då vi inte hade stor kunskap inom området sedan tidigare 

ansåg vi att det var lämpligt att använda oss av intervjuer, eftersom att ett samtal inte behöver 

följa en strikt mall utan intervjuerna kan ta olika inriktningar beroende på vad informanterna 

säger. Det kan leda till att vi får ut fler intressanta aspekter av ämnet än vad vi kommit på 

själva och kan anpassa intervjuerna efter detta.   

3.3 Urval 

Inledningsvis hade vi en idé om att försöka använda oss av två arbetsförmedlingskontor för att 

sedan kunna jämföra resultaten från båda undersökningarna. Det ena kontoret, som är beläget 

                                                 
24
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i södra Norrland, har en av oss har arbetat på och det var därför enkelt för oss att kontakta 

kontorschefen där. Genom denne fick vi hjälp att kontakta det andra 

arbetsförmedlingskontoret men det blev ont om tid till slut och vi fick inget svar. Alltså blev 

det så att vi fokuserade på det första kontoret vi hade haft kontakt med. I fortsättningen 

kommer detta kontor refereras till som kontor X. Via kontorschefen, som då blev vår 

kontaktperson, fick vi förslag på några informanter som kunde tänka sig ställa upp i vår studie 

och vi bokade in en dag då vi båda två skulle befinna oss på kontoret och genomföra 

intervjuerna. Vi hade endast några få inbokade tider med informanter den dagen men det löste 

sig bra när vi var på plats och vi genomförde även intervjuer med personer som inte hade 

blivit tillfrågade från början, men som var på arbetsplatsen och hade tid att avsätta för en 

intervju. Sammanlagt blev det åtta intervjuer, varav sex stycken utfördes av oss båda, och två 

stycken som utfördes av en av oss. De två informanter som inte intervjuades den dagen av oss 

båda, är anställda på ett annat arbetsförmedlingskontor i en större stad, men har tidigare 

arbetat på kontor X.  

Informanterna bestod av sex arbetsförmedlare, en chefsassistent och en sektionschef. Bland de 

arbetsförmedlare som intervjuades var det flera som arbetade inom olika områden och det var 

stor spridning på ålder samt hur länge de hade arbetat på Arbetsförmedlingen. Vi fick alltså 

ett varierat urval av informanter. Eftersom en av oss kände vår kontaktperson blev valet av 

arbetsförmedling ett bekvämlighetsurval. Vår kontaktperson agerade som sagt mellanhand vid 

kontakten med informanter och några informanter bokades in, men det blev inte klart exakt 

vilka som skulle delta i studien förrän samma dag som intervjuerna genomfördes. Det vi hade 

förmedlat till kontaktpersonen var att informanterna skulle vara medarbetare på 

Arbetsförmedlingen och att vi helst ville få tillgång till ett varierat urval med personer som 

har olika typer av arbetsuppgifter, vilket det även blev. Att informanterna var på plats den 

dagen vi befann oss på kontoret var en avgörande faktor, vilket påverkade vilka informanter 

som slutligen medverkade i studien.    

3.4 Genomförande  

När vi bestämt oss för att använda oss av intervjuer var det dags att konstruera en 

intervjuguide. Enligt Dalen ska en intervjuguide innehålla centrala teman och frågor som 

tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien. Vi var överens om att en 

semistrukturerad intervjuguide skulle lämpa sig bäst eftersom vi inte visste exakt vad som 

skulle komma fram under intervjuerna och vi ville även ha möjligheten att ställa följdfrågor 

allt eftersom intervjuerna fortlöpte. De inledande frågorna i en intervjuguide bör vara av 
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sådan art att de får informanten att må bra och känna sig avslappnad.
25

 Detta hade vi i åtanke 

vid utformandet av intervjuguiden, och satte därför frågor om bakgrund, utbildning och ålder 

först. Vi formulerade även den inledande frågan på ett sådant sätt som uppmuntrade 

informanten att berätta om sig själv och sin bakgrund så att personen kan prata fritt utan 

påverkan från oss som intervjuare. Detta även för att få en övergripande bild av personen som 

gör det lättare att anpassa intervjufrågorna till den person som intervjuas. Vidare konstruerade 

vi intervjuguiden efter våra valda teman och formulerade frågor på dessa. Frågorna täcker 

upplevelsen av informantens karriärutvecklingsmöjligheter på Arbetsförmedlingen, samt vilka 

faktorer som informanten tycker påverkar hur denne trivs och vad som påverkar om personen 

i fråga vill arbeta kvar på Arbetsförmedlingen. För fullständig intervjuguide se bilaga 1. Vi 

har vidare skapat alla rubrikerna under resultat- och analysdelen utifrån vår intervjuguide. Vi 

formulerade även ett följebrev till informanterna som skickades till vår kontaktperson när vi 

fått klartecken om att få genomföra studien. Följebrevet innehöll en presentation av oss och 

information kring vår studie, samt ett klargörande om att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt och att informanterna när som helst kan avbryta intervjun. 

Före intervjuerna testade vi vår intervjuguide genom att göra en provintervju med en 

gemensam bekant. Provintervju är bra att göra för att testa sig själv som intervjuare, men även 

för att testa hur tekniken fungerar så att risken för att det blir problem under de riktiga 

intervjuerna minimeras.
26

 För oss var det ett bra sätt att få feedback på våra frågor och testa så 

att vi fick ut det vi ville av intervjuerna.   

Intervjuerna genomfördes utan problem och varade mellan en kvart till en timme. 

Informanterna kände sig bekväma med att vi spelade in intervjuerna och därför fördes endast 

väldigt få anteckningar, istället koncentrerade vi oss på att lyssna så att vi uppfattade 

informanterna korrekt och kunde ställa naturliga följdfrågor.      

3.5 Bearbetning av data 

Som nämnts tidigare genomförde vi sex intervjuer tillsammans och en av oss gjorde två 

intervjuer själv. Alla intervjuer gjordes på Arbetsförmedlingens kontor, där vi kunde sitta 

ostört. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en mobiltelefon och inhämtade samtycke för 

detta innan intervjun inleddes. När intervjuerna var genomförda, delade vi upp materialet 
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mellan oss för att transkribera det. Med transkribering menar vi att vi lyssnade på 

ljudinspelningarna och antecknade det som sades med undantag för utfyllnadsord och annat 

som vi inte ansåg var relevant för vår studie.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validiteten syftar till att man verkligen undersöker det man ämnar undersöka.
27

 För att 

säkerställa validiteten har vi innan intervjuerna genomfört en provintervju för att ta reda på att 

våra frågor verkligen undersöker det vi vill veta. Reliabiliteten, alltså tillförlitligheten, har vi 

försökt höja genom att spela in alla våra intervjuer. Inspelning av intervjuer samt 

transkribering kan innebära en höjning av reliabiliteten.
28

 Genom att spela in intervjuerna kan 

vi lita på att vi inte har missat något som våra informanter har sagt. Möjligheten finns även att 

i efterhand följa upp intervjuerna med ytterligare frågor för att försäkra sig om att vi uppfattat 

informanterna korrekt.   

3.7 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av en forskningsstudie måste man ta hänsyn till individskyddskravet, 

vilket består av fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet redogör för. Informationskravet innebär 

att forskaren skall informera dem av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.
29

 Detta gjorde vi i följebrevet men även vid intervjuernas början. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.
30

 Detta har vi tagit hänsyn till i och med att det står skrivet i följebrevet att det är 

frivilligt att delta i studien och även att avbryta intervjun om informanten skulle vilja det. Vi 

beskrev att det var okej att låta bli att svara på frågor under intervjuns gång och vi 

informerade även informanterna om detta i början av intervjuerna. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla uppgifter om deltagarna i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Vi har förklarat för informanterna att de inte kommer att nämnas vid namn 

eller kön. Inte heller arbetsförmedlingskontoren skrivs ut vid namn i uppsatsen, utan vi har 

endast nämnt ungefär var i Sverige det ligger. Vi har valt att namnge kontoret, kontor X. Då 

det är ett relativt litet kontor är det svårt att garantera att de anställda inte kan lista ut vilka 
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informanterna är och vilka personer som sagt vad. Flera av de anställda visste till exempel om 

vilka som skulle delta i studien. Men vi har gjort det vi har kunnat för att beakta 

konfidentialitetskravet.       

4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet från vår datainsamling som samlats in via våra åtta 

intervjuer. Löpande genom detta kapitel gör vi en analys över resultatet. 

 Inledningsvis beskrivs den information vi erhållit från chefer och från Arbetsförmedlingens 

interna hemsida Vis gällande vilka karriärutvecklingsmöjligheter som finns, efter det görs en 

kortare presentation av våra informanter. Därefter följer själva resultatet från intervjuerna 

som representerar hur de anställda på ett av Arbetsförmedlingens kontor ser på vilka 

karriärmöjligheter som finns inom Arbetsförmedlingen och även vilka faktorer som spelar in 

för intentionen att stanna kvar inom myndigheten. 

4.1 Vis – Karriär och utveckling 

Som nämnts tidigare har vi fått ta del av information om karriärutveckling från 

Arbetsförmedlingens intranät Vis. Informationen har vi fått genom kontorets chef och den 

behandlas som en del i vårt empiriska material. På intranätet beskrivs att en av många fördelar 

med att arbeta i en stor organisation är att man har möjlighet att utvecklas och byta arbetsplats 

utan att byta arbetsgivare. Arbetsförmedlingen säger sig även sträva efter att alla medarbetare 

ska få samma chans att utvecklas och byta arbetsuppgifter. Lediga jobb annonseras på 

intranätet för att underlätta för de anställda som vill söka nya utmaningar eller som vill byta 

befattning. Arbetsförmedlingen anser att en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att 

erbjuda utveckling och karriärmöjligheter. På intranätet står det att det finns stora möjligheter 

att utvecklas på flera sätt på Arbetsförmedlingen och det finns, beroende på individens 

ambitioner, många nya utmaningar internt inom myndigheten. Vidare kan man läsa att det 

finns möjlighet till att utvecklas på Arbetsförmedlingen eller ändra inriktning på sin karriär 

utan att byta arbetsplats. 

 

4.1.1 Karriärutveckling enligt Arbetsförmedlingen 

På Vis står det hur Arbetsförmedlingen ser på begreppet karriär. Karriär förklaras som 

summan av en individs utbildnings- och yrkesval, eller om man så vill, en persons utveckling 

inom arbetslivet. Att göra karriär kan för många innebära att få mer specialiserade och svårare 

arbetsuppgifter, samt högre lön. Det kan även innebära att man kan klara olika typer av 
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arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen förklarar att det är viktigt att komma ihåg att karriär är 

olika saker för olika personer. En tydlig karriärväg är att bli chef och Arbetsförmedlingen 

erbjuder flera möjligheter inom detta område. Myndigheten har även utvecklingssamtal med 

de anställda där de tillsammans med sin chef gör en individuell utvecklingsplan. En sådan 

utvecklingsplan ska alla medarbetare ha och i denna dokumenteras medarbetarens planering 

som regelbundet följs upp. Detta visar att Arbetsförmedlingen har uppmärksammat att en 

framgångsrik karriär kan definieras på olika sätt. Baruch menar som nämnts att det inte endast 

finns ett sätt att lyckas med karriären.
31

 Bevisligen har Arbetsförmedlingen tagit fasta på detta 

och, gemensamt med de anställda, upprättat individuella utvecklingsplaner för alla för att 

tillgodose deras behov.     

Arbetsförmedlingen använder sig av fyra olika karriärtyper för att beskriva på vilket sätt 

Arbetsförmedlingen erbjuder karriär och utvecklingsmöjligheter för medarbetare med olika 

önskemål. Dessa är de officiella karriärtyperna som finns på Arbetsförmedlingen enligt Vis. 

 

1. Experten: Tycker inte att det är viktigt att klättra i karriären. I stället väljer den här 

typen ett specifikt yrke och motiveras av att få mer kunskap och utveckla sina 

färdigheter. 

2. Den linjära: Fokuserar på att klättra uppåt på karriärstegen enligt hierarkins alla regler. 

Motiveras av resultat, befordringar och makt.  

3. Den utvidgande: Gör karriär i en cirkulär rörelse, och utvidgar sin ”cirkel” vart femte 

till tionde år, och byter då gärna område eller bransch. Utveckling motiverar den här 

typen av medarbetare. 

4. Den episodiska: Vill ha snabba karriärbyten inom sitt arbetsområde. Motiveras av 

variation och oberoende.  

 

4.1.2 Yrkesroller inom Arbetsförmedlingen  

På Vis beskriver Arbetsförmedlingen tre grundläggande yrkesroller: 

1. Specialist: Inom olika sakområden finns det möjlighet att specialisera sig och bli expert. 

2. Chef: Chefs och ledarskapsprogram, chefstrainee, högre chefsutveckling.  
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3. Arbetsförmedlare: Inom rollen arbetsförmedlare finns det olika karriärvägar att välja 

och som ger omväxlande, utvecklande och samhällsnyttiga uppgifter. I en stor 

myndighet som Arbetsförmedlingen finns det goda möjligheter att få omväxlande och 

utvecklande arbetsuppgifter genom att byta jobb. 

De här olika yrkesrollerna visar att Arbetsförmedlingen, som arbetsplats, har många olika 

karriärmöjligheter att erbjuda. Som anställd kan man utvecklas horisontellt, vertikalt eller bli 

mer specialiserad inom sitt område. Dessa olika yrkesroller återkommer längre fram i 

uppsatsen. 

Arbetsförmedlingen beskriver definitionen av kompetens som förmågan att lösa sin uppgift. 

Vidare framhävs att ett välfungerande och långsiktigt arbete med kompetensplanering och 

kompetensutveckling är en förutsättning för att de ska kunna möta de utmaningar som 

Arbetsförmedlingen står inför och lösa deras uppdrag på ett bra sätt. 

Sammantaget säger sig Arbetsförmedlingen vara en organisation där det finns stora 

möjligheter till karriärutveckling och beskriver flera olika sätt att utvecklas som medarbetare. 

Varje medarbetare har dessutom en egen utvecklingsplan som beskriver på vilket sätt den 

anställde vill och kan tänkas utvecklas.    

4.2 Presentation av informanterna 

Informant 1: Informant 1 är 30+ och utbildad till civilekonom. Har arbetat på kontor X där vi 

utfört vår studie men arbetar idag på ett annat kontor i en större stad. Informant 1 har arbetat 

på Arbetsförmedlingen sedan 2009. 

Informant 2: Informant 2 är 60+ och har arbetat på Arbetsförmedlingen i 44år. Arbetar idag 

som chefsassistent men har länge arbetat med ekonomi och administration. 

Informant 3: Informant 3 är 20+ och har en utbildning inom personalområdet. Denne har 

arbetat på Arbetsförmedlingen sedan 2012.  

Informant 4: Informant 4 är 20+ och har arbetat på Arbetsförmedlingen sedan hösten 2012, 

strax över ett år när vi genomförde intervjun. Denne har en utbildning inom personal- och 

arbetslivsfrågor och arbetar mot arbetsgivare på Arbetsförmedlingen. Detta innebär att 

informant 4 inte har egna arbetssökande utan denne arbetar med att granska alla jobbannonser 
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som kommer in till Arbetsförmedlingen och även med arbetsuppgifter så som urvalsuppdrag 

och att ordna rekryteringsträffar.  

Informant 5: Informant 5 är 40+ och har arbetat på Arbetsförmedlingen sedan hösten 2012. 

Denne arbetar mot företag och hjälper företag i samband med exempelvis rekrytering. 

Informant 6: Informant 6 är 40+ och har en ekonomiutbildning i grunden. Började på 

Arbetsförmedlingen 1992 när denne var 22 år, som praktikant, och har arbetat där sedan dess. 

Informant 7: Informant 7 är 60+ och har arbetat på Arbetsförmedlingen sedan 2003 och 

började då som arbetsförmedlare. När informant 7 var 55 år fick denne jobbet som 

sektionschef på ett annat kontor än X men i slutet av 2010 började informant 7 arbeta som 

sektionschef på kontoret där vi utfört vår studie.  

Informant 8: Informant 8 är 20+ och började arbeta på Arbetsförmedlingen, på kontor X, i 

början av 2012. Denne har en utbildning som personalvetare. Idag arbetar informant 8 inte på 

kontor X utan tillhör ett annat arbetsförmedlingskontor. Informant 8 har under 2013 varit med 

och startat upp en ny verksamhet (inom Arbetsförmedlingen) som inte fanns i den staden 

tidigare. 

4.3 De anställdas första möte med karriärutvecklingsmöjligheter på 

Arbetsförmedlingen 

I följande avsnitt beskrivs information vi har erhållit från våra intervjuer. Under det första 

avsnittet beskriver vi hur informanterna kom i kontakt med vilka karriärmöjligheter som finns 

på Arbetsförmedlingen första gången. Det är intressant att undersöka om det kan finnas ett 

samband mellan hur viktigt det är för informanterna med karriärutveckling och hur de tog/fick 

reda på vilka karriärmöjligheter som finns på Arbetsförmedlingen.    

 

De flesta av informanterna visste inte vilka karriärmöjligheter som fanns inom myndigheten 

när de började på Arbetsförmedlingen. Många lärde sig dock detta relativt omgående efter att 

de börjat arbeta. Information om vilka karriärmöjligheter som finns fick informanterna från 

olika källor. Informant 1 fick den informationen då två av dennes kollegor, som börjat arbeta 

på Arbetsförmedlingen samtidigt som denne, bytte arbete men fortfarande inom samma 

myndighet. En av informant 1:s kollegor började arbeta som projektmedarbetare och den 

andra började arbeta med att utbilda nya arbetsförmedlare och då kände informant 1 att: ”Det 

är ju inte omöjligt för mig att göra samma sak”. Detta citat visar att informant 1 är intresserad 
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av karriärutveckling och att kännedomen om dessa möjligheter gjorde att denne vill ta reda på 

mer om vilka olika karriärmöjligheter som finns.  

 

Andra arbetsförmedlare lyfter fram sin chef som första källan till att lära sig vilka 

karriärmöjligheter som finns. 

   

”Jag hade liksom inte tänkt så långt utan jag tänkte att jag börjar som 

arbetsförmedlare och så jobbar jag där något år och sen söker jag mig vidare, 

men under den första tiden på arbetsförmedlingen så kände jag att här finns det 

ju stora möjligheter att utvecklas inom organisationen. Jag fick reda på det via 

min chef och jag tror att det har väldigt mycket att göra med vilken chef man 

har.” – informant 8 

 

Vidare berättade informant 8 att chefen upplyst om karriärmöjligheter under många av de 

uppföljningssamtal de hade när denne var ny på Arbetsförmedlingen. Citatet visar att även om 

man inte har siktet inställt på karriärutveckling inom myndigheten, kan bra information om 

detta göra att de anställda ändrar sin uppfattning om Arbetsförmedlingen som ett arbete att 

utvecklas i. Att den anställdes chef lyfter fram vilka karriärmöjligheter som finns redan när 

man är ny på Arbetsförmedlingen är viktigt både för den anställde och för arbetsgivaren. 

Karriärutveckling är enligt Torrington et al. huvudsakligen individens ansvar, men 

organisationen bör vara stöttande och förse medarbetarna med verktyg och information, samt 

ge en bred bild av vilka karriärmöjligheter som finns. Informantens chef informerade denne 

tidigt om vilka möjligheter som finns inom organisationen. Vidare menar Torrington et al. att 

chefsstöd är väsentligt när det gäller stöttandet av den anställdas karriärutveckling och 

poängterar att det är viktigt att få feedback på den egna prestationen. Då informanten 

beskriver att denne hade flera uppföljningssamtal med chefen efter att ha börjat på 

Arbetsförmedlingen, kan man tänka sig att den egna prestationen tagits upp under dessa.
32    

 

Många av informanterna visste som sagt väldigt lite om Arbetsförmedlingen innan de började 

arbeta där och några av dem nämner även att de hade en negativ bild av Arbetsförmedlingen. 
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”Jag hade en ganska negativ bild, det man läst i media. Sen insåg jag under de 

första veckorna att man gör så mycket mer på Arbetsförmedlingen än vad man 

känner till. Vilket är synd för media svartmålar ju ofta Arbetsförmedlingen.[…] 

uppdraget är mer omfattande än vad många vet så därför blev jag positivt 

överraskad.” – informant 3 

 

Det är viktigt för alla arbetsgivare att framstå som en bra organisation men även som en bra 

arbetsplats. Informationen från Vis antyder att Arbetsförmedlingen tycker att det är viktigt att 

vara en attraktiv arbetsgivare och att erbjuda karriärmöjligheter kan vara ett bra 

tillvägagångssätt för att bli just en attraktiv arbetsgivare. Med hänvisning till Torrington et al. 

bidrar personalens karriärutveckling till att organisationen framstår som attraktiv för 

potentiella anställda och förbättrar även organisationens image.
33

 Att i stort sett ingen av 

informanterna visste vilka olika möjligheter till utveckling som fanns på Arbetsförmedlingen 

är intressant när Arbetsförmedlingen ändå vill lyfta fram sig själv som en attraktiv 

arbetsgivare. Dock visar bland annat citatet ovan att en negativ bild av Arbetsförmedlingen 

snabbt kan förändras i positiv riktning. 

 

Informant 3, berättade att även denne fått information om vilka karriärmöjligheter som finns 

från chefer, men även från samtal med kollegor. Detta stämmer överens med en av 

karriärutvecklingsstrategierna Torrington et al beskriver. Att söka karriärvägledning på egen 

hand, alltså ta kontakt med en mer erfaren person, kan vara ett bra sätt att lära sig om de 

möjligheter som finns.
34

 Informant 3 har tagit hjälp av sina kollegor för att förse sig med 

information.  

 

En del av arbetsförmedlarna nämner även intranätet Vis som en källa till kunskap om vilka 

karriärmöjligheter som finns. Informant 4, som arbetat på Arbetsförmedlingen lite mer än ett 

år, läste på om vilka möjligheter som finns inom organisationen själv innan denne började på 

Arbetsförmedlingen. 

 

                                                 
33

 Torrington, D., Hall, L. & Taylor, S., Human resource management, 7. ed., Pearson Education, Harlow, 2008, 

sid. 447 

34
 Ibid. sid. 452 



22 

 

”Det jag läste innan, när jag läste på när jag precis började, det här med att vi har 

olika chefsprogram. Det finns ju olika utvecklingsområden, man kan ju bli 

specialist. Men kan utvecklas åt olika håll.” – informant 4 

 

Denne informant nämner flera gånger under intervjun hur viktigt det är att kunna utvecklas, 

både karriärmässigt och som person. Citatet ovan är intressant då informant 4 är den enda 

person som läst på om vilka karriärmöjligheter som finns inom Arbetsförmedlingen vilket 

visar att det kan finnas ett samband mellan hur stort en anställds intresse för karriärutveckling 

är och hur aktivt denne eftersökte information innan personen började arbeta.  

 

4.4 Hur karaktäriserar arbetsförmedlarna de interna 

karriärutvecklingsmöjligheterna? 

Intervjuerna har visat på att det finns väldigt många olika möjligheter till karriärutveckling 

inom Arbetsförmedlingen, horisontella och vertikala utvecklingsmöjligheter finns men även 

utvecklingsmöjligheter som har med kompetensutveckling och utbildning att göra.  

 

4.4.1 Horisontella utvecklingsmöjligheter 

Något som i stort sett alla informanter nämnde var att de alltid kan få byta jobb, men ändå 

arbeta kvar inom samma myndighet.  

”Det finns stora möjligheter till att avancera, uppåt, nedåt, höger och vänster, 

byta kontor och söka chefstjänster…” – informant 1 

En av de andra informanterna beskriver på ett tydligt sätt vikten av att kunna utvecklas, inte 

bara vertikalt utan även horisontellt.  

”Jag tycker att det är bra, för karriär behöver ju inte betyda att man utvecklas 

uppåt, att man blir chef. Det finns ju så många områden. Väldigt många har 

jobbat här ganska länge men inte jobbat med samma sak. Det är något som är 

positivt.” – informant 4   

Detta citat beskriver som sagt tydligt hur Arbetsförmedlingen fungerar. Det är en stor 

organisation där man kan arbeta inom många olika områden, att kunna byta arbetsuppgift kan 

vara minst lika viktigt som att kunna avancera uppåt i organisationen. Informant 4 lyfter fram 
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att möjligheterna till att få arbeta med olika saker kan vara en viktig faktor till att många 

anställda arbetar kvar länge inom Arbetsförmedlingen. 

Informant 3 nämner att det finns möjligheter att röra sig horisontellt, men att denne ändå inte 

vill byta jobb. Informant 3 nämner då möjligheten till en projektanställning och att om denne 

vill ha lite mer ansvar skulle denne kunna få prova på det under den anställningen. Det verkar 

vara en viktig styrka för Arbetsförmedlingen att de anställda just kan få byta mellan olika 

arbeten och sysslor men som sagt, fortfarande vara kvar inom samma myndighet. Informant 1 

beskriver sig själv som rastlös och denne tycker att det är fantastiskt att man kan få göra något 

helt annat ett tag.  

4.4.2 Vertikala utvecklingsmöjligheter 

Alla informanter har någon gång under intervjun nämnt utvecklingsmöjligheter som gör att 

man som anställd på något sätt arbetar sig uppåt inom organisationen även om detta inte är 

deras eget mål. Många lyfter fram att det är viktigt att kunna göra karriär, att den möjligheten 

finns, även om det inte är det som personen har siktet inställt på. Informant 3, som arbetat på 

Arbetsförmedlingen i snart två år, berättar att denne fick en känsla av att vilja komma till 

personalansvar då informant 3 har en utbildning inom personalområdet. Vidare nämner 

informant 3 att det kanske finns en möjlighet för denne att klättra inom myndigheten. Dock 

känner sig personen i fråga osäker då denne tror att det ställs otroligt höga krav på chefer. En 

annan arbetsförmedlare kände att nästa steg kanske kan bli att gå ett ledarskapsprogram som 

denne fick information om från sin chef under ett utvecklingssamtal. 

”Då började jag tänka att ja, det finns ju sådana utvecklingsmöjligheter med, att 

växa karriärmässigt i Arbetsförmedlingen också.” – informant 8 

Informant 7 började som arbetsförmedlare 2003, men är idag sektionschef på kontoret vi 

genomfört studien på. Informanten berättade att denne var 50 år när denne bytte jobb och 55 

år när informanten fick chefsjobbet. ”Det är inte försent att göra karriär.”, som informant 7 

uttryckte det under intervjun. Informant 7 berättar dock att det inte var meningen att börja på 

Arbetsförmedlingen för att göra karriär, men denne blev uppmanad att söka chefsjobbet och 

gjorde då det.  

”2007 kom en tjänst ut som sektionschef och då ville mina arbetskamrater att jag 

skulle söka. Så jag pratade med min partner, då hade man ju inga barn som 

bodde hemma längre och min partner var teamchef på sitt jobb…” – informant 7 
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Det här citatet är intressant då det visar på många olika faktorer som kan bidra till att en 

person känner att det är dags att utvecklas ytterligare karriärmässigt. En person kan känna att 

denne har gjort samma sak, haft samma arbetsuppgifter under en längre tid och kanske tröttnat 

på dessa. Då kan det vara tillfälle att utvecklas karriärmässigt. Har man inga barn som bor 

hemma längre och kanske har mer tid i vardagen kan det kännas rätt att ta detta steg.  Det 

finns såklart även faktorer som gör att karriärutveckling inte är viktigt och i fokus just då. 

Informant 7, som är sektionschef, nämnde tidigare i intervjun att denne tidigare blivit 

erbjuden chefsjobbet men att erbjudandet avböjdes då informanten hade tre barn som 

fortfarande bodde hemma. Detta bekräftar det Chen et al. menar med att individuella behov 

skiljer sig åt beroende på vart en person befinner sig i livet.
35

 Då en person är förälder och har 

barn som bor hemma kan det vara så att denne inte har lika stort fokus på karriären.     

Många av informanterna inklusive den person som idag är sektionschef berättar att man som 

anställd på Arbetsförmedlingen inte kan bli chef på ett kontor där man tidigare arbetat. Man 

måste alltså kunna tänka sig att flytta och byta kontor om man vill bli chef.  

”Är det någon här som vill gå vidare och bli chef så måste de söka sig vidare. 

Sen är det ju mycket med arbetsrollen, att gå från medarbetare till att bli chef. 

Man har ju ingen arbetstid, man har förtroendearbetstid. Det gör ju att man 

jobbar väldigt mycket, vissa veckor ligger man på 60 timmar.” – informant 7, 

sektionschef 

Detta citat visar på några faktorer som kan göra att en person, som skulle kunna tänka sig att 

bli chef, ändå känner sig tveksam. Det krävs att man flyttar från staden där man bor och det 

kan bli långa dagar på jobbet. Detta kan förklaras med hjälp av det tidigare nämnda begreppet 

job embeddedness som beskriver de kopplingar en individ kan ha till arbetet, vänner, 

bostadsort mm. En person kan känna sig tveksam inför ett karriärsteg om det innebär att 

denne behöver flytta från sin bostadsort där personen trivs och även har sin familj och sina 

vänner. Hur pass ”inbäddad” en person är, spelar stor roll för huruvida personen kan tänkas 

lämna arbetet.
36
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4.4.3 Kompetensutveckling och utbildning 

Om man inte vill byta jobb eller bli chef finns det andra vägar man kan gå inom 

Arbetsförmedlingen för att utvecklas i sitt jobb och som person. På intranätet Vis finns något 

som heter kompetensportalen, berättar en av informanterna. Där har de anställda möjlighet att 

söka internutbildningar.  

 

”Det är ju så att du söker den (utbildningen), sen ska chefen bedöma, behöver 

hon/han det här eller inte.” – informant 8 

En av de andra informanterna berättar att denne gick en utbildning inom 

arbetslivsrehabilitering då chefen frågade om någon var intresserad. 

”… jag hoppade på det. Jag såg det som bra kompetensutveckling. Sen att 

utbildningen inte var så givande var en annan sak.” – informant 3 

Detta citat visar hur utbildning, precis som karriärutveckling, hänger ihop med 

kompetensutveckling. Det är viktigt att kunna utvecklas i det arbete den anställde har just nu, 

att personen i fråga blir ännu bättre i sina arbetsuppgifter. Detta hänger ihop med det 

Torrington et al. menar med att chefen kan förmedla arbetsutmaningar och erfarenheter inom 

ramen för den nuvarande positionen, så individen i framtiden är kvalificerad om denne vill nå 

en annan position.
37

  

Informanterna ger bilden av att de har stora möjligheter till att gå på utbildningar bara det 

finns pengar till det och om chefen anser att den anställde får ut något av att gå den 

utbildningen. Vissa arbetsförmedlare har gått kurser för att bli stärkta i rollen som 

arbetsförmedlare, andra för att de tycker att ett ämne är intressant, som exempelvis säkerhet. 

Då finns det möjligheter att gå en säkerhetsutbildning och exempelvis bli säkerhetsombud på 

kontoret där man arbetar. Många gånger går arbetsförmedlarna utbildningar för att lära sig 

något de behöver i sitt arbete. Om de till exempel ska kunna fatta beslut om lönebidrag måste 

de gå en lönebidragsutbildning. För andra, som exempelvis informant 2 som har arbetat på 

Arbetsförmedlingen i stort sett hela livet, är utbildningar väsentliga då personens arbete 

utvecklas och förändras hela tiden. Efter varje förändring måste informanten lära sig hur 

denne ska genomföra arbetet på det nya arbetssättet. 
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”Då hade de något som hette skrivcentral, det fanns ju inte datorer utan 

skrivmaskiner. Jag hade gått någon kontorsutbildning, gått och lärt mig skriva 

maskin kan man säga.” 

 – informant 2  

Informant 2 berättar även att denne arbetat med ekonomi under alla år, men att 

arbetsuppgifterna har varierat hela tiden. 

”Det är ju för att Arbetsförmedlingen är så föränderlig, man kan inte sitta på en 

stol hela livet och göra samma sak. Utan det händer ju saker hela tiden. Det är ju 

det som är spännande, det är ju därför man är kvar.” – informant 2 

Informant 2 berättar att denne fick en kris i 40-årsåldern då denne inte hade någon 

gymnasieutbildning. Informanten tog då tjänstledigt för att läsa in gymnasiet, och läste då 

ekonomilinjen. När utbildningen var färdig gick informanten tillbaka till Arbetsförmedlingen 

och börja arbeta med ekonomi där. Som informanten nämner förändras Arbetsförmedlingen 

både som myndighet och som arbetsplats för de anställda.  

”Kommer det något nytt system som vi måste kunna då får vi ju gå 

utbildningar.”  

– informant 2 

Citaten ovan visar på hur viktigt det är med utbildningar som har med de anställdas karriär att 

göra, dels för att myndigheten är föränderlig vilket leder till att de anställda måste gå 

utbildningar för att kunna utföra sitt arbete, och dels för att utbildningar är viktiga av olika 

personliga skäl. Utbildning är inte alls viktigt för en del personer men oerhört viktigt för 

andra. Oavsett är det fördelaktigt om Arbetsförmedlingen som arbetsgivare kan uppfylla de 

olika önskemål som anställda kan ha, just för att behålla personalen. Är det väldigt viktigt för 

en person att få utvecklas via exempelvis utbildningar, och arbetsgivaren inte kan tillgodose 

det behovet, finns alltid risken att den anställde slutar. Detta leder oss till nästa avsnitt där vi 

visar på olika åsikter från informanterna om hur viktigt det är med utvecklingsmöjligheter. 

4.4.4 Vikten av utvecklingsmöjligheter 

Som vi redan berört är utvecklingsmöjligheter viktigt för de allra flesta informanter, men i 

olika hög grad. För vissa är det väsentligt att det finns karriärmöjligheter för att vilja arbeta på 

just den arbetsplatsen.  
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”Man vill ju alltid utvecklas.[…] skulle inte jag få utvecklas så tror jag inte att 

jag skulle jobba kvar för evigt. Nu är ju inte jag jättegammal heller så att, man 

vill ju kunna göra karriär eller vad man ska säga. Nu finns det ju mycket 

utvecklingsområden här men man vet ju inte hur det kommer se ut. Finns inte 

alla möjligheter så kommer man ju titta på vad andra arbetsgivare kan erbjuda.” 

– informant 4, 20+, som arbetat på Arbetsförmedlingen strax över ett år. 

Detta citat är väldigt intressant då det visar att utvecklingsmöjligheter inte bara är ett plus på 

en arbetsplats utan det kan vara helt väsentligt för att en anställd ska vilja arbeta där 

överhuvudtaget. Som Chen et al. påpekat har individer ofta en personlig karriärplan. Om 

deras karriärbehov inte stämmer överens med karriärmöjligheterna inom organisationen, kan 

det hända att de överväger att lämna organisationen.
38

 Detta visar på hur mycket 

utvecklingsmöjligheter kan betyda för individer.  

En annan informant känner att denne inte vill byta jobb eller jobba sig upp vertikalt och bli 

chef, men vill ha små utmaningar utöver de arbetsuppgifter informanten redan har. 

”Jag är ganska nöjd som det är nu. Jag tror att vi har ett ganska bra samförstånd, 

jag och cheferna. Jag vill gärna ha utmaningar och det får jag. Jag får 

förtroendet. […] för karriär förknippar många med att man ska tjäna mer pengar, 

och det kan man göra, man kan få lite bättre lönepåslag genom att vara här men 

att inte vara chef, att göra saker som är betydelsefullt för kontoret, mervärde 

liksom. Då har jag inte behovet av att få någon mer bekräftelse.” – informant 6 

Det här citatet visar att det kan vara minst lika viktigt att få bli bättre i de arbetsuppgifter man 

har och få utvecklas som person via andra utmaningar än att helt byta arbetsuppgifter eller att 

bli chef. 

Vidare känner en av informanterna att denne inte är i behov alls av karriärmöjligheter.  

”Karriär har aldrig varit viktigt för mig. Jag värderar andra saker här i livet, då 

hade jag nog inte varit här om jag hade värderat karriär, då hade jag gjort något 

annat. […] men jag har aldrig velat flytta. Jag har alltid värderat det sociala 
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livet, kompisar och numera familj, och det går före karriären.” – informant 5, 

40+, som arbetat på Arbetsförmedlingen strax över ett år.  

Det här citatet visar att inte alla människor drivs av utvecklingsmöjligheter av olika slag. Det 

finns faktorer i livet som kan komma före och det beror nog väldigt mycket på hur man är 

som person. Ibland har en person exakt det arbete denne alltid längtat efter och det kan vara 

en orsak till att karriärutveckling inte blir lika viktigt. Som nämnts tidigare, kan man vara i en 

situation i livet där det finns viktigare saker än karriär. Det kan även vara så att en person 

aldrig har känt behov av karriärutveckling. Intressant är dock att många andra informanter ger 

bilden av att Arbetsförmedlingen är en arbetsplats där det går att göra karriär. Informant 5 

nämner i citatet ovan att denne inte hade arbetat på Arbetsförmedlingen om denne värderat 

karriär. Det skulle kunna vara så att man som anställd måste vara intresserad av att göra 

karriär för att upptäcka att Arbetsförmedlingen är en karriärarbetsplats. Att trivas på sin 

arbetsplats och med sina arbetsuppgifter är självklart också viktigt, vilket vi tar upp i 

kommande avsnitt. 

4.5 Vad de anställda anser är viktigt för att trivas på arbetsplatsen 

Alla informanter är överens om att det är väldigt viktigt att trivas på sin arbetsplats men vad 

det är som får en att trivas varierar mycket från person till person. Nedan beskrivs olika 

faktorer som får de anställda, på kontor X på Arbetsförmedlingen, att trivas.  

Informanten som arbetar som sektionschef anser att trivsel är A och O. Det är självklart 

viktigt att ha ett jobb och en inkomst, men det allra viktigaste, förmodligen viktigare än lönen, 

är att ha det trivsamt på jobbet.  

”Det är väldigt viktigt att ha något meningsfullt att göra. Det hör man på våra 

arbetslösa, det är ett trauma att vara arbetslös, det är ingen som gillar det.” – 

informant 7 

Denne nämner även att det nog är arbetsmiljön som gör att man tycker att det är roligt att gå 

till jobbet, och att man har ett tillfredställande jobb. 

”Det finns folk som tycker att det är tillfredställande att stå vid en maskin, så det 

är ju individuellt.” – informant 7 

Informant 7 nämner även att denne tillsammans med den andra chefen på kontoret är måna 

om att de anställda har det bra och att de brukar fråga hur de har det privat.  
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”Om de har det bra hemma, har de det bra på jobbet. Och om de har det bra på 

jobbet, så har de det bra hemma. Det hör ihop. Vi kan ju inte göra så mycket åt 

hur de har det hemma men vill ändå visa att vi bryr oss.” – informant 7 

Det är intressant hur en chef på Arbetsförmedlingen ser på trivsel och citatet ovan visar att 

cheferna på kontor X är måna om hur de anställda har det. Detta bekräftar många av de andra 

informanterna, de beskriver det som att cheferna på kontoret där de arbetar lyssnar på dem 

och tar till sig det de säger, exempelvis om det är något som skulle kunna förbättras. Vikten 

av bra ledarskap och chefskap tas upp längre fram under 4.7. 

Det som de allra flesta informanterna, av de som arbetar som arbetsförmedlare, lyfter fram är 

att kollegorna och den sociala biten är det allra viktigaste.  

”Jag tror inte det finns något sådant jobb där man varje morgon hoppar upp ur 

sängen, där solen lyser 365 dagar om året. Därför tror jag att det är viktigt att 

man har en bra gemenskap, att man har bra kollegor som stöttar och skänker lite 

ljus i vardagen.” – informant 3, 20+ 

Det här citatet visar på hur viktigt det är med den sociala aspekten. Hur viktig den aspekten är 

beror förmodligen på vad för slags arbete man har, men på Arbetsförmedlingen verkar 

kollegorna vara en viktig faktor för att trivas på arbetsplatsen. Detta kan förklaras med hjälp 

av aspekten links av job embeddedness som bland annat beskriver länkarna mellan individen 

och organisationen, vilket innefattar relationer till kollegor. Om en person har många länkar 

till kollegor kan det innebära att det finns större chans att individen stannar i organisationen.
39

  

Informant 3 nämner att den fysiska arbetsmiljön är viktig, att det måste finnas resurser för att 

kunna utföra arbetet och att sådant i sin tur också påverkar den psykosociala miljön. Det 

verkar ofta vara viktigare med just kollegor och bra chefskap än vad personen själv har för 

arbetssysslor. En informant nämner dock även att det är viktigt med stimulerande 

arbetsuppgifter och att det är viktigt att inte ha för lite att göra, vilket informant 8 kände innan 

denne bytte arbetsuppgift nyligen. Informant 8 berättar att denne kände sig understimulerad 

och var orolig över att känna så, då många andra arbetsförmedlare ofta känner tvärtom, att det 

är för mycket att göra.  
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För vissa människor är det viktigt att veta att de kommer ha samma arbetsuppgifter en lång tid 

framöver och för vissa är det tvärtom. Trygghet är något som också är viktigt i arbetslivet men 

som, precis som trivsel, ser olika ut för olika människor.  

”Jag behöver inte veta om jag ska jobba på samma ställe i 50 år. Det är inte 

trygghet för mig. Trygghet är ju självklart att man har någon typ av inkomst så 

att man kan livnära sig själv och sin familj. Sen tycker jag att arbetsuppgifterna 

är det viktigaste, att man trivs med arbetet och kollegorna. Det är det absolut 

viktigaste, vad jag gör det kan vara sekundärt.” – informant 1 

Det här citatet är intressant då det visar hur olika människor kan se på trygghet. Precis som 

informant 1 nämner i citatet ovan kan trygghet för en person vara att veta hur framtiden 

kommer se ut, och då gärna med så få förändringar som möjligt. För andra, som för informant 

1, kan det nästan bli tvärtom. Att veta vad man kommer göra i 50 år framöver kan kännas 

enformigt. Här kan man se att synen på yrkeslivet har förändrats för vissa, man förväntar sig 

inte att arbeta kvar på samma arbetsplats hela livet. Numera tittar personer mer på vad 

organisationen kan erbjuda dem.
40

 Informant 1 framhäver arbetsuppgifterna, kollegorna och 

trivsel som viktigare än att ha ett givet arbete för lång tid framöver.   

Informant 8 nämnde tidigare att denne lätt blir rastlös, då kan det vara viktigare och även en 

trygghet i sig att veta att i det fallet personen i fråga blir rastlös i sina nuvarande 

arbetsuppgifter så finns det möjlighet till att få byta arbetsuppgifter.   

Precis som sektionschefen nämnde, att vad man tycker är viktigt gällande sina arbetsuppgifter 

varierar från person till person, berättar informant 1 att denne även har arbetat i ett 

industriföretag och ”stått och hållit på med rör i skitig miljö och tyckt att det var skitkul”.  

Detta citat visar att vad en person tycker är tillfredställande arbetsuppgifter ser väldigt olika ut 

beroende på hur man är som person. Vissa personer trivs inte om det är för många olika 

arbetsuppgifter som ska utföras och andra personer känner sig understimulerade om det är för 

få uppgifter att utföra. Som nämnts tidigare tycker några av informanterna att 

utvecklingsmöjligheter i arbetet är det som gör att de trivs på Arbetsförmedlingen. 
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Informant 4, som arbetat på Arbetsförmedlingen i ungefär ett år, lyfter fram just 

karriärmöjligheter som en viktig faktor för att trivas på arbetsplatsen. Personen i fråga anser 

att det är viktigt att kunna vara med och påverka, både sin egen utveckling men även att få 

vara med i de dagliga besluten. Även öppet klimat, att kunna säga vad man tycker, anser 

informant 4 är en bidragande faktor till att trivas i sitt arbete.  

Vad en person anser skapar trivsel kan alltså variera väldigt mycket men det som framgått 

tydligast från resultatet är kollegorna, gemenskapen och arbetsuppgifterna. Trivsel är något 

som de flesta arbetsplatser arbetar med och vi ville ta reda på hur de anställda på 

Arbetsförmedlingen känner att deras kontor arbetar med trivsel.  

4.5.1 Hur de anställda upplever att Arbetsförmedlingen arbetar med trivsel 

I detta avsnitt beskriver vi hur informanterna upplever att Arbetsförmedlingen som 

organisation arbetar för att de anställda ska trivas. Arbetsförmedlingen är en myndighet med 

många nivåer, och när de flesta av informanterna pratar om hur Arbetsförmedlingen arbetar 

för att öka trivseln pratar de om kontoren på lokal nivå, även om några nämner de högre 

nivåerna i organisationen. Informanterna ger bilden av att hur kontoren arbetar med trivsel 

förmodligen ser väldigt olika ut beroende på vilket kontor man är på och hur stort det kontoret 

är. Vem eller vilka som är chef på det kontoret verkar också påverka om de anställda känner 

att Arbetsförmedlingen arbetar mycket eller lite med trivselfrågor.  

”Lokalt tycker jag att Arbetsförmedlingen jobbar jättemycket med det. Cheferna 

stöttar oss verkligen. Sen är det ju på högre nivå, då är det ju mycket pengar och 

budget som styr.” – informant 4 

Detta citat visar att cheferna på kontor X arbetar för att öka trivseln på arbetsplatsen men 

informant 4 lyfter även fram att det finns faktorer som kan hindra hur mycket de lokala 

kontoren kan arbeta med trivsel. 

Som anställd på Arbetsförmedlingen finns många bra villkor och dessa är vägar för att få 

personalen att trivas. En av informanterna nämner alla de villkor denne kommer på som 

Arbetsförmedlingen erbjuder. 

”Man får bra villkor, är man under 30 år har man 28 dagars semester, fyller man 

30 år är det 31 dagar och fyller man 40 år så är det 35 dagars semester! Varje år 

får vi 2000 kr i friskvårdsbidrag, jag fick det utbetalt nu liksom och ska köpa ett 

gymkort, det är ju väldigt schysst. En timme i veckan får vi ha friskvård, den får 
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vi lägga när vi vill, under lunchen eller när som, om du vill gå och träna på 

friskis liksom. Det är ju jättegeneröst!” – informant 1 

Vidare anser informant 1 att det är sådant som myndigheten jobbar mycket på.  

”Det märktes i ett tidigt skede att folk trivs på grund av det, hur man har det. I 

just den här staden har många jobbat väldigt länge och det tyder ju på något, att 

de trivs. Det kanske inte alltid är så, en del kanske inte kan, vill eller har 

möjlighet att söka sig härifrån, så kan det också vara men min uppfattning är att 

de trivs väldigt bra.” – informant 1 

Informant 1:s citat lyfter fram faktorer som kan få de anställda att trivas bättre och som oftast 

förekommer inom statliga myndigheter. Denne nämner även att man som anställd kanske har 

en högre lön om man arbetar inom den privata sektorn men att man då går miste om dessa 

andra förmåner.   

Andra informanter nämner faktorer som att det ska vara tydlig ledning, att man vet vad som 

förväntas av en, att chefen får de anställda att känna sig bekräftade och behövda och även 

saker som att Arbetsförmedlingen är väldigt noga med hälsoinspektörer och skyddsombud. 

Sammantaget ger informanterna bilden av att Arbetsförmedlingen arbetar mycket med trivsel 

på lokal nivå i den mån det går. Då Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet, styrs 

organisationen ovanifrån och vissa saker är svåra att styra över lokalt, t.ex. hur pass stor 

arbetsbelastningen är. Informant 1 påpekar att denne är väldigt nöjd över vilka förmåner som 

ingår i arbetet, och upplever att många trivs bra. 

4.6 Faktorer som bidrar till intentionen att stanna kvar inom 

Arbetsförmedlingen 

Under detta avsnitt tar vi upp faktorer som informanterna anser bidra till deras intention att 

stanna kvar och arbeta inom Arbetsförmedlingen. Vidare under detta avsnitt tar vi även upp 

vad de anställda vi intervjuat anser att Arbetsförmedlingen gör för att behålla sin personal. I 

många fall nämner informanterna samma faktorer till vad som får dem att vilja stanna kvar 

inom myndigheten till vad som får dem att trivas att på arbetsplatsen. Dock blir faktorn 

karriär- och utvecklingsmöjligheter mer framträdande när informanterna pratar om vad som 

får dem att vilja arbeta kvar på samma arbetsplats. För informant 4, som är 20+, och som 

arbetat på Arbetsförmedlingen i lite mer än ett år, är karriärmöjligheter så viktigt att om inte 

det finns möjlighet till att utvecklas skulle denne inte arbeta på Arbetsförmedlingen. En annan 



33 

 

arbetsförmedlare, informant 5, säger dock tvärtom, ”jag hade nog inte varit här om jag hade 

värderat karriär”.  

Dessa två citat är väldigt intressanta då informanterna arbetar inom samma myndighet men 

ser helt olika på varför de arbetar på Arbetsförmedlingen. Informant 4 känner att denne 

arbetar på Arbetsförmedlingen just för att denne känner att det finns karriärmöjligheter. 

Informant 5 känner att karriärutveckling inte är viktigt för denne och därför fungerar det att 

arbeta på Arbetsförmedlingen. Vidare nämner informant 5 att denne inte hade arbetat på 

Arbetsförmedlingen om intresset för karriär hade varit större.  

Informant 8 säger att denne såg jobbet på Arbetsförmedlingen som en språngbräda till att göra 

något annat inom HR (Human Resources). Denne tänkte jobba något år på 

Arbetsförmedlingen och sen söka sig vidare.  I och med att informant 8 lärde sig att det finns 

stora möjligheter att utvecklas inom organisationen har denne dock stannat kvar och känner 

att det finns en framtid inom samma myndighet. Detta är på grund av att man kan byta 

arbetsuppgift när man vill och även jobba sig uppåt och bli chef om man har det som mål. 

Informant 1 som nämnde alla förmåner de anställda får på Arbetsförmedlingen lyfter upp just 

att det är sådant som myndigheter försöker locka med så att personalen blir kvar. När 

informant 3, som arbetat på Arbetsförmedlingen i två år, pratar om sin framtid tror personen 

inte att denne kommer vara kvar på Arbetsförmedlingen som det ser ut nu. Informant 3 

berättar att dennes planer svängt från att inte jobba kvar inom myndigheten alls till att vilja 

utvecklas och jobba kvar men gärna med mer personalansvar. Största anledningen till varför 

informant 3 tror att denne inte kommer jobba kvar om fem år är för att denne tycker att arbetet 

är för slitigt. 

”Det är det här liksom, belastningen med att ha arbetssökande är väldigt 

stressande och tär på en, man blir aldrig klar.” – informant 3 

Vidare nämner informant 3 att denne tror att man kan komma ifrån den stressen genom att få 

mer personalansvar, å andra sidan tror informant 3 att det ställs väldigt höga krav även på 

chefer och avslutar svaret på den frågan med att säga att denne har börjat titta på andra jobb 

också. 

Dessa citat från informant 3 är intressanta då de lyfter upp ett problem inom 

Arbetsförmedlingen som kan bidra till att de anställda inte känner att de kan arbeta kvar trots 
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att de egentligen kanske skulle vilja. Problemet med stress som informant 3 berättar om tas 

upp senare under avsnitt 4.8. 

4.7 Chefer och ledarskap 

I detta avsnitt beskriver vi hur informanterna upplever ledarskapet och chefskapet på kontor 

X, och hur viktigt detta är. Många nämner sin chef/sina chefer både när det gäller frågor om 

karriärutveckling, trivsel och intentionen att stanna kvar inom Arbetsförmedlingen. När det 

gäller karriärutveckling nämner många att de känner att de blir lyssnade på när de vill ändra 

något, förbättra något eller om de känner att något inte fungerar på arbetsplatsen. Vi har ställt 

några frågor om deras framtidsplaner och då gav en av informanterna ett svar som tydligt 

visar hur viktigt det är med en bra chef.  

”Jag tror inte att min chef är kvar här om fem år, vilket gör att jag inte heller vill 

vara här då. Förmodligen. Jag säger inte att det faller på det, men det är 

bidragande, det är det ju.” 

 – informant 3 

Det här citatet visar väldigt tydligt på hur viktigt det kan vara att man som anställd känner att 

man har en bra chef. Tidigare nämnde informant 3 att arbetet ibland känns väldigt stressigt 

och då kan det vara så att det är ett bra chefskap som ändå fått arbetsdagarna att fungera. 

Informant 1 berättar om sina tidigare arbeten innan denne började arbeta på 

Arbetsförmedlingen. Informant 1 sade upp sig på grund av att denne inte trivdes och när vi 

frågade varför personen inte trivdes var ett av de stora problemen att det var en otydlig 

ledningsstruktur. Det fanns många chefer och chefer på olika nivåer i hierarkin och dessa var 

inte sampratade. Informant 1 kände att det inte fanns någon struktur och det fattades inga 

beslut. När denne började på Arbetsförmedlingen kände informant 1 att det fanns en helt 

annan struktur. Informanten berättar att denne fick ett väldigt gott bemötande av cheferna och 

att även när man var ny på arbetsplatsen, till skillnad från tidigare arbetsplatser, fanns det en 

väldigt bra plan för hur den nyanställde skulle komma in i arbetet och arbetsgruppen. 

Informant 1 berättar att det alltid fanns något att göra och att denne hade en väldigt bra coach 

som hjälpte till i början.   

Informant 7 som är sektionschef på kontor X berättar om hur denne ser på chefskap och hur 

personen som chef, tillsammans med andra chefer, kan skapa en trivsam atmosfär.  
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”I grunden är det lite hur man är själv som person. Att man försöker ha en 

chefsroll som är ganska lättsam men tydlig.” – informant 7 

Vidare berättar informant 7 hur denne försöker vara som chef. 

”Jag är ju inte den som pekar med hela handen. Det fungerar inte, utan jag 

försöker bygga lag och att laget i sig utvecklas och hittar metoder som är 

lämpliga och bra. Jag talar om för mitt arbetslag vad de ska göra men ”huret”, 

det måste de hitta själva.” 

Vidare berättar informanten att denne vill, så långt som möjligt, att de anställda ska lösa 

problem och hur de ska gå tillväga själv. Informanten menar att det skapar ett bättre 

arbetsklimat.  

Sammanfattningsvis lyfter informanterna upp cheferna som en oerhört viktig del av 

arbetsplatsen, oavsett om det gäller trivsel eller de anställdas karriärutveckling. Cheferna är 

måna om att vara bra chefer och visar att de finns till hands om de anställda vill ha hjälp, stöd 

eller feedback. 

4.8 Vad de anställda känner skulle förbättras gällande trivsel 

Under detta avsnitt beskriver vi vad informanterna känner skulle kunna förbättras på 

Arbetsförmedlingen, angående trivsel.  

Vad de anställda på Arbetsförmedlingen känner skulle kunna förbättras varierar ganska 

mycket men det finns ett stort problem som många av dem nämner, nämligen stress.  

Som tagits upp i ett tidigare citat känner en arbetsförmedlare sig aldrig klar. 

”I och med att vi är en statlig myndighet så har vi också ett regelverk som måste 

följas. Det är inte bara att köra. Det är liksom på och av hela tiden. Det sliter, 

och kraven är ganska hårda, förväntningarna på oss.” – informant 3 

Informant 3 berättar vidare att stressen är ”upp i taket” och att alla medarbetarundersökningar 

på alla kontor i hela Sverige bekräftar detta. Informanten lägger till att stress är subjektivt 

upplevt och att det kanske inte är mycket mer att göra än att försöka hitta verktyg för att klara 

av det. Denne tror att Arbetsförmedlingen lokalt försöker arbeta för att minska stressen, att 

man får gå på föreläsningar om stress och om någon anställd hittar ett bra arbetssätt får denne 

dela med sig.   
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”Men centralt uppifrån känner jag inte att man gör någonting för att minska 

stressen, snarare omvänt. Man lägger ju på oss mer och mer. Då kommer man ju 

till en ganska tuff punkt, i min arbetsgrupp möter vi våra mål, vi gör det vi ska. 

Detta sänder en signal att ja, då kan de ju göra ännu mer. Och då känns det som 

att de lägger på oss ännu mer, man pressar.”  

– informant 3 

Informant 3 lägger till att denne jobbar på ett bra kontor, med bra kollegor och bra chef. 

Informanten känner att denne har stöd och att chefen är lyhörd och hjälper till om det är något 

som inte fungerar men att ledningen ännu högre upp inte gör särskilt mycket åt stressen.  

”Jag tänker ju på min hälsa i första hand. Jag tror att på sikt finns det en 

överhängande risk att jag kommer att bränna ut mig om jag fortsätter. Så 

någonting måste förändras, antingen från mitt håll eller från myndighetens.”  

– informant 3 

En av de andra arbetsförmedlarna berättar att denne tycker att jobbet som arbetsförmedlare är 

väldigt roligt. Informant 1 känner att dennes arbete är utvecklande och personen får bidra med 

någonting.  

”Gärna inför tredje part liksom, att jobba som arbetsförmedlare och få se 

slutresultatet, att någon fått ett jobb exempelvis, när det är positivt, det är 

jätteroligt! Men – det är också ett av problemen tror jag, på Arbetsförmedlingen, 

för det är väldigt sällan man får uppleva det, att personen går till anställning. Du 

följer dem en period sedan byter de kanske handledare eller vad som helst, men 

får aldrig gå från ax till limpa. Man får aldrig komma till avslut och det är 

negativt. Vi människor behöver göra det, få den bekräftelsen och det är nog 

därför många inte mår så jäkla bra många gånger.”  

Det här citatet visar på en annan slags stress än att de anställda har för mycket att göra, att de 

kanske inte mår så bra de skulle kunna göra om de fick följa personerna som är arbetssökande 

hela vägen tills de fått en anställning. Informant 8, som idag arbetar med en mindre grupp 

som ska ut i arbete, nämner inte samma stress som några av de andra arbetsförmedlarna gör. 

Informant 8 berättar att denne får följa dem från att de kommer till kontoret första gången tills 

att de är ute i arbetslivet. Detta är intressant då det visar på att det kan vara positivt att få följa 

den arbetssökande hela vägen, och att stressen kanske kan minska då.  
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Några av informanterna nämner inte stress som ett problem alls. Det finns ett svagt mönster 

av att de som arbetar med arbetssökande känner av stress mer än de som arbetar mot 

exempelvis arbetsgivare eller de som har betydligt mindre grupper av arbetssökande av olika 

skäl. Som ett tidigare citat redan tagit upp är ju stress subjektivt och en informant känner av 

att det är väldigt stressigt men har lärt sig att hantera det.  

Informant 5, som känner att karriärutveckling inte är viktigt för denne, har endast lönen att 

anmärka på. När vi frågade om vad som skulle kunna förbättras svarade informant 5 högre 

lön.  

”Högre lön, absolut. Jag tycker att det är största akilleshälen här. Det är dåligt 

betalt. Annars tycker jag att det är en väldigt bra arbetsplats.” – informant 5 

Detta citat är intressant då en annan informant tycker att det är väldigt bra lön på 

Arbetsförmedlingen och ytterligare en annan informant nämner lön som bra motivation. 

Informant 7, som är sektionschef, känner att Arbetsförmedlingskontoret som denne arbetar på 

skulle behöva bättre lokaler, att de är för trångbodda. Angående stress säger även informant 7 

att stress är individuellt men att det är en faktor cheferna försöker jobba hårt med.  

”Vi försöker lyssna på alla och fråga; vad är det som stressar dig? Föreläsningar 

har vi haft och individuella samtal och grupphandledning. Vi har ju ett företag 

som håller på med företagshälsovård, vi har S:t Lukas som man kan ringa till. 

Är man påverkad hemifrån, privat, så påverkar ju det stressen på jobbet. Mycket 

att göra kommer vi alltid att ha. Det är ju också en sak vi jobbar med, vi sätter 

oss ner och tittar på prioriteringar och hur prioriterar man.”  

– informant 7 

4.9 Sammanfattning resultat 

För att sammanfatta beskriver sig Arbetsförmedlingen som en arbetsgivare som erbjuder goda 

möjligheter till att utvecklas inom organisationen, både vertikalt och horisontellt. Flera av 

informanterna visste inte om vilka utvecklingsmöjligheter som fanns när de började, men fick 

reda på det ganska snart efter att de hade börjat. De uppger att de fått information om detta av 

kollegor eller sin chef. När det gäller vikten av karriärutveckling, upplever vissa att det är 

avgörande för att de ska vilja arbeta kvar, medan en av informanterna inte alls upplever det 

som särskilt viktigt utan värdesätter familj och fritid mycket mer. Nedan följer ett kort 

besvarande av våra frågeställningar. 
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– Hur ser de officiella karriärmöjligheterna ut på Arbetsförmedlingen? 

Det finns många olika karriärmöjligheter. Enligt Arbetsförmedlingen kan man som anställd 

utveckla sin karriär genom att bli chef. Det finns även möjlighet till att bli specialist, vilket 

innebär att man förser sig med mer kunskap och blir expert inom sitt område. Ytterligare en 

möjlighet är att utvidga sina kunskaper inom olika områden genom att byta arbetsuppgifter 

som arbetsförmedlare. 

 

– Hur upplever personalen på Arbetsförmedlingen sina möjligheter till karriärutveckling? 

Majoriteten av informanterna beskriver att det finns goda karriärmöjligheter på 

Arbetsförmedlingen, och alla anställda har en personlig utvecklingsplan. En informant 

poängterar att denne arbetar på Arbetsförmedlingen just för att det finns karriärmöjligheter, 

medan en annan tvärtom känner att karriärutveckling inte är viktigt och att denne just därför 

arbetar på Arbetsförmedlingen. 

   

– Vilka faktorer anser personalen är viktiga för att trivas på sin arbetsplats, och varför? 

Många informanter framhåller kollegor och gemenskap som absolut viktigast. Utveckling 

nämns även som väldigt viktigt av många. Vikten av en bra chef framhålls även av 

informanterna, och en informant beskriver hur denne sa upp sig på grund av för dålig ledning 

på en tidigare arbetsplats. Sektionschefen som intervjuades nämner även att det är viktigt att 

känna att man gör något meningsfullt och att personalen känner sig sedd. En annan informant 

påpekar att förmånerna är imponerande och poängterar att det märks att arbetsförmedlingen 

arbetar för att personalen ska trivas. 

 

– Vilka faktorer bidrar till de anställdas intention att stanna kvar inom Arbetsförmedlingen? 

Vissa av informanterna betonar att faktorerna som får personal att trivas, även är de som får 

personal att vilja arbeta kvar. Som tidigare nämnt, är utveckling en faktor som kan vara 

avgörande för att personalen vill stanna kvar. 

 

– På vilka sätt anser de anställda att Arbetsförmedlingen kan förbättras gällande 

karriärutveckling, trivsel och i arbetet för att behålla personalen? 

Vad gäller arbetsmiljö är det flera som upplever stressen som väldigt jobbig, men upplevelsen 

av stress verkar variera beroende på vilket område de anställda arbetar inom. Enligt 
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informanterna arbetar man så gott det går med detta lokalt, men eftersom myndigheten styrs 

uppifrån är det svårt att göra mer åt detta, det måste i så fall ske centralt.        

5. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar och reflekterar vi över resultatet och försöker besvara våra 

forskningsfrågor. Inledningsvis diskuterar vi våra olika metodval därefter följer diskussionen 

som är kopplad till resultatet. Avslutningsvis diskuterar vi vad som vore intressant att forska 

vidare om.  

5.1 Metoddiskussion 

Som redan nämnts hade vi från början tänkt genomföra studien på två kontor, ett mindre och 

ett större kontor. Anledningen till varför vi ville ha två kontor var för att få just olika storlek 

på kontoren med olika många anställda och även fler chefer. Dock var vi tvungna att fortsätta 

vår studie utan att det större kontoret medverkade då vi inte fick något svar på vår förfrågan 

om de ville vara med i studien. Även om vi fick intressanta resultat från att endast ha gjort 

intervjuer på ett kontor hade det varit väldigt intressant att se hur resultatet hade blivit om vi 

hade genomfört studien på två kontor. En faktor som alla informanter nämnde var att de hade 

en väldigt bra chef, och hur viktig denne chef är för dem. Genom att ha haft två kontor där ett 

är större, med förmodligen fler chefer än på kontor X, hade vi kunnat få ett annat resultat när 

det gäller chefskap. Det skulle kunna vara så att de anställda på ett mindre kontor känner 

starkare gemenskap med cheferna än vad de anställda på ett större kontor gör.  

Även om informationen från Vis är samma på alla kontor, gällande karriärmöjligheter, kan 

dessa i praktiken nog se ganska olika ut. Det kan vara så att de anställda på det större kontoret 

känner att det finns ännu fler eller större möjligheter till karriärutveckling än de på det mindre 

kontoret, men det kan även vara tvärt om. Det hade varit intressant att ta reda på hur 

personalomsättningen ser ut på de två kontoren. På kontor X har många anställda arbetat 

väldigt länge, i och med att det andra kontoret är så pass mycket större och ligger nära en 

betydligt större stad skulle det kunna vara så att detta kontor har ganska hög 

personalomsättning. Det hade i så fall varit intressant att se hur detta kontor gör för att behålla 

personal och se till att de anställda vill arbeta kvar.  

En viktig faktor för att trivas på arbetsplatsen som informanterna på kontor X lyfte fram var 

kollegorna och den sociala aspekten. Hade vi även gjort intervjuer på det större kontoret hade 

kanske de anställda därifrån gett oss andra svar. Det skulle kunna vara så att det fortfarande är 
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väldigt viktigt men i och med att kontoret är så stort är det svårt att lära känna alla sina 

kollegor. Det hade varit intressant, generellt, att se hur faktorer som påverkar trivsel skulle 

skilja sig mellan de två kontoren eller om det inte spelar någon roll hur stort kontoret är.  

Hur vi gjorde vårt urval till studien har vi redan berört. Vår kontaktperson, som är kontorschef 

på Arbetsförmedlingen, hjälpte oss som sagt med urvalet av informanter. Det blev till viss del 

ett slumpmässigt urval då några av våra informanter inte var inbokade för intervju, men kom 

med i studien ändå eftersom de för tillfället hade tid över och vi behövde några till 

informanter. När vår kontaktperson sade att denne kunde välja informanter åt oss, funderade 

vi på om det var det bästa sättet att göra vårt urval. Det skulle kunna vara så att vår 

kontaktperson valde dessa personer för att de skulle ge vissa svar på våra intervjufrågor, 

eventuellt för att lyfta upp Arbetsförmedlingen som en bra arbetsplats. Vi valde dock ändå att 

låta vår kontaktperson göra urvalet baserat på vad skillnaden skulle kunna vara om vi gjorde 

urvalet. Om vi skulle gjort urvalet själva skulle vi förmodligen utgått från en lista över alla 

anställda och utifrån den göra ett slumpmässigt urval. Risken med detta, då vi inte har haft 

mycket tid att genomföra denna studie på, skulle kunna blivit att vi fått informanter som inte 

vill ställa upp alls. Skulle detta bli fallet skulle vi behöva göra om processen och slumpa ut 

nya informanter och detta skulle alltså ta väldigt lång tid. Istället valde vi alltså att låta vår 

kontaktperson göra urvalet då det kändes mest naturligt. Vi var medvetna om att det kan 

finnas en baktanke bakom valet men nu i efterhand har vi känslan av att så inte är fallet. 

Kontaktpersonen blev slutligen inte lika delaktig i urvalet som vi trodde, utan några av 

informanterna hade denne, som tidigare nämnts, inte valt ut. Därför tror vi att det skulle vara 

svårt för kontaktpersonen att garantera att en särskild bild av Arbetsförmedlingen kommer 

fram. Trots att det är svårt att säkerställa detta, upplevde vi dessutom att informanterna gav 

ärliga svar. Vi fick inte bara svar som gav en positiv bild av Arbetsförmedlingen utan även en 

del negativa, exempelvis de uttalanden som handlade om stress och lön.  

En annan risk med att vår kontaktperson gjorde en del av urvalet kan vara att informanterna 

kände sig tvingade att gå på intervjun då de blev utvalda av sin chef. Detta skulle då inskränka 

på samtyckeskravet. Detta är viktigt att ha detta i åtanke, vi känner dock att informanterna var 

positivt inställda till intervjun. Detta baserar vi på att alla informanter var intresserade av vår 

studie av oss som studenter över huvudtaget. Samtalen kändes naturliga och flöt på väldigt 

bra, vi tror inte detta skulle vara fallet om någon känt sig dit tvingad.      
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Urvalet hade kunnat vara större men för att ge svar på våra forskningsfrågor tycker vi att 

dessa åtta informanter var lagom många. Hade studien varit ännu större hade vi som sagt lagt 

mer tid på att få genomföra intervjuer på flera olika kontor, men då krävs det även att man har 

mer tid att göra flera intervjuer då det inte hade varit tillräckligt att göra endast två intervjuer 

på varje kontor. Om vi genomfört studien på två kontor hade vi gjort fyra till fem intervjuer 

per kontor. Detta skulle kunna vara tillräckligt för att få hög reliabilitet, men i och med att vi 

valde att genomföra studien på ett kontor ökade på så sätt reliabiliteten ännu mer eftersom vi 

då fick ett större urval på det kontoret.  

Då kontor X är ett relativt litet kontor och vi hade stor variation i ålder och anställningstid, 

anser vi att vårt resultat skulle kunna ge en representativ bild av de anställdas upplevelser av 

karriärmöjligheter på Arbetsförmedlingen. Eftersom det är en myndighet som styrs centralt, 

anser vi att man möjligen skulle få liknande resultat på andra kontor runt om i Sverige. Dock 

kan vi inte generalisera vårt resultat till andra kontor, då vi tänker oss att det kan finnas 

skillnader mellan större och mindre städer. 

Att en av oss som genomfört denna studie arbetat på Arbetsförmedlingen, på kontor X, är 

viktigt att ha i åtanke. Vi tror inte att vi hade fått möjligheten att genomföra studien på 

Arbetsförmedlingen om inte en av oss haft en kontakt där. Dock finns det en del för-, och 

nackdelar med att vara bekant med informanterna sedan tidigare. En fördel kan vara 

informanterna har lättare att dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Nackdelen skulle 

kunna vara att tolkningen kan bli felaktig eftersom att man har en relation till informanten. Är 

informanten någon som man tycker om kan tolkningarna kanske bli mer positiva än vad de 

egentligen är, och tvärt om, är informanten en person man inte tycker om kan en mer negativ 

ton läggas in i tolkningen.   

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt tar vi upp våra egna reflektioner över det empiriska materialet och vårt resultat. 

Vi ämnar ge svar på våra frågeställningar och föra en diskussion om dessa svar. 

5.2.1 Karriärutveckling 

Resultatet visar att det finns många karriärmöjligheter på Arbetsförmedlingen. Den 

information vi erhållit från chefer och från intranätet Vis som gäller karriärmöjligheter 

verkade stämma överens med den bild som de anställda har. Det spelar såklart stor roll om 

personen i fråga är intresserad av att utvecklas karriärmässigt men resultatet ger en bild av 

Arbetsförmedlingen som en arbetsplats med många olika slags utvecklingsmöjligheter.  
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Dock visste inte många av informanterna vilka karriärmöjligheter som fanns när de började 

arbeta på Arbetsförmedlingen. Den enda informanten som hade tagit reda på detta var väldigt 

intresserad av karriärmöjligheter och anser att karriärmöjligheter är viktigt för att denne ska 

vilja arbeta på den arbetsplatsen. Den informant som inte alls var intresserad av 

karriärmöjligheter visste ändå ungefär vart denne skulle kunna ta reda på mer om detta om 

personen i fråga ville. Personen hade inledningsvis i karriären fått information från chefen 

men då intresset inte fanns för karriärutveckling följdes denna information inte upp. För en 

person som inte alls är intresserad av karriärutveckling skulle det kunna vara onödigt att lägga 

tid på att ta reda på mer. För denne person var det den övriga livssituationen som spelade in 

och gjorde att karriären inte alls var i fokus. Som för informant 7 som är sektionschef kan 

dock denna situation förändras och likaså kan intresset för karriärutveckling öka. En person 

som precis blivit färdigutbildad, och som har ett stort intresse för karriär, vill såklart få ett 

arbete där han eller hon kan utvecklas och växa i. Självklart kan likväl denna person senare 

hamna i en livssituation där andra saker ligger i fokus och karriären hamnar lite på hyllan. 

Teorin Chen et al. har om att en individs personliga utveckling påverkar personens val av yrke 

stämmer väldigt bra enligt vårt resultat och det är nog så att beroende på vart en person är i sin 

egen utveckling påverkas valet av yrke och ännu mer vart fokus ligger, på karriär eller familj 

exempelvis.
41

 Vi anser att Arbetsförmedlingen uppmärksammar dessa olika stadier då de kan 

uppfylla de flesta olika önskemål om utveckling som de anställda kan ha, oavsett vilket 

personligt stadie personen befinner sig i.   

Det vore intressant att ta reda på om intresset för karriärutveckling är större idag än vad det 

var för 20 år sedan. Karriärutveckling har som sagt förändrats som begrepp och innebörden av 

karriär förändras ständigt. Vårt resultat ger dock bilden av att det oftast är personligheten som 

styr. Informanten som är 60+ känner att utveckling är viktigt och att det är roligt att ha 

arbetsuppgifter som varierar, precis som informanten som är 20+ och som endast arbetat på 

Arbetsförmedlingen i ett år. Att det idag är större fokus på individuell karriärutveckling 

påverkar såklart, och idag är det nog fler som känner att karriärutveckling är något att sträva 

efter just eftersom att det är en viktig faktor i dagens samhälle, att ha en bra karriär att stå på. 

Som Torrington et al. beskriver är karriär inte längre bara en stege uppåt, att karriär bara 

tillskrivs chefer utan det är mer av en slingrande väg som går åt olika håll beroende på vart 

personen i fråga vill. Även om karriärutveckling är individens ansvar anser Torrington et al. 
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vidare att organisationen bör stötta den anställda i sin utveckling.
42

 Detta är något som 

Arbetsförmedlingen verkligen verkar lägga fokus vid, via information, samtal med chefen och 

genom alla de olika vägar Arbetsförmedlingen erbjuder den anställde att gå. Som Torrington 

et al. beskriver bidrar de anställdas karriärutveckling med positiva aspekter för 

organisationen, som att organisationen framstår som en attraktiv arbetsgivare.
43

 Det verkar 

som att detta stämmer till viss del när det gäller Arbetsförmedlingen. En informant hade inte 

alls sett Arbetsförmedlingen som en möjlig arbetsplats innan denne började arbeta där, medan 

andra hade hört bra saker om myndigheten och vart nyfikna att söka när det kom ut lediga 

tjänster. Torringtons et al. teori om att imagen förbättras för organisationen genom att de 

satsar på de anställdas karriärutveckling
44

 stämmer nog väldigt ofta, dock beror det troligtvis 

på vilken organisation det är. De som vet att Arbetsförmedlingen satsar så mycket som de gör 

på sina anställda har nog en bättre bild av Arbetsförmedlingen än vad andra människor har. 

Dock är inte Arbetsförmedlingen känd som en bra arbetsplats att utveckla sin karriär på, även 

om vårt resultat visar att så är fallet, utan de flesta människor har bilden av 

Arbetsförmedlingen som en myndighet man går till om man är arbetslös för att få hjälp med 

att få arbete på en annan arbetsplats. Vi har dock uppfattningen att denna bild ofta inte är så 

positiv, delvis på grund av att media ofta endast visar det negativa som händer på 

Arbetsförmedlingen. Det kan nog därför vara svårt att få en bra image för Arbetsförmedlingen 

just för att de är dukiga på att satsa på personalens karriärutveckling, det är inte det som 

människor fokuserar på. Om fler, som inte arbetar på Arbetsförmedlingen, visste vilken bra 

arbetsplats Arbetsförmedlingen verkar vara gällande karriärmöjligheter skulle kanske imagen 

förbättras mer.  

Det är intressant att resultatet visade att nästan ingen av de anställda tog reda på vilka 

karriärmöjligheter som fanns på Arbetsförmedlingen innan de började. Även om intranätet 

Vis inte går att komma åt om man inte redan är anställd på Arbetsförmedlingen finns det en 

del att läsa på Arbetsförmedlingens officiella hemsida som alla kommer åt. Detta skulle dock 

kunna bero på hur man ser på Arbetsförmedlingen som arbetsplats. Några av informanterna 

berättade att de såg Arbetsförmedlingen som en språngbräda till ett jobb de egentligen vill ha 

senare. Har man denna plan förklarar det varför personen i fråga inte undersökte vilka 

möjligheter som fanns innan denne började arbeta där. Som resultatet visade verkar det vara 
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så att många börjar arbeta på Arbetsförmedlingen utan någon speciell tanke om vart de vill i 

sin karriär (inom Arbetsförmedlingen), men när de sedan får reda på vilka möjligheter som 

finns växer olika tankar fram om framtiden. Vissa funderar på möjligheten att bli chef, andra 

vill prova en helt annan arbetsuppgift och några är nöjda med det de gör.   

Resultatet visar att många hade en ganska negativ bild av Arbetsförmedlingen innan de 

började arbeta där och de visste heller inte vilka karriärmöjligheter som finns där. Detta är 

intressant då Arbetsförmedlingen vill vara en attraktiv arbetsgivare som lägger fokus på just 

många olika karriärmöjligheter. När en person väl har börjat arbeta där verkar dessa olika 

möjligheter bli väldigt tydliga och man får en karriärplan som den anställda gör tillsammans 

med sin chef. Det verkar finnas ett glapp mellan hur Arbetsförmedlingen vill framstå som 

arbetsgivare och hur personer som inte arbetar där uppfattar dem. Har man börjat arbeta där 

verkar dock glappet försvinna på en gång.  

Många av de anställda lyfte fram hur viktigt det är med de horisontella karriärmöjligheterna, 

att man kan få byta vilka arbetsuppgifter man har utan att byta organisation. För att få behålla 

sin personal tror vi att detta är en väldigt viktigt del. Det är nog ofta människor byter arbete på 

grund av att de har tröttnat på det de gör, samtidigt kan det vara så att de har tröttnat men 

känner att det är en för stor osäkerhet i att leta efter ett helt nytt jobb. Istället stannar nog 

många kvar fast de är missnöjda med det som de arbetar med, vilket nog inte är bra vare sig 

för den anställde i fråga eller för organisationen. Det är ett bra exempel på begreppet 

sacrifice
45

 då det ofta är många saker man förlorar om man slutar på det arbete man har, som 

kollegorna och eventuellt lönen. I och med att Arbetsförmedlingen erbjuder att anställda helt 

kan byta vad de arbetar med stannar nog fler anställda kvar längre, och är nöjda med sitt 

arbete. Som en informant nämnde är denne väldigt rastlös av sig men i och med möjligheten 

att byta arbetsuppgifter trivs denne väldigt bra på Arbetsförmedlingen och kan se sig arbeta 

kvar där.  

Resultatet visar att de flesta anställda anser att Arbetsförmedlingen är en arbetsplats man kan 

göra karriär på. Det är intressant att informant 5 i sin intervju säger att denne inte hade arbetat 

på Arbetsförmedlingen om denne värderat karriär, när de flesta andra talar om 

karriärutveckling som en av Arbetsförmedlingens starka sidor. En förklaring skulle kunna 

vara, som vi nämnde tidigare i resultatet, att man som anställd måste vara intresserad av att 
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göra karriär för att upptäcka att Arbetsförmedlingen är en arbetsplats att göra karriär på. En 

till förklaring skulle kunna vara att det beror på vad för karriär personen haft tidigare. Är man 

nyanställd på Arbetsförmedlingen, och inte har mycket arbetslivserfarenhet sedan tidigare, 

blir kanske karriärmöjligheterna på Arbetsförmedlingen extra tydliga, framför allt om 

personen i fråga är intresserad av det. Informant 5:s tidigare karriärer gör kanske så att 

Arbetsförmedlingens karriärmöjligheter ser små ut. Det kan även vara så att personen i fråga 

är intresserad av karriärutveckling när det gäller ett visst slags arbete men de möjligheter som 

finns på Arbetsförmedlingen täcker inte det. Istället är då kanske personen i fråga nöjd med de 

arbetsuppgifter denne har på Arbetsförmedlingen. Ponera att en person tidigare spelat 

ishockey och är intresserad av att göra karriär inom det, men då andra saker i livet blev 

viktigare valdes denna karriär bort. Personen börjar arbeta på Arbetsförmedlingen och har inte 

intresset av att göra karriär där utan är fokuserad på andra saker. Skulle personen vilja satsa på 

karriären igen skulle det då inte bli på Arbetsförmedlingen utan som ishockeyproffs. Även om 

Arbetsförmedlingen erbjuder många olika slags utvecklingsmöjligheter finns ändå inte det 

som personen ifråga är intresserad av. Det finns alltså olika orsaker till att en person inte 

uppmärksammat de karriärmöjligheter som finns på Arbetsförmedlingen.  

5.2.2 Stress 

Ett problem som tydligt framkommit i resultatet är dock att många av de anställda känner sig 

stressade. Stress är nog en faktor som i hög grad kan leda till de anställda känner att de inte 

orkar arbeta kvar, något som informant 3 kommer in på under intervjun. Känner en anställd 

att denne är på väg att bli utbränd är det nog stor sannolikhet att denne slutar. Ofta uppfattar 

man inte att man är på väg att bli utbränd innan det är försent, men gör man det är det nog 

många som i det skedet överväger att sluta och börja arbeta någon annanstans. Informanten 

som är sektionschef lyfter dock fram de olika åtgärder som Arbetsförmedlingen har för att 

försöka motverka att de anställda känner sig stressade, men som de nämner är stress subjektivt 

vilket gör att det kan vara svårt att lösa för varje enskild individ. Sektionschefen poängterar 

att Arbetsförmedlingen alltid kommer att ha mycket att göra och att det inte går att minska 

direkt, utan man får hitta ett arbetssätt som fungerar. Detta kan nog ta väldigt lång tid för vissa 

anställda, risken finns att stressen blir så påtaglig att den anställde hinner sluta innan denne 

har hittat ett arbetssätt som minskar stressen.  

Även om de anställda lär sig hantera stressen nämner informant 1 något intressant, att det är 

negativt för människor generellt att inte få komma till avslut, att inte få vara med hela vägen 

och få ta del av slutresultatet, som i arbetsförmedlarnas fall är att en arbetssökande går ut i 
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arbete. Många av de anställda nämner att de arbetar på Arbetsförmedlingen för att de tycker 

om att arbeta med människor, och att kunna hjälpa människor. Lyckan från att ha hjälpt en 

arbetssökande kommer dock när denne fått ett arbete, går arbetsförmedlaren miste om detta 

försvinner kanske orsaken till varför man tycker om att arbeta på Arbetsförmedlingen. Det 

vore intressant att undersöka om detta förekommer på andra arbetsplatser som bedriver en 

annan slags verksamhet. Ponera att en person arbetar i en bilverkstad och dennes 

arbetsuppgift är att endast skruva i skruvarna till dörrhandtagen. Att göra detta hela dagarna 

utan att få ta del av hur slutresultatet blir, att inte få följa hela processen, gör arbetssättet 

ohållbart i längden. Även om arbetsförmedlarnas arbete inte alls är som ett löpande band finns 

det ett samband, just att inte få ta del av hela processen och att inte få se slutresultatet. Det är 

nog negativt för människor oavsett vad för slags arbete det gäller. Även om det är svårt att 

göra något åt stressen borde det vara möjligt att göra något åt detta, att på något sätt arbeta för 

att arbetsförmedlarna ska få vara med hela vägen tills den arbetssökande får ett arbete. Många 

gånger får nog en arbetsförmedlare följa hela processen men kanske inte tillräckligt ofta.  

5.2.3 Arbeta sig uppåt 

Även om informant 3 tror att det ställs höga krav på chefer ger resultatet ändå en bild av att 

många arbetsförmedlare är intresserade av möjligheterna att arbeta sig uppåt, att bli chef. Det 

är intressant att några av de yngre informanterna redan nu har planer på att bli chef. 

Informanten som idag är sektionschef blev det när denne var över 50 år så det verkar finnas 

stora möjligheter att avancera uppåt i organisationen oavsett ålder. Vill en anställd på 

Arbetsförmedlingen bli chef måste denne kunna tänka sig att flytta då man inte får bli chef på 

det kontor där man arbetat tidigare. Då många människor har starka band till den stad där de 

bor, på grund av familj, släkt, vänner etc. kan nog många ha svårt att tänka sig att flytta för att 

bli chef. Det beror nog mycket på hur gärna man som person vill bli chef, men detta är även 

ett tydligt exempel på att även om en person tycker att karriären är viktig finns det många 

andra faktorer man måste ta hänsyn till innan man kan göra en sådan stor förändring i livet. 

Detta är ett väldigt bra exempel på begreppet links
46

 av Mitchell et al. Har en person starka 

länkar till människor både i arbetslivet och i privatlivet är det svårt att flytta till en annan stad.   

5.2.4 Flytta eller inte flytta 

Att flytta till en annan stad känns naturligt för vissa men helt omöjligt för andra. Återigen 
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beror det nog på hur starka band, eller links
47

, man har till den stad man bor i. Bor en person i 

en väldigt stor stad med många olika sätt att transportera sig, som buss, tåg, pendeltåg, 

tunnelbana, och med täta avgångar är nog personen i fråga mer van vid att transportera sig till 

olika ställen som ligger lite längre bort än där denne bor. Bor man i en betydligt mindre stad, 

där det är ganska svårt att ta sig någon annanstans, är det nog större sannolikhet att personen 

inte är lika bekväm vid att flytta ifrån denna stad. Staden där kontor X ligger är en liten stad. 

En av informanterna nämnde att många av de anställda har arbetat på just det 

arbetsförmedlingskontoret väldigt länge och att det förmodligen beror på att de trivs bra med 

sitt arbete. Även om detta säkert stämmer vore det intressant att undersöka vidare om det kan 

vara så att någon arbetar kvar i denna stad för att denne känner att det är en omöjlighet att 

flytta. Vidare vore det intressant att ta reda på vad det är som gör det svårt att flytta ifrån 

denna stad. Informant 5 berättade att denne värderar annat än karriär. Det är viktigare för 

denne med familj, vänner och huset som denne köpt. Det är faktorer som dessa som kan göra 

att en person inte vill flytta från sin bostadsort. Informant 4 å andra sidan som värderar karriär 

och utvecklingsmöjligheter högst skulle kanske ha lättare att flytta för att kunna gynna sin 

karriär. Återigen kan starka band till staden via familj, vänner etc. göra att det är svårt att 

flytta men det är nog lättare för informant 4 som är 20+ och relativt nyutbildad än vad det är 

för informant 4 som är 40+ och som har köpt hus, har familj med småbarn och som anser att 

det är viktigt att hinna umgås med vännerna som bor i samma stad.  

Oavsett om en anställd värderar karriär eller familj, vill flytta eller inte vill flytta, vill arbeta 

med samma sak hela livet eller vill ha stor variation gällande arbetsuppgifter gav resultatet en 

bild av att Arbetsförmedlingen, som organisation och arbetsplats, kan uppfylla dessa olika 

önskemål beroende på vad den anställde vill. Kan en organisation uppfylla dessa olika 

önskemål är nog sannolikheten stor att många anställda känner att de vill arbeta kvar. De 

flesta informanterna lyfter fram gemenskapen på arbetsplatsen som väldigt viktig och 

Arbetsförmedlingen arbetar med att det ska vara en trevlig arbetsmiljö och gemenskap. Detta 

skapar starka links
48

, relationer, mellan personalen. Om Arbetsförmedlingen dessutom kan 

skapa en miljö som stämmer överens med vad de anställda vill ha för miljö ökar styrkan i de 

aspekter som fångas av begreppet fit
49

. Om den anställda känner att den förlorar mycket 
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genom att sluta, att graden av sacrifice
50

 blir hög, kan det vara ännu svårare att sluta på den 

arbetsplatsen. Resultatet visar att Arbetsförmedlingen nog har hög job embeddedness
51

, att 

personalen är inbäddad i organisationen och kan ha svårt att sluta. Trivs personalen är detta 

inte en negativ sak utan trivs de och vill stanna är det ju en positiv aspekt för både personalen 

och för organisationen. Dock har resultatet visat att faktorn stress för vissa anställda är så hög 

att det finns en risk att de kan sluta även om de är ”inbäddade” i organisationen.   

5.2.5 Trivsel 

På frågan vad de anställda anser är viktigt för att trivas på arbetsplatsen gavs lite olika svar. 

De faktorer som framgick tydligast var kollegorna och chefen. Att känna gemenskap och att 

ha bra kollegor är viktigt, och gör arbetet roligare. Kontor X är som sagt inte så stort och det 

verkar som att alla känner alla. Detta måste underlätta när det gäller att skapa en bra 

gemenskap. På ett större kontor är det nog lättare att man blir en i mängden och att man 

endast lär känna de allra närmaste kollegorna. Det blir ju då inte alls samma gemenskap som 

det kan bli på ett litet kontor.  

Även om kollegorna verkar vara det allra viktigaste för att trivas på arbetet nämns även själva 

arbetsuppgifterna. Många av informanterna ger bilden av att det är roligt att 

Arbetsförmedlingen är så föränderlig och att det är stor variation i de olika arbetsuppgifterna. 

Samtidigt är detta även för vissa ett problem då det leder till att det blir för mycket att göra. 

Det är dock intressant att många nämner stress som ett problem medan en informant berättar 

att denne känt sig understimulerad, att personen i fråga hade för lite att göra. Denne informant 

kände sig orolig över att känna så just eftersom att många andra känner tvärtom, att det är för 

stressigt. Just eftersom att gemenskapen verkar vara viktig vill nog ingen hamna fel i 

relationen till sina arbetskamrater. När majoriteten känner att det är för mycket att göra 

hamnar personen som känner sig understimulerad i en jobbig situation. Informanten berättade 

att när kollegorna pratade om deras arbete och att det är mycket att göra var det svårt för 

denne att svara.  

Informant 1 nämner flera olika förmåner som Arbetsförmedlingen erbjuder, exempelvis 

friskvårdsbidrag, längre semester och att de en timme i veckan får ha friskvård. Dessa 

förmåner får nog många att trivas bättre. Även om en anställd inte är intresserad av att träna 

ger dessa förmåner ändå en känsla av att arbetsgivaren månar om sina anställda. Det vore 
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intressant att ta reda på hur många som använder sig av dessa förmåner och se om dessa 

hänger ihop med hur bra de anställda trivs.  

5.2.6 Cheferna 

När det gäller vilken inverkan cheferna har på de anställda när det gäller både 

karriärmöjligheter och trivsel visar resultatet att cheferna är väldigt viktiga. Att informant 3 

eventuellt inte kommer arbeta kvar på kontor X om dennes chef slutar visar tydligt på detta. 

Hur viktig ens chef är skiljer sig förmodligen åt väldigt mycket, beroende på vad man är för 

slags person. Vissa människor vill nog ha ganska mycket styrning för att trivas med sitt arbete 

medan andra kanske inte vill märka av sin chef överhuvudtaget. Självklart beror det på vem 

det är som är chef. Alla informanterna vi intervjuat har framhållit cheferna som väldigt bra 

och viktiga. För många var det deras chef som var första kontakten med 

karriärutvecklingsmöjligheter och för de allra flesta är cheferna en viktig faktor för att trivas 

på arbetet. När det gäller gemenskapen på arbetsplatsen räknas ju inte bara kollegorna in utan 

där finns också cheferna med. På ett större kontor där det finns fler chefer och själva 

arbetsplatsen är så stor att man inte kommer i kontakt med cheferna, tänker vi oss att 

gemenskapen kan bli sämre. Informant 7 som är sektionschef på kontor X nämner att denne 

tillsammans med en annan chef ser till att de anställda vet att de är tillgängliga om det skulle 

vara något. Detta är mer genomförbart på mindre kontor än vad det är på ett större även om 

det är lika viktigt oavsett storlek på kontor. 

5.2.7 Slutdiskussion  

Arbetsförmedlingen har genom denna studie lyfts fram av informanterna som en väldigt bra 

arbetsplats gällande karriärutveckling och trivsel. Genom gemenskapen på kontor X och de 

olika möjligheter kontoret erbjuder de anställda anser vi att graden av job embeddedness
52

, 

eller inbäddning, i organisationen är hög. Många anställda på detta kontor har arbetat där 

länge vilket är en indikation på detta. Karriärutveckling är viktigt för de flesta anställda men 

begreppet kan betyda olika för olika personer. Oavsett om en anställd vill bli chef eller bara 

ha varierande arbetsuppgifter kan Arbetsförmedlingen tillgodose dessa behov. Problem finns 

dock som minskar både trivseln och de anställdas intention att stanna kvar inom myndigheten 

och det största problemet är stress. Dock är cheferna på detta kontor en väldigt viktig del av 

att personalen trivs och de försöker arbeta med faktorn stress så gott det går. De berättar dock 

att Arbetsförmedlingen alltid kommer att ha mycket att göra.  
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5.2.8 Framtida forskning 

Karriärmöjligheter på Arbetsförmedlingen har varit mycket intressant att studera och det finns 

många olika sätt att studera detta ämne vidare. Att bygga vidare på denna studie och göra den 

ännu större och mer omfattande vore intressant och då framför allt ha flera olika kontor för att 

få en bredare bild av Arbetsförmedlingen med kontor i städer över hela Sverige. 

Att göra en liknande studie men på en helt annan myndighet vore också intressant, om det 

fungerar likadant där gällande karriärutveckling eller se vad som skiljer sig åt.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Bakgrund 
- Berätta lite kort om dig själv. (Ålder, tidigare arbeten? Utbildning?)   

- Vad har du för slags tjänst på Arbetsförmedlingen?  

- Hur länge har du arbetat på Arbetsförmedlingen? 

 

Början av arbetet 

- Hade du några speciella karriärplaner när du började på Arbetsförmedlingen?  

 - Har dessa uppfyllts/ändrats under tiden du arbetat här?  

 

- Vilka förväntningar hade du på det arbetet du började med på Arbetsförmedlingen?  

 - På vilka sätt har dessa förväntningar uppfyllts hittills? 

 

- Har din arbetsroll förändrats under tiden du arbetat på Arbetsförmedlingen? (Förändrade 

arbetsuppgifter t.ex.)  

 - Hur?  

Karriärutvecklingsmöjligheter 
- Visste du vilka möjligheter till karriärutveckling som fanns när du började arbeta på 

Arbetsförmedlingen?  

 - Vet du det idag? Om ja, hur ser dessa ut? 

 

- Vet du från vilka källor du kan få information om karriärutvecklingsmöjligheter?  

  - Om ja, vilka då?  

 

Trivsel på arbetsplatsen 
- Berätta om vad du tycker är viktigt för att trivas på arbetsplatsen… 

 

- Om du tänker på din arbetsplats, tycker du dessa faktorer är viktiga för att du ska vilja arbeta 

kvar? Finns det fler faktorer som påverkar detta?  

Hur upplever du att Arbetsförmedlingen arbetar för att personalen ska trivas? Finns det något 

som skulle kunna förbättras?   

 

Framtiden 

- Hur ser du på din framtid? Vart är du om fem år? 

 

Har du något mer att tillägga? Övriga synpunkter 

 

 

 

 


