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Abstract 

Den här studien har genomförts för att undersöka hur attityder kan påverkas av den 

sociala interaktionen som uppstår i mötet, mellan den arbetssökande ungdomen och 

handläggaren på Arbetsförmedlingen. Studien har genomförts kvantitativt med 

hjälp av elektroniska enkäter som vi har publicerat på Facebook, och länkat i ett 

mail till samtliga studenter på högskolan i Skövde. Målgruppen på våra 

respondenter var mellan 19-23 år och med kravet om att de skall eller har varit 

inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet med studien är att undersöka bland annat 

hur handläggarens engagemang påverkade den arbetssökande individen till att 

aktivt söka arbete efter det första besöket på Arbetsförmedlingen. Exempel på andra 

variabler vi har valt att studera är om handläggarens ålder och tillgänglighet 

påverkar den arbetssökandes inställning till denne, respektive engagemang till att 

aktivt fortsätta söka arbete. Teorierna vi valt att utgå ifrån har varit 

attributionsteorin, kognitiv teori och social identitet. Resultatet visade på ett 

signifikant samband, som innebar att handläggarens engagemang påverkar den 

arbetssökandes fortsatte engagemang till att söka arbete. Även handläggarens ålder 

och tillgänglighet hade signifikanta samband och påverkade därför den 

arbetssökande ungdomens inställning gentemot denne, samt engagemang till att 

aktivt fortsätta söka arbete. Tidigare forskning har bland annat visat att 

interaktionen mellan handläggaren och den arbetssökande ungdomen är av vikt. Vi 

har kommit fram till att det bemötandet ungdomen får av handläggaren är av 

betydande art i fråga om attityder gentemot hur de betraktar Arbetsförmedlingen 

som organisation. 

Nyckelord: ungdomsarbetslöshet, attityder, handläggare, Arbetsförmedlingen, 

engagemang, kvantitativ metod, social interaktion, attributionsteori, social identitet, 

kognitiv teori. 
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1. Intröduktiön 

1.1 Inledning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ungdomars attityder i mötet med 

Arbetsförmedlingens handläggare påverkar deras engagemang till att söka arbete. Vi 

väljer att undersöka ungdomar i åldern 19 – 23 år eftersom det är då det allra första 

mötet i regel brukar uppstå. Det kan exempelvis vara tiden direkt efter studenten eller 

efter avslutad högskoleutbildning.  

Ungdomsarbetslöshet är idag ett angeläget problem, främst i ålder 15-24 år, 20,8 % 

(december 2011) visar Statiska Centralbyråns (SCB) mätningar. Trots att SCB:s 

ålderspann är större än vårt kan vi konstatera att det täcker vår målgrupp och är ett stort 

och angeläget problem. Vi tycker därför att det är viktigt att belysa attityderna 

ungdomarna har gentemot handläggaren, och därmed även Arbetsförmedlingen som 

organisation.  

När den arbetssökande ungdomen möter sin handläggare ansikte mot ansikte sker en 

social interaktion, det vill säga det som händer i möten mellan människor. För att 

förklara detta ytterligare vill vi citera Erving Goffmans ”Interaction ritual – essays in 

face-to-face behaviour”: 

 

”Every person lives in world of social encounters, involving gem either face-to 

face or mediated contact with other participants. In each of these contacts he 

tends to act out what is sometimes called a line-that is, a pattern of verbal and 

nonverbal acts by which he expresses his view of the situation and trough this 

his evaluation of the participants, especially himself.” (Goffman, 2005, s.5). 

 

Det Goffman talar om i ovanstående citat är det uttrycksmönster som varje individ har 

och använder sig av i möten med människor. Kommunikationen i mötet är både verbal 

och ickeverbal, det vill säga det vi visar med vårt kroppsspråk. Båda parterna i ett möte 

använder sig av dessa mönster, och de visar hur man upplever den nya situationen. 
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Personkemin (se: 1.7 begrepp) påverkas av hur de uppfattar varandra och sig själva i 

situationen. Det är av betydelse i det allra första mötet med sin handläggare om 

personkemin stämmer eller inte. Man går från det mötet med en ny syn på både 

handläggaren som individ och Arbetsförmedlingen som organisation. Det nya intrycket 

beror på en rad olika faktorer som exempelvis generationsklyftor, klassidentitet, 

stereotyper, attityder samt graden av engagemang från respektive sidor.  

Det är rimligt att anta att den attityd och syn på handläggaren som ungdomen införlivar 

även påverkar synen på Arbetsförmedlingen som organisation. Handläggaren är där i 

egenskap av representant för Arbetsförmedlingen och påverkar därför den 

arbetssökandes syn på, och attityd gentemot både individen och organisationen.  

1.2 Handläggarens arbetsuppgifter på Arbetsförmedlingen 

För att överhuvudtaget kunna undersöka förhållandet mellan handläggaren och den 

arbetssökande är det viktigt att förklara vad som ingår i handläggarnas arbetsuppgifter. 

Detta gäller till exempel hur stor vikt som läggs på bemötandet av den arbetssökande 

ungdomen. Vi fann information om detta på Arbetsförmedlingens hemsida, både i 

platsannonserna och i en intervju med en handläggare med inriktning mot ungdomar. 

Bland det första som sker är ett planeringssamtal där man kartlägger den arbetssökandes 

behov och ställer upp mål utifrån dessa. Enligt intervjun ingår även att coacha och 

”peppa” den arbetssökande för att nå sina uppsatta mål. Detta är dock inget som tas upp 

i platsannonserna. Den intervjuade handläggaren nämner också att dokumentation och 

planering samt självständigt arbete är en del av det dagliga arbetet 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Medarbetare-berattar/Malin---

arbetsformedlare-for-ungdomar.html). I platsannonserna nämns även möten med 

arbetssökanden och arbetsgivare samt att tolka och tillämpa regelverket. En annan viktig 

arbetsuppgift som handläggare har, är att på ett rättsäkert sätt följa upp och informera 

om arbetslöshetsförsäkringen. 

I båda fallen nämns även att arbetet är mycket omväxlande och kräver flexibilitet (Ref 

nr: 4728 Diarienr. Arbetsförmedlingen 2.3 2012/119792). 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Medarbetare-berattar/Malin---arbetsformedlare-for-ungdomar.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Medarbetare-berattar/Malin---arbetsformedlare-for-ungdomar.html
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Vi fann att vi hade ett gemensamt intresse av frågor rörande ungdomar och deras 

attityder. Eftersom ungdomsarbetslösheten idag är ett aktuellt samhällsproblem fann vi 

även det intressant att se attitydens samband i interaktionen med handläggaren. Vidare i 

vår studie fann vi allteftersom luckor i forskningen som särskilt berör arbetslösa 

ungdomars attityder gentemot Arbetsförmedlingens handläggare.  

 

1.3 Socialpsykologisk relevans 

Detta har socialpsykologisk relevans eftersom det i mötet mellan två individer uppstår 

social interaktion. I vårt fall mellan den arbetssökande ungdomen och dennes 

handläggare. I deras sociala identiteter finns faktorer som påverkar hur de uppfattar 

varandra.  

Som arbetssökande är man i en beroendeställning av sin handläggare på 

Arbetsförmedlingen. Rantakeisu, Starrin & Hagquist (1996) uttrycker detta med termen 

”hierarkisering” det vill säga känslan av att vara dominerad. Den arbetssökande 

ungdomen möter en helt ny värld som är full av regler och formaliteter som de är helt 

aningslösa om. Man är alltså tvungen att lita på sin handläggare för att få den hjälp och 

information man är i behov av.  I SOU:s utredning ”Unga utanför” skrivs det att många 

unga inte anser att Arbetsförmedlingen hjälper dem alls (SOU 2003:92).  

Redan innan det första mötet med sin handläggare kan man eventuellt ha vissa 

förväntningar på vad denne ska kunna erbjuda för lösningar. Ur detta kan en attityd 

växa fram redan innan det första besöket där man träffas ansikte mot ansikte.  

 

1.4 Teoretiska och metodologiska perspektiv 

Den teorin som ligger närmast till hands inom vårt forskningsområde är 

attributionsteorin som innebär att vi tillskriver människor identitet, egenskaper och 

orsaker bakom beteenden (Kelley, 1967).  

Verkuyten (2005) skriver om social identitet som behandlar individens känsla av 

egenvärde och självuppfattning. Vidare skriver han att sociala identiteter är något som 

kan omdefinieras och förändras eftersom de är socialt konstruerade. Dock är vissa delar 
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av den sociala identiteten mycket svåra att förändra. Exempel på detta är etnicitet, ålder, 

religions- och könstillhörighet.  

Enligt Verkuyten (2005) behövs tre komponenter för att en social identitet ska skapas.  

Kulturell tillhörighet är en av dessa tre komponenter som även bidrar till att det skapas 

normativa förväntningar och vissa beteende från ens omgivning. Ur detta kan stereotypa 

föreställningar skapas om den sociala identiteten, eftersom en individ på grund av sin 

kulturella tillhörighet förväntas bete sig på ett visst sätt samt inneha vissa åsikter. För att 

tydligare förklara varför vi beter oss på vissa sätt i möten med andra människor har vi 

valt att knyta ihop teorin om social identitet med den kognitiva teorin.  

 

Enligt Kåver (2006): 

”I den kognitiva teorin utgår man ifrån att tankar är bärare av känslor och 

handlingar. Vår omvärld är komplicerad. Att leva innebär att hela tiden 

reagera på omgivningen genom ett ständigt flöde av egna tankar, känslor, 

kroppsliga sensationer och handlingar.”  

 

Vidare skriver hon: ”Innebörden är att det inte är händelserna i sig i våra liv som är 

problemet – som gör oss oroliga, rädda eller ledsna – utan de sätt som vi tolkar och 

tänker om dem” (Kåver, 2006, s. 92). 

I ett möte med en annan människa, reagerar vi automatiskt på denne. Tankar och 

känslor kommer upp till ytan. Dessa tolkas sedan med hjälp av de kognitiva scheman 

som aktiveras. Det handlar om vad vi vet och tror oss veta om individer vi möter. 

Utifrån dessa scheman agerar och beter vi oss sedan. 

Vi valde att skriva denna studie kvantitativt av den anledningen att vi ville undersöka 

sambanden i våra forskningsfrågor med mätbara variabler. Vi vill kunna utläsa exakt 

vad våra respondenter svarar, snarare än att tolka. Anonymitet för våra respondenter var 

också av betydelse.  

Idag finns en stor del av ungdomarna i vår urvalsgrupp på sociala nätverk och blir 

därför mer lättillgängliga. Enligt SCB:s undersökning ” Privatpersoners användning av 

datorer och Internet 2011” visar att i åldersgruppen 16-24 år finns 95% av männen och 
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93% av kvinnorna på sociala nätverk som till exempel Facebook eller Twitter. Att vi 

dessutom gör våra enkäter elektroniska genom delning på Facebook samt utskick från e-

post ökar anonymitet ytterligare eftersom vi inte möter våra respondenter. Vi är även 

intresserade av att undersöka om det finns några statistiska samband och likheter i våra 

respondenters uppfattning om sina handläggare på Arbetsförmedlingen.  

 

1.5 Syfte, problemformulering och forskningsfrågor 

Vårt syfte är att undersöka ungdomars attityder gentemot handläggaren som 

representerar Arbetsförmedlingen som organisation. Detta för att se vad för slags 

attityder som uppstår i den sociala interaktionen mellan dessa två individer.   

1. Kan omgivningens (familj och vänner) erfarenheter av Arbetsförmedlingens 

handläggare påverka den kommande sociala interaktionen mellan den 

arbetssökande ungdomen och dennes handläggare, och i förlängningen attityder 

innan det första besöket på Arbetsförmedlingen? 

2. Påverkar upplevelsen av handläggarens engagemang den arbetssökande 

ungdomens engagemang i att aktivt söka arbete efter det första besöket på 

Arbetsförmedlingen?  

3. Påverkar den upplevda åldern på handläggaren den arbetssökande ungdomens 

inställning till denne?  

4. Upplever de arbetssökande ungdomarna att den förväntade hjälpen från 

handläggarna ökar engagemanget till att aktivt söka arbete efter det första 

besöket?  

5. Påverkar upplevelsen av handläggarens tillgänglighet den arbetssökande 

ungdomens engagemang till att fortsätta aktivt söka arbete?  

Vår hypotes är att den sociala interaktionen i mötet mellan den arbetssökande 

ungdomen och handläggaren på Arbetsförmedlingen påverkar attityden, och i 

förlängningen även engagemanget till att aktivt söka arbete hos den arbetssökande.  
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1.6 Avgränsningar 

Från början hade vi enbart tankar om att vi ville undersöka ungdomars attityder 

gentemot Arbetsförmedlingen och arbetslöshet överlag. Vi insåg ganska snart att vi var 

tvungna att begränsa oss eftersom forskningsområdet skulle bli alltför omfattande. Efter 

flera diskussioner kom vi fram till att det första mötet, och intrycket, rimligtvis borde 

vara av betydande slag och socialpsykologiskt relevant. Detta borde även påverka den 

arbetssökande ungdomens attityder och i förlängningen engagemanget i att aktivt söka 

arbete. Ytterligare avgränsningar har varit åldern på våra respondenter. Vi valde 

åldersgruppen 19-23 år därför att man sannolikt kommer i kontakt med 

Arbetsförmedlingens handläggare för första gången.  

1.7 Begrepp 

Här kommer några väldigt centrala begrepp i vår studie som vi vill belysa: 

1.1.7Ungdomsarbetslöshet 

Rantakeisu, Starrin och Hagqvist (1996) skriver:  

”För det första är idag allt fler ungdomar arbetslösa under allt längre tid. 

Unga människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden har minskat. 

Arbetslösheten bland ungdomar har sedan länge ökat mer än bland äldre. I 

den allmänna diskussionen har det hävdats att ungdomsarbetslösheten bara är 

ett konjunkturfenomen – när högkonjunkturen står för dörren kommer det att 

vända. Emellertid förhåller de sig tvärtom, ungdomsarbetslösheten är ett 

uttryck för en växande obalans i vårt samhälle.  

För det andra är ungdomsarbetslöshet inte detsamma som vuxenarbetslöshet. 

Ungdomar drabbas av arbetslöshet när det befinner sig i en övergångsperiod 

mellan barndom och vuxenliv. Under ungdomstiden söker man sin plats i 

vuxenlivet, formar sin identitet, sina attityder och värderingar om samhället. 

Unga människor söker delaktighet i samhället men riskerar att hamna utanför 

gemenskapen till följd av arbetslöshet.” (Rantakeisu, Starrin & Hagqvist, 1996, 

s. 11). 
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Begreppet ungdomsarbetslöshet i vår studie innebär precis som författarna ovan 

beskriver en fas en individ befinner sig i, under en övergång mellan barndom och 

vuxenliv. När ungdomen tenderar att hamna utanför samhället till följd av arbetslöshet 

benämns detta som ungdomsarbetslöshet. Denna definition av begreppet kommer vi att 

utgå ifrån i vår studie.  

Stereotyper 

Definitionen vi kommer använda oss av i denna studie angående stereotyper innebär att 

man själv som individ har på förhand bestämda åsikter och tankar om ett objekt, individ 

eller grupp (Lippman, 1997).  

Lippman (1997) beskriver stereotyper på följande sätt: ”Ur omvärldens blomstrande 

virrvarr och larm väljer vi ut det som vår kultur redan har definierat för oss, och vi 

tenderar att uppfatta det vi har valt ut på det sätt som den kulturella stereotypen anger” 

(Lippman, 1997, s. 55). 

Klassidentitet  

Eftersom vi i vår enkät efterfrågar vilken klass respondenterna anser sig tillhöra, 

kommer vi i fortsättningen använda oss av begreppet klassidentitet. Detta eftersom vi 

efterfrågar vilken klass respondenterna identifierar sig med och inte nödvändigtvis 

behöver tillhöra i verkligheten.  

Klass kan förklaras utifrån tre grundläggande åtskillnader: 

1. ”’Klass’ som prestige, status, kultur eller ’livsstilar’. 

2. ’Klass’ som strukturerad social och ekonomisk ojämlikhet (relaterad till 

innehavet av ekonomiska resurser och maktresurser). 

3. ’Klasser’ som verkliga eller potentiella sociala och politiska aktörer.” 

(Crompton, 2008, s.15). 

 

Generationsklyfta 

I vår studie använder vi oss av begreppet generationsklyfta. Med det menas skillnader 

gällande normer och värderingar mellan individer som är födda med en generations 

mellanrum enligt NE.se (2012). 
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Personkemi 

Vi väljer att definiera begreppet personkemi i enlighet med NE.se (2012) som definierar 

på följande vis: 

”obestämda psykologiska faktorer som bestämmer hur (vissa) människor trivs med 

varandra”. 

 

1.8 Bakgrund till empirisk studie 

Rent personligt är vi båda intresserade av ungdomars attityder och fann det intressant att 

sätta det i förhållande till en stor organisation som exempelvis Arbetsförmedlingen.  

Det socialpsykologiska motivet till vår studie är att det alltid är intressant att undersöka 

förhållandet mellan individ och organisation. Som socialpsykologer är vi naturligtvis 

intresserade av vad som händer i ett möte mellan två individer och vad som kan komma 

att påverka dynamiken och därmed även resultatet.  

Ett vetenskapligt motiv är att attityder ständigt förändras, och vi vill veta vad som 

eventuellt kan påverka dessa förändringar.  

Beroende på resultatet kan vi gå vidare och informera om resultatet för att på så vis 

öppna upp för eventuella förändringar. Här kan främst handläggarna på 

Arbetsförmedlingen kunna dra nytta av denna studie och bli mer medvetna om sin egen 

påverkan på de arbetssökande individer de möter.  

2. Teöretiska perspektiv öch 
tidigare förskning 

Attributionsteorin innebär att vi tillskriver människor identitet, egenskaper och orsaker 

bakom beteenden (Kelley, 1967).  

Som Höjelid (1991) beskriver så ägnar individer sig åt så kallad ”simple-minded 

thinking” när de hamnar i situationer med osäker information. I vårt fall det första 

besöket hos sin handläggare på Arbetsförmedlingen. Intuitivt använder man sig av en 

rad tumregler som en form av kognitiv strategi för att kunna tolka omvärlden. Det vi vet 
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eller tror oss veta om andra människor ingår i kunskapsstrukturer, dessa utgör basen för 

tolkningar av ny information. Utifrån dessa försöker vi exempelvis göra kvalificerade 

gissningar eller dra slutsatser om samband.  

Detta är i allra högsta grad viktigt för vår studie eftersom dessa strategier givetvis 

tillämpas av både den arbetssökande ungdomen och handläggaren. I förlängningen 

påverkar detta resultatet av det första besöket och därmed även attityden de båda 

utvecklar gentemot varandra.  

Den sociala identiteten pekar på hur en individ blir socialt definierad. Som vi tidigare 

beskrivit i avsnittet om social identitet är det vissa faktorer som är svåra att undkomma. 

Exempel på detta är köns- och grupptillhörighet, ålder och etnisk bakgrund. Som 

individ kan man tillhöra flera grupper på samma gång (Verkuyten, 2005). 

Enligt Tajfel och Turner (1979) är social identitet förhållandet mellan den egna 

personliga identiteten och individens grupptillhörigheter. Vidare skriver de att vi 

betraktar de egna grupperna som positiva. När man jämför sin egen grupp man tillhör 

med andra grupper stärker man sin sociala identitet.  

 

De individer som befinner sig i vår valda åldersgrupp genomgår med största sannolikhet 

många förändringar i vuxenblivandet samtidigt som de ska ut på arbetsmarknaden och 

finna arbete. Om man som ungdom känner en stark tillhörighet till en specifik grupp 

kan detta yttra sig i exempelvis valet av klädstil eller på annat sätt ha ett utmärkande 

utseende (Buckley & Roach, 1974).  

Alla individer har ett behov av att placera in andra individer i olika fack, för att lättare 

tolka och hantera möten med andra människor. Under den här processen kommer ens 

stereotypa uppfattningar upp till ytan. Detta kan vara en ung individ från en subkultur 

som till exempel raggar-, punk- eller hårdrockskulturer.  

Arbetsförmedlingens handläggare å andra sidan är också en grupp med sina normer och 

värderingar. Även om de inte har en lika tydligt uttalad klädkod som vissa subkulturer 

kan de fortfarande inte klä sig i vad som helst på sitt arbete. Om man som handläggare 

själv inte har en tidigare erfarenhet av subkulturer har man också eventuellt svårare att 
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relatera till individer med en kontroversiell typ av klädstil. På samma sätt som en 

individ från en subkultur inte har någon möjlighet att relatera handläggarens sociala 

identitet på grund av sin unga ålder.  

Den kognitiva teorin betonar att människan är en tolkande, upplevande och bearbetande 

varelse. Detta i sin tur innebär att varje människa till största del tolkar sin omgivning 

och verklighet på sitt eget sätt. Inom denna teori talar man om kognitiva strukturer eller 

scheman. Dessa är tidigt inlärda och fungerar som ett slags filter för alla våra 

upplevelser. Så fort vi ställs inför en ny situation eller händelse, talar dessa scheman om 

hur vi ska bearbeta, tolka och lagra informationen från omgivningen. Våra personliga 

behov och motiv ligger till grund för observationen, bearbetningen och reaktionen i den 

nya situationen (Kåver, 2006).  

Både den arbetssökande ungdomen och Arbetsförmedlingens handläggare har scheman 

som aktiveras i det allra första mötet. Detta innebär att de tolkar varandra på helt olika 

sätt vilket inte nödvändigtvis är korrekt. I dessa scheman ligger attityderna. 

Attityder kan definieras som utvärderande svar av tankar eller idéer om attitydobjektet. 

Dessa tankar kan införlivas som en tro, där tron är sammanslutningar eller kopplingar 

som individen skapar mellan attitydobjektet och olika attribut (Fishbein & Ajzen, 1975).  

Attityder kan också förklaras utifrån tre delar: kunskap/tanke, handlings- och känslodel. 

Både kunskaps- och tankedelen kan beskrivas som idéer om en viss företeelse, i vårt fall 

Arbetsförmedlingen. Känslodelen kan appliceras på vad individen i vår studie har för 

känslor gentemot handläggaren. Handlingsdelen har betydelse för vilka föreställningar 

den arbetssökande ungdomen har om hur man agerar och beter sig på 

Arbetsförmedlingen (Eiser, J.R, 1986). 

Tidigare forskning  

I Statens Offentliga Utredningar (SOU) delbetänkandet från Koordinatorn för unga till 

arbete ”Anställ unga!” beskrivs Arbetsförmedlingens uppgift på följande vis: 

”Arbetsförmedlingen ska arbeta strukturerat och intensifierat med 

ungdomarna enligt en framtagen och fastlagd metod. Enligt denna följer 
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arbetet en process med inskrivning/introduktion och en snabb bedömning om 

behovet av stöd och hjälp (fastställa tjänst). De unga delas in i en 

prioriteringsordning där de som står längst från arbetsmarknaden, ofta de med 

avbrutna gymnasiestudier och bedöms vara i behov av mest stöd, kommer 

först. Arbetet ska utmärkas av täta kontakter, planering och uppföljning av 

olika aktiviteter. En handlingsplan ska upprättas snarast för den unge där den 

ska framgå vad som förväntas av såväl den unge som av arbetsförmedlaren”. 

(SOU 2006:31, s. 78) 

I beskrivningen ovan ges en förklaring till hur viktigt den sociala interaktionen mellan 

den arbetssökande ungdomen och handläggaren är. Den arbetssökande ungdomen 

hamnar i en beroendeställning gentemot sin handläggare, men även handläggaren har en 

handlingsplan att utgå ifrån och blir därmed beroende av sin klient. Härmed är den 

sociala interaktionen viktig eftersom det blir ett ömsesidigt beroende utifrån 

handlingsplanen.  

Enligt Rantakeisu, Starrin & Hagqvist (1996) skiljer sig familj och vänners syn på den 

arbetssökande ungdomen från offentliga tjänstemän, i denna kategori ingår även 

Arbetsförmedlingens handläggare. Familj och vänner betraktar den arbetssökande 

ungdomen som en hel person och först därefter i en specifik roll. Handläggaren å sin 

sida ser den arbetssökande ungdomen främst i rollen som ”arbetssökande”, vilket kan 

komma att stereotypifieras, ”arbetslös”, ”kund”, ”klient” och så vidare. 

Det är troligt att handläggarna har mycket arbete att göra (Hallsten, 1985) vilket kan 

resultera i att en stor skara arbetssökande blir kvar i rollen som just arbetssökande. Detta 

leder till att mötet mellan handläggare och arbetssökande kommer att kännetecknas av 

handläggarens förväntningar på den arbetssökandes konformitet.  

Författarna skriver vidare: ”… att arbetslöshetstidens längd påverka hur en arbetslös 

kommer att bli betraktas” (Rantakeuisu, Starrin & Hagqvist, 1996, s. 62). Med det 

menas att den som har blivit arbetslös men har en historia med någorlunda goda 

arbetserfarenheter och utbildning inte betraktas med lika stor misstänksamhet av 

handläggarna.  
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I vårt fall kan vi koppla detta genom att exemplifiera en högskolestudent som avslutat 

sina studier kontra en individ som precis tagit studenten efter tre år på gymnasiet. En 

högskolestudent skulle sannolikhet betraktas som mer ambitiös och därför tas på större 

allvar. En individ som precis avslutat gymnasieskolan skulle största sannolikhet 

betraktas med större misstänksamhet i interaktionen med handläggaren.    

I SOU:s utredning ”Unga utanför” behandlas främst unga människors utanförskap från 

samhället. Detta med arbetslöshet som en aspekt av det. Här har man intervjuat 

handläggare på Arbetsförmedlingen och fått deras syn på varför en del unga är 

arbetslösa, och i vissa fall svårare att bemöta. En handläggare förklarar att många 

ungdomar kommer till Arbetsförmedlingen med brist på socialt nätverk och social 

kompetens. Med brist på social kompetens menas i intervjun att komma i tid eller 

överhuvudtaget dyka upp till ett arbete. Handläggaren menar att många ungdomar har 

utvecklat många negativa sociala nätverk. Vidare beskrivs i utredningen: ”De ingår i 

kompisgäng där många är arbetslösa och där arbetslöshet mer eller mindre ses som 

normaltillståndet”. (SOU 2003:92, s. 110). 

Som handläggare på Arbetsförmedlingen kan det vara svårt att hjälpa och bemöta 

arbetssökande individer med attityden som beskrivs ovan i citatet. Det kan lätt bli så att 

handläggaren arbetar på rutin istället för att bemöta och hjälpa varje arbetssökande 

individuellt (SOU 2003:92, s.135).   

3. Metöd 

Vi använde oss av elektroniska enkäter som utformades via hemsidan Surveymesh. 

Enkäterna delades på Facebook där även bekanta tipsades om att de skulle dela med sig 

av enkäten till sina vänner på Facebook. Denna typ av urval kallas för ”snowball 

sampling”, (Sveningsson, 2003).  

Trots våra uppmaningar till våra respondenter om att de enbart fick delta i enkäten om 

de uppfyllde våra kriterier, löpte det fortfarande en risk att individer utanför vår 

målgrupp att besvara den.  
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Allteftersom respondenterna svarade kunde vi följa svarsfrekvensen i form av 

cikeldiagram på Surveymesh som kunde utläsas i procent. Dessa diagram uppdaterades 

allteftersom fler svar inkom.  

En annan insamlingsmetod vi använde oss utav var massutskick i form av mail till 

samtliga studenter på högskolan i Skövde. I vårt mail beskrevs syftet och enkäten 

länkades. Detta gjorde vi vid två tillfällen med några dagars mellanrum.  

Till vår enkät skrevs ett missiv med information till våra tilltänkta respondenter. Vi 

talade i grova drag om vilka vi är och vad syftet med undersökningen var. Vi förklarade 

även två begrepp (se bilaga s. 35) så de skulle förstå vår mening med dem. Vidare 

förklarade vi att medverkan var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan så länge de inte skickat in enkäten. Information om anonymitet fanns också 

med. Enkäten bestod av 14 frågor. Den första var utformad som en ja-och nej fråga och 

resten var Lickert-skalor numrerade från ett till sex. Ett motsvarade det lägsta värdet och 

sex motsvarade det högsta värdet (se bilaga s. 35). Vi anser oss även ha 

operationaliserat fram frågorna med grund i våra teorier på ett bra sätt. 

Denna metod valde vi att tillämpa av flera anledningar: Facebook är idag ett mycket 

populärt forum där en stor del av respondenter i vår utvalda målgrupp finns. Att lägga ut 

vår enkät i detta forum innebar att våra respondenter snabbt och enkelt kunde svara på 

den oavsett tid på dygnet. Framförallt innebar detta en bekvämlighet för våra 

respondenter, något vi tror är viktigt för att få ett högt antal deltaganden i vår studie. Det 

är också ett snabbt, enkelt och tidseffektivt sätt för oss eftersom svaren går direkt in i en 

databas vilket underlättar analysarbetet (Sveningsson, 2003). 

Gällande vårt massutskick till studenterna på högskolan i Skövde valde vi att göra på 

detta sätt eftersom vi även här nådde ut till en stor skara respondenter.  

Det finns även en ekonomisk aspekt i metodvalet, då detta inte kräver något porto. 

Enkäter är också ett sätt att skydda sig från den så kallade ”intervjuareffekten” som 

innebär att man som intervjuare kan påverka respondenten att svara i en viss riktning 

(Bryman, 2002).  
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Genom att istället publicera vår enkät på Facebooks hemsida undvek vi så kallade 

”impuls-svar”, det vill säga att man eventuellt fyller i enkäten hastigt och ogenomtänkt. 

Detsamma gäller när vi skickade våra enkäter till högskolans studenter. 

När respondenterna sitter hemma framför datorn har de en möjlighet att tänka igenom 

frågorna och därmed förhoppningsvis ge oss ett ärligare svar (Bryman, 2002).  

Om vi däremot hade stått på Arbetsförmedlingen hade vi varit kvar på handläggarens 

”territorium” vilket i sin tur skulle kunna framkalla ett stressmoment. Detta till skillnad 

från när man sitter hemma i lugn och ro, med distans till både handläggaren som individ 

och att det passerat en tid sedan det första besöket.  Det blir därför lättare att ha en mer 

objektiv bild av vad som utspelades på mötet med ens handläggare. Man har 

förmodligen hunnit smälta alla intryck.   

Trots att våra respondenter är anonyma har vi ändå viss information att utgå ifrån. 

Respondenterna har antingen ett Facebook-konto eller är studerande på högskolan i 

Skövde, vissa har med stor sannolikhet båda delarna. Respondenterna bör vara mellan 

19-23 år om inte det finns de som svarat och befunnit sig utanför vår tilltänkta 

målgrupp. Samtliga respondenter är eller har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

En negativ aspekt i att låta respondenterna svara på enkäten på egen hand är att vi 

missar till exempel individer som inte behärskar det svenska språket i tal och skrift. Till 

denna kategori räknas även individer med läs- eller skrivsvårigheter.  

Totalpopulationen efter våra delningar på Facebook är svår att tydliggöra av den 

anledningen att vi har delat enkäten själva och uppmanat våra vänner att även de skulle 

dela vidare enkäten. Delningarna resulterade i totalt 29 svar.  

Bortfallet på delningarna som utfördes på Facebook är svårt att räkna ut. Vi kan ana att 

bortfallet har varit högt, men detta är inget vi med säkerhet vet. Anledningen till att det 

är svårt att räkna ut bortfallet är att enkäten kan ha spridits vidare utan vår vetskap. 

Efter två massutskick till studenterna på högskolan i Skövde fick vi in mer svar. Totalt 

fick 1264 respondenter enkäten skickade till sin högskolemail vilket resulterade i 

ytterligare 45 svar, det vill säga totalt 74 enkätsvar. Detta resulterade i ett bortfall på 
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1219 studenter. Här ska dock tilläggas att vi inte vet hur pass många av dessa eventuella 

respondenter som ingick i vår målgrupp. Vi fick ett bortfall på 96, 4 % av de enkäter vi 

skickade in via skolmailen, det vill säga en svarsprocent på 3,6. Vi är medvetna om att 

denna höga siffra är oacceptabel enligt Bryman (2002), och att kan öka risken för 

skevhet i resultatet.  

Individer på nätet har en tendens att känna mindre press vilket resulterar i att man lättare 

säger nej till den här typen av förfrågningar. För att besvara enkäten kräver det ett visst 

mått av engagemang. En nackdel med vårt val av tillvägagångssätt kan vara att det 

upplevs som mindre personligt och därför får en lägre svarsfrekvens.  

Urvalet bygger på självselektion, det vill säga att respondenterna själva väljer om de vill 

ställa upp på enkäten eller inte. Som forskare vet vi inte av vilket skäl de väljer att ställa 

upp. Är de själva intresserade själva av forskning? Kan det ha och göra med att de är 

studenter och förstår vår situation? (Sveningsson, Lövheim & Bergqvist, 2003).  

Undersökningar som görs på Internet har ofta låga svarsfrekvenser (Højsgaard, 1999; 

Smith, 1997).  

 

3.1 Analysmetod 

Den analysmetod vi valt att använda oss utav är datortillämpningar i SPSS. Vi använde 

oss av korstabeller och chi-två (x
2
). I korstabeller kan man se om det finns eventuella 

samband som kommer ifrån nominala, ordinala eller intervallskalor. I vårt fall rörde det 

sig om nominalskalor och därför föll valet naturligt på korstabeller. Korstabellerna visar 

resultatet i procent och är därmed enkelt för oss att läsa av (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). För att testa vår hypotes använde vi oss av X
2
. Här jämför vi den 

fördelning våra resultat har visat med det resultat som slumpen sannolikt skulle visa. 

Om vår fördelning är väldigt osannolik för att kunna uppnås av slumpen förkastar vi 

därmed nollhypotesen (Borg & Westerlund, 2006).  

I första frågan (se. Bilaga s. 31) kodades Ja- och Nej-svaren där ”Ja” var ”1” och ”Nej” 

var ”2”.  
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3.2 Metodkritik utifrån validitets- och reliabilitetskriterier 

Reliabilitet avser att mäta det som skall mätas i en studie på ett tillförlitligt sätt (Borg & 

Westerlund, 2007). Utifrån detta kan vi rikta kritik gentemot vår metod eftersom åldern 

på vår målgrupp är en viktig del i denna studie. Vi fann ingen möjlighet att begränsa vår 

målgrupp mer än att uppmana respondenterna att delta enbart om de var mellan 19-23 år 

och är eller har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Trots detta fanns det fortfarande 

en risk för respondenter som inte ingick i vår målgrupp att besvara enkäten vilket 

minskade reliabiliteten i vår studie. Det fanns även risk för våra respondenter att svara 

på enkäten flera gången om man hade tillgång till flera datorer med olika IP-adresser.  

En annan viktig aspekt för reliabiliteten i vårt fall är anonymiteten som ges vid en 

webbaserad enkätundersökning. Vi hade ingen möjlighet att på något sätt, påverka våra 

respondenter, det var helt och hållet de själva som tog initiativet till om de 

överhuvudtaget ville vara med och svara på vår enkät. Vi var heller inte tvingade att ta 

hänsyn till miljön runt omkring, vilket skulle kunde påverka. Tiden på dygnet har heller 

inte spelat roll eftersom de själva har tagit initiativet.  

Enligt Bryman (2002) innebär validitet att en studie mäter det den är avsedd att mäta. I 

vår metod hade vi en god validitet eftersom vi mätt det som vi har haft i avsikt att mäta, 

nämligen attityder gentemot handläggaren som individ och som representant för 

Arbetsförmedlingen som organisation. 

Genom att exempelvis ställa frågor som rör handläggarens ålder samt samhällsklass 

som den arbetssökande ungdomen uppfattade att dennes handläggare kom ifrån, mätte 

vi på så vis de attityder som uppstod i förhållande till dessa två faktorer. Vi ställde även 

frågor som rörde attityder som uppstått innan det första mötet (se fråga 1-3 i bilaga 

s.31). Vi har mätt det vi avser att mäta nämligen attityder som finns innan och uppstår i 

det första mötet med handläggaren på Arbetsförmedlingen.  

Vi anser att vår validitet är ganska hög eftersom vi har ställt frågor i vår enkät som i 

allra högsta grad rör individens attityder, som i sin tur påverkar interaktionen mellan 

den arbetssökande ungdomen och dennes handläggare. 

Utifrån hur vi har förklarat begreppet attityder i kapitlet ”teoretiska perspektiv och 
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tidigare forskning” har vi, för att säkra validiteten, utformat frågorna i enkäten efter 

detta. I vårt fall har vi exempelvis frågat respondenterna om de hört talas om 

Arbetsförmedlingen tidigare och om det de i så fall hört varit positivt eller negativt. 

Vidare har vi frågat efter deras upplevelse av handläggaren vid det första mötet vilket i 

hög grad påverkar den arbetssökandes tankar, idéer och i förlängningen även dennes 

engagemang i att aktivt söka arbete (Kåver, 2006). 

När vi har delat våra enkäter på Internet, har vi inte haft någon möjlighet att se vilka 

respondenter som svarar, till skillnad från när man står och delar ut enkäter, då man får 

ett ansikte på dem. En annan negativ aspekt som skulle försvåra insamlingen är om vi 

skulle stå offentligt på Arbetsförmedlingen och delar ut enkäten. Vi måste då tillfråga 

respondenterna om deras ålder eftersom vårt ålderspann var relativt litet. Detta trodde vi 

skulle kunna sänka motivationen att besvara våra frågor hos eventuella respondenter. En 

ytterligare faktor som kunde sänka motivationen är att vi skulle blivit tvungna att 

”bromsa” våra respondenter när de är på språng, till eller från, sitt möte på 

Arbetsförmedlingen. 

 

3.3 Etiska aspekter 

Informationskravet 

Vi har genom det bifogade personliga brevet förklarat för våra respondenter att 

medverkan är frivillig och att de kan avbryta sin medverkan närsomhelst, dock innan de 

skickar enkätsvaren. Respondenterna kan gå in och läsa frågorna innan de bestämmer 

sig för att delta i enkäten. Vi har informerat respondenterna om att vi studerar på 

högskolan i Skövde. När vi delade enkäten på Facebook kunde respondenterna vid 

eventuella frågor och funderingar vända sig till oss. Vid massutskicket använde vi e-

post och därmed kunde respondenterna skicka eventuella frågor tillbaka genom att 

svara. 
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Samtyckeskravet 

Eftersom vår målgrupp består av respondenter mellan 19-23 år och vi har använt oss av 

enkätundersökning riktat mot en större grupp, har inget samtyckeskrav varit nödvändigt.   

 

Konfidentialitetskravet 

Vi informerar genom vårt personliga brev att alla insamlade enkäter behandlas anonymt 

och konfidentiellt. Svaren kan inte heller knytas till en enskild individ, då vi aldrig kan 

ta reda på vem som har svarat vad. Det är information som även vi som forskare inte har 

någon möjlighet att ta reda på. 

 

Nyttjandekravet 

Som forskare har vi inte för avsikt att använda vår insamlade data i någon annat 

ändamål än i denna studie. Även om vi som forskare skulle få för oss att använda svaren 

på nytt, skulle det inte finnas någon möjlighet eftersom vi redan har undersökt det vi har 

haft i avsikt att undersöka (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4. Resultat 

 

När vi påbörjade inmatningen i SPSS valde vi att ställa våra enkätfrågor mot varandra i 

flera korstabeller. För att testa vår hypotes använde vi oss av chi-två (X
2
).  

 

Ett X
2
-test utfördes för att se om omgivningens erfarenheter har ett samband med den 

arbetssökande ungdomens förväntningar och i förlängningen även attityder. Här hittades 

dock inget signifikant samband (X
2
(20, n = 67) = 18.56, p = .551). Vi kan därmed 

konstatera att omgivningens erfarenheter inte har ett samband med den arbetssökande 

ungdomens förväntningar och attityder.  
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Nästa X
2
-test som utfördes för att undersöka sambandet mellan handläggarens 

engagemang i att hjälpa och arbetssökande ungdomens fortsatta engagemang till att 

söka arbete. Testet visade att det fanns ett signifikant samband (X
2
(25, n = 74) = 41.45, 

p = .021). Korrelationsanalysen (Spearman correlation) visade ett positivt samband (r = 

.40, p = .000). Upplevelsen av engagemang hos handläggaren på Arbetsförmedlingen 

ökar engagemanget hos den arbetssökande ungdomen i att fortsätta söka arbete.   

 

Det tredje X
2
-testet som utfördes rörde vår tredje forskningsfråga som handlade om den 

upplevda åldern på handläggaren och hur sambandet ser ut mellan den och den 

arbetssökande ungdomens inställning till denne. Testet visade på ett signifikant 

samband (X
2
(25, n = 74) = 56.21, p = .000). Som vi ka utläsa i vår korstabulering som 

vi ser i tabell 1 (se s. 19) uppfattar de arbetssökande ungdomarna att deras respektive 

handläggare befann sig i medelåldern. De flesta svar hamnade i kolumn tre (36,5 %) 

samt kolumn fyra (25,7 %).  
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 Tabell 1 

åldern * inställningen Crosstabulation 

 Inställningen Total 

1 2 3 4 5 6 

åldern 

1 

Count 4 0 0 0 0 0 4 

% within åldern 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within inställningen 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 

% of Total 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 

2 

Count 2 0 3 1 1 1 8 

% within åldern 25,0% 0,0% 37,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

% within inställningen 20,0% 0,0% 11,1% 5,3% 14,3% 20,0% 10,8% 

% of Total 2,7% 0,0% 4,1% 1,4% 1,4% 1,4% 10,8% 

3 

Count 0 1 11 5 4 3 24 

% within åldern 0,0% 4,2% 45,8% 20,8% 16,7% 12,5% 100,0% 

% within inställningen 0,0% 16,7% 40,7% 26,3% 57,1% 60,0% 32,4% 

% of Total 0,0% 1,4% 14,9% 6,8% 5,4% 4,1% 32,4% 

4 

Count 1 2 10 10 2 0 25 

% within åldern 4,0% 8,0% 40,0% 40,0% 8,0% 0,0% 100,0% 

% within inställningen 10,0% 33,3% 37,0% 52,6% 28,6% 0,0% 33,8% 

% of Total 1,4% 2,7% 13,5% 13,5% 2,7% 0,0% 33,8% 

5 

Count 1 1 3 3 0 0 8 

% within åldern 12,5% 12,5% 37,5% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within inställningen 10,0% 16,7% 11,1% 15,8% 0,0% 0,0% 10,8% 

% of Total 1,4% 1,4% 4,1% 4,1% 0,0% 0,0% 10,8% 

6 

Count 2 2 0 0 0 1 5 

% within åldern 40,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

% within inställningen 20,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 6,8% 

% of Total 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 6,8% 

Total 

Count 10 6 27 19 7 5 74 

% within åldern 13,5% 8,1% 36,5% 25,7% 9,5% 6,8% 100,0% 

% within inställningen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 13,5% 8,1% 36,5% 25,7% 9,5% 6,8% 100,0% 

 

åldern * inställningen Crosstabulation 
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Vi tittade på den förväntade hjälpen från handläggaren ställt mot engagemanget till att 

fortsätta söka arbete hos den arbetssökande ungdomen vilket var vår fjärde 

forskningsfråga. Testet visade att det finns ett signifikant samband (X
2
(25, n = 74) = 

44.57, p = .009). Korrelationsanalysen visade att det finns ett signifikant positivt 

samband (r = .49, p = .000). Då den förväntade hjälpen ökar, ökar även engagemanget 

till att fortsätta söka arbete.  

 

Ett sista X
2
-test utfördes för att se om det finns ett samband mellan handläggarens 

tillgänglighet och den arbetssökande ungdomens fortsatta engagemang i att söka arbete 

efter det första besöket. Testet visade att det fanns ett signifikant samband (X
2
(25, n = 

74) = 56.31, p = .000). Korrelationsanalysen visade att detta samband är signifikant 

positivt (r = .39, p = .001). Då upplevelsen av tillgänglighet är hög, ökar engagemanget 

för uppgiften.  

 

5. Diskussiön  

Vårt syfte var att undersöka ungdomars attityder gentemot handläggaren som 

representerar Arbetsförmedlingen som organisation. Detta för att se vad för slags 

attityder som uppstår i interaktionen mellan dessa två individer.   

 

I vår första forskningsfråga ville vi undersöka i vilken omfattning omgivningens 

erfarenheter påverkade den arbetssökande ungdomens inställning och i förlängningen 

även attityderna.  

När vi sammanställde resultatet tyckte vi oss kunna se flera olika mönster och samband 

i de insamlade enkätsvaren vi fick in. Framförallt var det flera samband av negativ art 

som framkom enligt vad vi kunde utläsa av cirkeldiagrammen på Surveymesh. Vi kunde 

tydligt ta del av ett större antal av våra respondenter som var negativt inställda på olika 

sätt gentemot handläggarna på Arbetsförmedlingen.   
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Som vi redovisade i resultatet fann vi inget signifikant samband mellan omgivningens 

erfarenheter och arbetssökande ungdomens förväntningar innan det första besöket på 

Arbetsförmedlingen.  

Med tanke på hur tydligt cirkeldiagramen visade negativa tendenser, blev vi därför 

mycket förvånade över att det inte fanns ett signifikant samband. Enligt våra egna 

erfarenheter var vi ganska övertygade om att man färgas av omgivningens uttalanden i 

likhet med hur Arbetsförmedlingens handläggare i ”Unga utanför”. Det talas det om 

negativa sociala nätverk där arbetslöshet kan vara normaltillståndet bland ungdomar. 

Utifrån skevheten som vårt bortfall ger hade detta resultat kunnat se annorlunda ut om 

fler respondenter hade medverkat.  

 

I vår andra forskningsfråga fann vi ett signifikant samband gällande handläggarens 

engagemang och den arbetssökande ungdomens engagemang, i att aktivt fortsätta söka 

arbete efter det första besöket på Arbetsförmedlingen. Detta visar att om handläggaren 

är engagerad ökar därmed den arbetssökandes engagemang i sin uppgift. Detta var ett 

väntat resultat. Som Kåver (2006) skriver är bearbetning och reaktioner i nya situationer 

något som uppstår i personliga behov och motiv.  

När man bemöts av en människa som visar engagemang i den uppgift man har framför 

sig kopplar man detta till positiva egenskaper och en känsla av att någon bryr sig. Att 

handläggaren involverar sig på ett positivt sätt kan leda till positiva attityder (Kelley, 

1967). 

Känslan av engagemang hos handläggaren genererar i ett ökat engagemang hos den 

arbetssökande ungdomen. I den här situationen förändras oftast det kognitiva schemat 

eftersom man skapar sig en ny bild av sin handläggare, som en engagerad och 

medkännande individ. Allteftersom schemat förändras skaffar man sig nya verktyg för 

att i fortsättningen hantera både mötet som situation och handläggaren som representant 

för Arbetsförmedlingen. Härmed kan man komma till nästa möte med en ny bild och 

realistiska förväntningar (Kåver, 2006).  
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Ett positivt engagemang hos handläggaren kan förändra den arbetssökande ungdomens 

syn på sin egen sociala identitet. Om man har en stark klassidentitet kan det medföra 

svårigheter att överblicka sina möjligheter. En person som identifierar sig starkt med till 

exempel arbetarklassen kan tro att möjligheterna att klättra högre i karriärstegen är små 

eller rentav obefintliga. Handläggaren kan här få en mycket viktig roll i att vidga den 

arbetssökandes vyer. Det gäller både val av studier och möjligheter till arbete. 

Handläggarens positiva engagemang kan få den arbetssökande att se sin fulla potential 

istället för de eventuella begränsningarna. Omvänt kan en engagerad handläggare på ett 

positivt sätt få en arbetssökande, som identifierar sig med överklassen, att inse 

eventuella begräsningar och orealistiska förväntningar. Som till exempel för en 

arbetssökande ungdom som nyligen tagit studenten, är det inte realistiskt att förvänta sig 

en anställning som verkställande direktör.  

Som Rantakeisu, Starrin & Hagqvist (1996) skriver är det viktigt att handläggaren i 

interaktionen med den arbetssökande ser denna som en person snarare än i rollen som 

”arbetssökande”. Om handläggaren ser den arbetssökande individen som en hel person 

blir hjälpen mer individbaserad snarare än rutinmässig. Här kan handläggaren ”lyfta” 

den arbetssökande ungdomen. 

Detsamma gäller gruppkulturer där man som individ tillhör en grupp. Som 

arbetssökande kan man eventuellt förvänta sig få en viss typ av arbete vilket kan skapa 

”tunnelseende”. I sådana här fall kan gruppen begränsa individen. Handläggaren kan här 

öppna upp och presentera andra tänkbara arbeten och utbildningar. Ett tydligt exempel 

är i utredningen ”Unga utanför” där en handläggare beskriver arbetssökande ungdomars 

negativa sociala nätverk. Detta blir också en form av gruppkultur där gruppen styr vad 

som är ”normalt” för individen, i det här fallet arbetslöshet.  

I den tredje forskningsfrågan visade det sig att den upplevda åldern på handläggaren 

påverkar inställningen till denne hos den arbetssökande ungdomen. Som vi beskriver i 

resultatdelen har respondenterna trots detta svarat relativt neutralt. Detta antar vi beror 

på att åldern kan vara svår att bedöma. Vi tror även att om vi delat in skalan i 

åldersspann exempelvis ”20-30 år” och så vidare, hade det varit lättare för våra 
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respondenter att spegla sin uppfattning om handläggarens ålder. 

Enligt attributionsteorin tillskriver vi människor egenskaper även utifrån utseende. 

Attribut som kläder, sminkning, skönhetsingrepp, tatueringar och frisyr gör att man 

placerar människor utifrån detta i olika fack (Buckley & Roach, 1974). Oavsett verklig 

ålder kan man klä sig och bete sig äldre eller yngre, och kan uppfattas efter detta. 

Beroende på vad man själv har för syn på människor i olika åldersgrupper tillskriver 

man sin handläggare olika egenskaper utifrån detta (Kelley, 1967). 

Det kognitiva schemat aktiveras när man ställs inför en ny situation med okänd 

information. I dessa scheman ingår även stereotypa uppfattningar och förväntningar på 

hur en individ i en viss ålder och med en viss mognad skall se ut och bete sig. Om de 

förväntningar som ligger i respektive scheman införlivas på ett positivt sätt förändras 

även inställningen positivt. Om förväntningarna däremot inte införlivas kan det ändå 

vara svårt att ändra på våra inbyggda scheman. Vilket gör att man kan lämna mötet med 

en negativ känsla trots att resultatet har varit positivt (Lippman, 1997). 

Yrkesgrupp är också en faktor i den sociala identiteten. Som handläggare tillhör man 

gruppen ”handläggare på Arbetsförmedlingen” och förväntas då att se ut och bete sig på 

ett professionellt sätt (Verkuyten, 2005).  

Om det vid det första besöket med ens handläggare visar det sig exempelvis vara en 

man i 50-årsåldern som försöker klä och bete sig på ett kontroversiellt ungdomligt sätt, 

kan dessa scheman skära sig. Det som kan hända är att man får svårt att ta personen på 

allvar och ens inställning kan därmed påverkas negativt. Problemet här kan vara att 

åldern är en faktor som är djupt rotad i den sociala identiteten. 

En del i den sociala identiteten är den åldergrupp andra placerar en i, exempelvis 

medelåldern (Tajfel och Turner, 1979). Även om man försöker ”förändra” åldern genom 

operationer eller klä sig på ett visst sätt kommer man behandlas utifrån hur andra ser på 

en (Kelley, 1967). Trots de positiva intentionerna om att se bra ut, kan man ändå 

bemötas negativt. Om man som handläggare till exempel klär sig på ett okonventionellt 

sätt kommer den arbetssökande ungdomens inställning att förändras beroende på hur 
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dennes schema ser ut.  

I den sociala identiteten ligger även olika typer av grupptillhörigheter (Verkuyten, 

2005). Den arbetssökande ungdomen kan se handläggare på Arbetsförmedlingen som en 

typ av grupp. Denne kan på så sätt dela in människor i olika grupper utefter vilken ålder 

de uppfattas vara i. Detta i sin tur påverkar givetvis dennes inställning till sin 

handläggare på Arbetsförmedlingen. 

I forskningsfråga fyra fann vi ett signifikant samband mellan hjälpen den arbetssökande 

ungdomen förväntade sig få ställt mot graden av engagemang hos handläggaren på 

Arbetsförmedlingen. Attributionsteorin kan vi koppla till denna fråga då ett snabbt och 

positivt bemötande gör att man tillskriver sin handläggare positiva egenskaper. Hela 

situationen upplevs därmed som positiv (Kelley, 1967). 

När man som arbetssökande ska träffa sin handläggare för första gången har man 

naturligtvis förväntningar på hjälpen man vill ha, i olika utsträckning. Om man i det här 

läget möts av en tillmötesgående handläggare tillskriver man denne en mängd positiva 

egenskaper som i förlängningen påverkar helhetsbilden av Arbetsförmedlingen. Om det 

omvända inträffar tillskriver man både handläggaren som individ och 

Arbetsförmedlingen som organisation, negativa egenskaper. Även om man som 

arbetssökande inte har några förväntningar överhuvudtaget vid första besöket finns det 

fortfarande ett behov av hjälp. Detta behov av hjälp gör att ens automatiska scheman 

aktiveras direkt vid den första kontakten med handläggaren. Här uppstår automatiskt 

tankar och förväntningar beroende på handläggarens bemötande.  

När handläggaren möter upp och tangerar dessa tankar och förväntningar ökar 

engagemanget hos den arbetssökande. Om ens handläggare är svårtillgänglig kan den 

arbetssökande ungdomen hamna i en situation med osäker information. Individen 

använder sig därför av kognitiva strategier för att tolka informationen. I dessa strategier 

ingår det vi vet eller tror oss veta om andra individer. Detta kan leda till att vi gör 

kvalificerade gissningar om hur personen är, vilket inte nödvändigtvis behöver stämma 

(Kåver, 2006). 
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Hallsten (1985) skriver att statliga tjänstemän, i vårt fall Arbetsförmedlingens 

handläggare har mycket att göra på sitt arbete. Detta kan resultera i att de inte 

tillmötesgår den arbetssökande ungdomens hjälpbehov som han eller hon förväntar sig 

få vid det första besöket. Utebliven hjälp kan innebära att de arbetssökande ungdomarna 

blir kvar i rollen som just ”arbetssökande” (Rantakeisu, Starrin & Hagqvist, 1996).  

 

I den sista forskningsfrågan vi utförde undersöktes handläggarens tillgänglighet och om 

den påverkade den arbetssökande ungdomen i sitt engagemang till att aktivt söka arbete 

efter det första mötet. Det visade sig att om tillgängligheten upplevdes som positiv, 

ökade därmed även engagemanget. Om ens handläggare är snabb med återkoppling som 

till exempel svar på mail eller telefonsamtal uppfattar man denne på ett positivt sätt. På 

så vis uppfyller handläggaren den arbetssökandes förväntningar vilket i sin tur leder till 

ett ökat engagemang hos den arbetssökande ungdomen. 

Som arbetssökande har man som regel förväntningar på sin handläggare när man söker 

kontakt med denne. Utifrån attributionsteorin tillskriver vi människor egenskaper, i 

detta fall om de uppfyller våra förväntningar eller inte (Kelley, 1967). Om handläggaren 

på Arbetsförmedlingen är lättillgänglig tillskriver vi denne positiva egenskaper som 

exempelvis ödmjuk, trevlig och tillmötesgående. Om vederbörande är svårtillgänglig 

har vi lättare att tillskriva denne egenskaper av negativt slag, som till exempel arrogant, 

ointresserad och otrevlig. Detta påverkar den arbetssökande ungdomens attityd mot 

uppgiften att aktivt fortsätta söka arbete. 

I utredningen ”Unga utanför” har några ungdomar intervjuats om hur de uppfattar mötet 

med Arbetsförmedlingen. Många ungdomar anser att de inte har fått någon hjälp alls 

och får därmed med sig negativa erfarenheter. Tomas, 19 år från Växjö uttrycker det på 

följande vis: 

”Arbetsförmedlingen fungerar värre än mitt kylskåp. Det är helt värdelöst. De 

anstränger sig inte ens. När jobben väl kommer in så plockar de ut några som de tycker 

är värda jobben” (SOU 2003:92, s. 108). Vidare beskrivs tillgängligheten hos 
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Arbetsförmedlingen som väldigt dålig. Under den första tiden som inskriven är det 

mycket självservice, något som de intervjuade ungdomarna tycker är fel. I SOU 

2006:31 beskrivs handläggarens arbetsuppgifter. I dessa ingår bland annat att ha täta 

kontakter och uppföljning av olika aktiviteter med den arbetssökanden. Som synes i vår 

forskningsfråga påverkar graden av tillgänglighet hos handläggaren den arbetssökande 

ungdomens engagemang i att aktivt söka arbete. 

Precis som vi tidigare nämnt säger den kognitiva teorin att vi är tolkande, upplevande 

och bearbetande varelser. När vi ställs inför en ny och oväntad situation använder vi 

omedvetet våra scheman som hjälper oss att hantera den nya informationen. Vi har 

scheman för hur vi hanterar och bearbetar situationer där man blir bemött av människor 

oavsett om bemötandet är positivt eller negativt (Kåver, 2006). 

Trots att det är den arbetssökande ungdomens eget ansvar att engagera sig i att aktivt 

söka arbete, kan detta engagemang störas om det negativa schemat aktiveras. När detta 

schema aktiveras släpper man fram negativa tankar och föreställningar om handläggaren 

som individ, men även som representant för Arbetsförmedlingen. Därmed påverkas 

även synen på organisationen som helhet.  

5.1 Styrkor och svagheter med studien 

En stor styrka i vår studie är att vi funnit väldigt lite inom vårt forskningsområde. Trots 

att vi funnit forskning om ungdomsarbetslöshet har det handlat om forskning som varit 

svår att knyta till vår studie. Syftet i vår studie är också en styrka med tanke på att 

arbetslöshet länge har betraktas som ett aktuellt samhällsproblem.  

Genom att vi valt att studera det första mötet som uppstår mellan handläggare och 

arbetssökande har vi därför tillfört något nytt med denna studie. Vi har valt att tittat på 

problemet ur en ny synvinkel.  

En svaghet är att det finns väldigt lite inom vårt specifika forskningsområde. Av det vi 

funnit kan det lätt ske att vi skapar oss ett så kallat ”tunnelseende”, man har därför svårt 

att vidga sina vyer.  
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En ytterligare svaghet med vår studie är det faktum att vi inte kunde kontrollera om 

respondenterna verkligen tillhörde vår målgrupp. Det enda möjligheten till begränsning 

för respondenter mellan 19-23 år var att uppmana att endast de skulle svara på enkäten, 

något vi inte kunde garantera följdes. Detta kan ha skapat skevhet i studiens resultat. 

  

Vi hade från början problem att få tag på respondenter genom att enbart dela enkäten på 

Facebook. Vi fick därför göra massutskick via mail till studenterna på högskolan i 

Skövde och därför var majoriteten av våra respondenter högskolestudenter. Vi vet inte 

hur resultatet skull ha sett ut om vi hade haft större variation på våra respondenter.  

Vi riktar stark kritik till oss själva gällande andra möjliga tillvägagångssätt för 

insamling av data. En möjlighet hade varit att vända sig till Arbetsförmedlingen för att 

be om mail-listor över individer i vår valda åldersgrupp. Detta tillvägagångssätt 

upptäcktes när insamlingen var avslutad och tiden var knapp. Ett ytterligare alternativ 

hade varit att vända sig till andra forum som exempelvis länka enkäten på Twitter, 

diskussionsforumet Flashback och så vidare.  

En annan kritik vi vill rikta till oss själva är utformningen är svarsalternativen i fråga 

åtta. För att få ett rättvisare resultat borde vi ha valt ålderspann, exempelvis ”20-30 år” 

och så vidare. Detta hade eventuellt förenklat bedömningen av handläggarnas upplevda 

ålder för våra respondenter. Resultatet kan därför vara missvisande eftersom många 

svarade ”3” respektive ”4” på den frågan. 

Ytterligare en svaghet med enkäten är Cronbach’s Alpha-test hade varit värdefullt för 

att ta reda på om frågorna som ställdes mäter de det är avsedda att mäta.   

Avslutningsvis har vi haft stora svårigheter med att finna relevant tidigare forskning 

som berör vår tredje forskningsfråga. Trots ett omfattande sökarbete har vi inte funnit 

tidigare forskning som handlar om hur inställning kan förändras till en individ beroende 

på vilken ålder denne har.  

5.2 Förslag till framtida forskning 

Vårt förslag till framtida forskning är en uppföljning av de arbetssökande ungdomarna. 
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Framförallt kan man studera hur attityderna kan komma att förändras över tid. Får de 

den fortsatta hjälp de vill ha? Förändras deras engagemang? Men viktigast av allt, 

kommer dessa möten resultera i arbete eller studier?  

Önskvärt hade varit att göra en liknande studie i mycket större omfattning för att 

komma närmare en aspekt i problemets kärna när det gäller ungdomsarbetslöshet. 
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http://www.scb.se/Pages/Product____23262.asp
http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=14444
http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=14444
http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/sve/generationsklyfta?i_h_word=generationsklyfta
http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/sve/personkemi?i_h_word=personkemi
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Bilaga 

Enkätundersökning 

Vi är två tjejer som läser socialpsykologiska programmet på högskolan i Skövde. Vi 

håller för närvarande på med vårt examensarbete där vi ska undersöka eventuella 

förändringar i attityder gentemot Arbetsförmedlingens handläggare. Vårt fokus ligger på 

det allra första mötet mellan den arbetssökande ungdomen och dennes handläggare. 

 

I fråga fyra (4) behandlar vi begreppet "tillgänglighet". Med det menar vi om det varit 

lätt respektive svårt att få tag på sin handläggare genom exempelvis telefonkontakt och 

mail. 

Även i fråga tio (10) berör vi begreppet "personkemi", med detta menas om det 

"klickar" och man trivs med varandra.  

Avslutningsvis kommer vi i fortsättningen förkorta arbetsförmedlingen med "AF" i 

enkäten. 

Medverkan är frivillig och kan närsomhelst avbryta din delaktighet innan du väljer att 

skicka in enkäten.   

 

Alla svar behandlas anonymt och konfidentiellt! 
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1. Hade du hört talas om AF innan ditt första besök? * 

Ja 

Nej 

2. I vilken grad hade du hört talas om andras erfarenheter av AF innan ditt första 

besök? * 

Inte alls  
    

Väldigt 

mycket  

1  2  3  4  5  6  
 

 

 

 

  
 

3. Om Inte alls, gå till fråga 4. Om Ja, är det bra eller dåliga erfarenheter du har 

hört talas om?  

Mycket 

dåliga      

Mycket 

bra  

1  2  3  4  5  6  

      

 

 
     

4. Hur upplevde du tillgängligheten hos din handläggare på AF? * 

 

5. I vilken grad hade du förväntningar på ditt första möte hos AF? * 

Inga alls  
    

Mycket 

höga  

1  2  3  4  5  6  

     
 
 
 

6. Hur upplevde du eventuell väntetid, på plats hos AF, innan ditt första besök? * 

Ingen 

väntetid      

Lång 

väntetid  

1  2  3  4  5  6  

 
 

     

Mycket 

dålig      

Mycket 

bra  

1  2  3  4  5  6  
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7. Var handläggaren engagerad i att hjälpa just dig under ditt första besök? * 

Stämmer 

inte alls      

Stämmer 

helt  

1  2  3  4  5  6  

      

      

8. Hur upplevde du åldern på din handläggare? * 

Mycket 

ung      

Mycket 

gammal  

1  2  3  4  5  6  

      

      

9. Påverkade detta din inställning negativt eller positivt till din handläggare? * 

Negativt  
    

Positivt  

1  2  3  4  5  6  

      

      

10. Upplevde du att personkemin stämde mellan dig och din handläggare? * 

Stämmer 

inte alls      

Stämmer 

helt  

1  2  3  4  5  6  

      

      

11. Ur vilken samhällsklass upplevde du att din handläggare kom ifrån? * 

Underklass  
    

Överklass  

1  2  3  4  5  6  

      

 

12. Ur vilken samhällsklass upplever du dig komma ifrån? * 

Underklass  
    

Överklass  

1  2  3  4  5  6  
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13. Upplevde du att du fick den hjälp du hade förväntat dig från din handläggare? 

* 

 

 

14. Kände du dig mer engagerad i din uppgift att söka arbete efter ditt första 

besök på AF? * 

Stämmer 

inte alls      

Stämmer 

helt  

     1               2              3        4   5                     6 

 

Stämmer 

inte alls      

Stämmer 

helt  

1  2  3  4  5  6  

 
 
 
 

     


