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Abstract 

A flexible labour market increases labour turnover, which causes a challenge for employers 

who may need new tools to retain and motivate workers to remain loyal. Workers are 

increasingly demanding skills development, to grow as an individual and to become more 

employable. Previous research has shown that a good balance between work and private life is 

important. The employer can facilitate such balance through flexible working hours. This 

study examines the expectations, demands and wishes of workers to stay at the workplace. 

The case study examines employment advisers that have chosen to stay at 

Arbetsförmedlingen for a long time. The question is what keeps them motivated in their work. 

Theories and concepts used for a better understanding about the subject is Bureaucracy, SOC-

Sense of coherence, separate spheres, Herzbergs Two-factor-theory. The study is qualitative 

and based on eight semi-structured interviews with employment advisers who have been 

employed at Arbetsförmedlingen for more than ten years. The result shows that the work of 

employment advisers is varied, challenging and fun. The employee´s see themselves as 

employable and have good social support from colleagues and their manager. They have high 

workload and their work involves difficult conversations. That requires a working 

environment where opportunities to have fun and get support from colleagues is necessary. 

The results also show that the employee’s loyalty to Arbetsförmedlingen is based on social 

support from colleagues and good leadership. Loyalty is also based on a free and flexible 

work with a variety of tasks, job security and opportunities for personal development. 

Keywords: Arbetsförmedlingen, bureaucracy, employability, job satisfaction, labour 

turnover, loyalty, motivation, separate spheres, skills development, social climate 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 
Den nya flexibla arbetsmarknaden har lett till att arbetstagare byter arbete mer frekvent än 

tidigare. Flexibiliteten medför en utmaning för arbetsgivare som kan behöva nya redskap för 

att behålla och motivera arbetstagare att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetstagare ställer allt 

högre krav på kompetensutveckling för att utvecklas som individ för att bli mer 

anställningsbar. Tidigare forskning har visat att en bra balans mellan arbete och privatliv är 

viktig. Arbetsgivaren kan arbetsgivaren underlätta för arbetstagaren genom att erbjuda 

flexibel arbetstid. Denna studie undersöker vilka förväntningar, krav och önskemål 

arbetstagare har för att stanna kvar på arbetsplatsen. Fallstudien undersöker ur ett 

medarbetarperspektiv varför arbetsförmedlare väljer att stanna kvar på Arbetsförmedlingen en 

längre tid. Den undersöker också vad som håller dem motiverade i sitt arbete. Teorier och 

begrepp som används för att öka förståelsen kring ämnet är Byråkrati, KASAM, Skilda sfärer 

och Herzbergs Tvåfaktorteori. Studien är kvalitativ och baseras på åtta semistrukturerade 

intervjuer med arbetsförmedlare som varit anställda på Arbetsförmedlingen i mer än tio år. 

Resultatet visar att arbetet som arbetsförmedlare är omväxlande, utvecklande och roligt. 

Arbetsförmedlarna ser sig själva som anställningsbara och upplever ett bra socialt stöd från 

kollegor och chef. Arbetsbelastning är hög och arbetet innebär svåra samtal vilket medför ett 

behov av ett stöttande och uppmuntrande arbetsklimat. Intervjupersonerna påpekade även 

vikten av att ha roligt tillsammans på arbetet. Resultatet visar också att medarbetarnas lojalitet 

till Arbetsförmedlingen grundar sig på socialt stöd från arbetskamrater och ett gott ledarskap. 

Lojaliteten grundar sig även på ett fritt och flexibelt arbete med varierande arbetsuppgifter, 

anställningstrygghet och möjlighet till personlig utveckling.  

 

Nyckelord: Anställningsbarhet, Arbetsförmedlingen, arbetstillfredsställelse, byråkrati, 

kompetensutveckling, lojalitet, motivation, skilda sfärer, socialt klimat, personalomsättning 

  



 

 

 

Tack 

till Arbetsförmedlingen för samarbetet och framförallt Ulla Strauss som varit vår 

kontaktperson 

 

Magnus Boström för handledning 

 

Maria Özer för goda råd och kritisk reflektion 

 

Sandra Johansson som tog sig tid och medverkade i pilotintervjun  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort Tack till arbetsförmedlarna som ställt upp och 

deltagit i intervjuerna. Utan er hade det inte blivit någon studie.  

 

 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1.0 Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund .............................................................................................................. 1 

1.2 Syfte och Frågeställningar ................................................................................................ 2 

1.2.1 Syfte ........................................................................................................................... 2 

1.2.2 Frågeställningar .......................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 

1.4 Arbetsförmedlingen .......................................................................................................... 2 

1.5 Disposition ........................................................................................................................ 3 

2.0 Tidigare Forskning ............................................................................................................. 3 

2.1 Byråkrati ........................................................................................................................... 3 

2.2 Socialt Klimat ................................................................................................................... 5 

2.3 Kompetensutveckling ....................................................................................................... 5 

2.4 Motivation ........................................................................................................................ 6 

2.5 Sammanfattning Tidigare Forskning ................................................................................ 7 

3.0 Teori ..................................................................................................................................... 8 

3.1 Byråkrati ........................................................................................................................... 8 

3.1.1 Byråkratins Funktionssätt .......................................................................................... 8 

3.2 Socialt Klimat ................................................................................................................... 9 

3.2.1 KASAM ..................................................................................................................... 9 

3.2.1.1 Begriplighet ........................................................................................................ 9 

3.2.1.2 Hanterbarhet ....................................................................................................... 9 

3.2.1.3 Meningsfullhet ................................................................................................... 9 

3.2.1.4 Exempel på hur KASAM verkar ...................................................................... 10 

3.2.2 Skilda sfärer ............................................................................................................. 10 

3.3 Kompetensutveckling ..................................................................................................... 11 

3.3.1 Känslan av Anställningsbarhet ................................................................................ 11 

3.4 Motivation ...................................................................................................................... 11 

3.4.1 Herzbergs Tvåfaktorsteori........................................................................................ 11 

3.5 Sammanfattning Teori .................................................................................................... 12 

4.0 Metod ................................................................................................................................. 12 

4.1 Val av metod ................................................................................................................... 12 



 

 

4.2 Urval ............................................................................................................................... 13 

4.3 Förberedelser Intervju ..................................................................................................... 13 

4.4 Intervjuer ........................................................................................................................ 15 

4.5 Transkribering ................................................................................................................ 15 

4.6 Analys och kategorisering av empiriskt material ........................................................... 15 

4.7 Etiska Principer ............................................................................................................... 16 

4.8 Reliabilitet och Validitet ................................................................................................. 16 

4.8.1 Reliabilitet ................................................................................................................ 16 

4.8.2 Validitet .................................................................................................................... 17 

5.0 Resultat och Analys .......................................................................................................... 18 

5.1 Byråkrati ......................................................................................................................... 18 

5.2 Socialt Klimat ................................................................................................................. 18 

5.2.1 Socialt stöd från cheferna ......................................................................................... 19 

5.2.2 Balans mellan de olika sfärerna ............................................................................... 20 

5.3 Kompetensutveckling ..................................................................................................... 22 

5.3.1 Anställningsbarhet ................................................................................................... 23 

5.4 Motivation ...................................................................................................................... 24 

5.4.1 Motivation att stanna kvar ....................................................................................... 24 

5.4.2 Motivation att utföra sina arbetsuppgifter ................................................................ 25 

6.0 Slutsatser och Diskussion ................................................................................................. 26 

6.1 Vilken betydelse har det sociala klimatet för att arbetstagare ska trivas och stanna kvar i 

en byråkratisk organisation? ................................................................................................. 26 

6.2 Vilken betydelse har arbetstagarens utvecklingsmöjligheter för benägenheten att stanna 

kvar i organisationen? ........................................................................................................... 27 

6.3 Vad motiverar en arbetstagare att utföra sina arbetsuppgifter efter mer än tio års 

anställning? ........................................................................................................................... 27 

6.4 Diskussion ...................................................................................................................... 28 

6.4.1 Framtida forskning ................................................................................................... 30 

 

Referenser 

Bilaga 1- Intervjuguide 



1 

 

1.0 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Arbetsmarknaden har förändrats och blivit alltmer flexibel. Människor tenderar därför att byta 

arbete i större utsträckning än tidigare. Detta innebär att det blir allt svårare att behålla 

arbetstagare en längre tid. Arbetsmarknaden har omorganiserats och nya regler och ideal har 

implementerats hos arbetsmarknadens olika parter. Det har även skett en individualisering på 

arbetsmarknaden där rörlighet och individens eget ansvar för sin karriär är i fokus (Garsten, 

Lindvert & Thedvall, 2011:10-11).  

Med det flexibla arbetslivet suddas gränserna mellan privat och arbetsliv ut och det blir allt 

svårare att skapa balans. De olika sfärerna, arbetsliv och familj/privatliv kan vara skilda, 

gynna varandra eller konkurrera med varandra (Allvin m.fl., 2011:105-108). Roehling, 

Roehling & Moens (2001) forskning visar att det är viktigt för arbetsgivaren att hjälpa sina 

anställda med balansen mellan sfärerna för att skapa lojalitet i relationen. Exempel på 

förståelse som arbetsgivaren kan visa sina anställda är genom att vara toleranta för viss 

sjukfrånvaro. Samt ha förståelse för att familjelivet ibland kan inkräkta på arbetslivet 

(Roehling m.fl., 2001). 

 

Robbins & Judge (2012:45) menar att motivation är viktigt för att hålla arbetstagaren 

inspirerad i arbetet och för att den ska stanna kvar på arbetsplatsen. En motivationsfaktor kan 

vara socialt stöd och uppskattning i arbetet. Arbetstagare kan även motiveras av lön, variation 

i arbetsuppgifter, kompetensutveckling och självständighet. Dessa faktorer kan arbetsgivaren 

erbjuda sina anställda för att skapa en långvarig relation. Prujits (2013) studie visar att 

arbetsgivaren kan stärka upp relationen med sina anställda genom att erbjuda 

kompetensutveckling. Konsekvenserna av orimliga löner och arbetsvillkor kan enligt Butler, 

Brennan-Ing, Wardamasky & Ashley (2013) leda till att anställda väljer att avsluta sin 

anställning och relation med arbetsgivaren.  

Organisationer består av individer som gemensamt arbetar mot organisationens uppsatta mål. 

Det innebär många relationer och interaktioner mellan anställda, chefer, kunder och media 

(Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006:16-17). Hur en organisation styrs beror på vilken typ av 

organisation det handlar om. Med bakgrund av tidigare forskning finner vi det sociologiskt 

intressant att beskriva och analysera relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare i en 

byråkrati samt att identifiera faktorer som behövs för att en arbetstagare ska förbli lojal mot 

sin arbetsgivare. För att kunna undersöka relationen har vi valt att göra en fallstudie på 

Arbetsförmedlingen i Örebro. Arbetsförmedlingen är en politiskt styrd byråkratisk 

organisation och därmed ett intressant fall att studera. Detta för att öka förståelsen för vilka 

faktorer som är viktiga för att en arbetstagare ska stanna kvar i en byråkratisk organisation. En 

byråkratisk organisation kännetecknas av en tydlig hierarki och struktur där alla arbetstagare 

har en bestämd roll. Det finns formella regler som ska följas och kommunikationen sker 

utifrån den bestämda hierarkin. Den politiska styrningen gör att organisationen måste vara 

flexibel och beredd att med kort varsel anpassa sig till en instabil omvärld med snabba 
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förändringar samt nya lagar och beslut för att överleva (Wolvén, 2000:83-84). Studien 

kommer därför att undersöka arbetsförmedlare som varit anställda och lojala mer än tio år på 

Arbetsförmedlingen.  

Sifo-mätningen (TNS Sifo, 2014) visar att Arbetsförmedlingen har ett väldigt lågt förtroende 

och dåligt rykte i samhället. Anseendeindexet i undersökningen redogör från en skala på 60 

till minus 40 där ett värde under noll är negativt. Arbetsförmedlingen hade lägst värde av alla 

myndigheter och låg på -32. Att jämföra med Försäkringskassan som är en liknande statlig 

myndighet och fick -8 på samma mätning. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen (2013) 

infördes två stora reformer, sjukförsäkringsreformen och etableringsreformen under år 2010. 

Det innebar ett utökat uppdrag och krav på förändringar som i sin tur lett till större 

arbetsbelastning för arbetsförmedlare. Vi vill därför få en djupare förståelse om varför 

arbetsförmedlare stannar länge i en organisation med politisk styrning, hög arbetsbelastning 

och dåligt rykte.  

1.2 Syfte och Frågeställningar  

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att få djupare förståelse för vad som får en arbetstagare att stanna kvar i 

en byråkratisk organisation i mer än tio år.  

1.2.2 Frågeställningar 

1. Vilken betydelse har det sociala klimatet för att arbetstagare ska trivas och stanna kvar i en 

byråkratisk organisation?  

 

2. Vilken betydelse har arbetstagarens utvecklingsmöjligheter för benägenheten att stanna 

kvar i organisationen? 

3. Vad motiverar en arbetstagare att utföra sina arbetsuppgifter efter mer än tio års 

anställning? 

1.3 Avgränsningar  
Vi har avgränsat oss till arbetsförmedlare som varit anställda på Arbetsförmedlingen i mer än 

tio år. Detta genom att göra en fallstudie på Arbetsförmedlingen i Örebro då vi har en kontakt 

där som gav oss tillträde till arbetsplatsen. Vi begränsade oss till ett medarbetarperspektiv och 

har därför inte utfört någon intervju med ledning eller chef. Vi har därför inte intervjuat vår 

kontakt eftersom hon har en chefsposition.  

1.4 Arbetsförmedlingen 

Genom en administratör på Arbetsförmedlingen i Örebro har vi fått information om hur 

organisationen ser ut. Arbetsförmedlingens huvuduppgift är att hjälpa människor ut i arbete. 

På Arbetsförmedlingen i Örebro arbetar 194 arbetsförmedlare uppdelat på sju avdelningar 

med olika uppdrag. Exempel på uppdrag är etableringsuppdraget som arbetar med nyanlända 

samt jobb och utvecklingsgarantin som ansvarar för långtidsarbetslösa sökande. På varje 

avdelning arbetar en chef och ett team bestående av ca 25-35 arbetsförmedlare. De har utöver 
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sina uppdrag också en direktservice dit sökande kommer för att få hjälp och rådgivning i sitt 

arbetssökande. Arbetsförmedlarna arbetar utöver sina ordinarie arbetsuppgifter i direktservice 

ca tre pass á tre timmar per vecka.  

1.5 Disposition 

Studien är strukturerad utifrån fyra teman; Byråkrati som behandlar organisationsstruktur och 

hur det byråkratiska funktionssättet kan påverka individer i en sådan organisation. Socialt 

Klimat besvarar om arbetsförmedlarna trivs på Arbetsförmedlingen och vilken betydelse det 

har för att de ska stanna kvar. Kompetensutveckling undersöker om Arbetsförmedlarna känner 

sig anställningsbara. Samt vilken betydelse anställningsbarhet har för att de ska stanna på 

Arbetsförmedlingen. Ur ett personalvetarperspektiv kan det vara intressant att veta vad som 

motiverar en arbetstagare att utföra sina arbetsuppgifter efter en längre anställningstid. Att 

trivas med sina arbetsuppgifter och finna dem inspirerande skulle kunna vara ett viktigt 

incitament för att stanna kvar på arbetsplatsen. Den tredje frågeställningen berör därför temat 

Motivation. 

Studien börjar med inledning för att informera läsaren om problembakgrund samt studiens 

syfte och frågeställningar. Läsaren får sedan ta del av tidigare forskning för att få ökad 

förståelse för ämnet. Därefter följer teorikapitlet upplagt som ett teoretiskt ramverk där vi 

redogör för teorier om Byråkrati, KASAM, Skilda sfärer, Anställningsbarhet och Herzbergs 

Tvåfaktorteori. Efter teorikapitlet följer ett metodkapitel som redogör för hur vi gått till väga 

för att samla in empiri. Därefter kommer ett resultat och analyskapitel där vi med hjälp av 

valda teorier och begrepp samt tidigare forskning analyserar det empiriska materialet. Där 

presenteras även svaren på syftet och frågeställningarna. Avslutningsvis följer en diskussion 

angående empirin samt förslag på framtida forskning.  

2.0 Tidigare Forskning  
För att kunna diskutera frågorna om vad som gör att arbetstagare stannar kvar på samma 

arbetsplats har vi sökt efter tidigare forskning. Vi har valt att redogöra för sju vetenskapliga 

artiklar som belyser olika aspekter av relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Nedan 

beskrivs därför hur vi hittat artiklarna och sedan presenteras forskarnas studier. 

 

Artiklarna har vi funnit genom att göra sökningar i databasen sociological abstracts. 

Artiklarna av Bolin & Härenstam (2008) samt Danielsson (2002) hittades med sökorden 

”Sweden and Bureaucracy”. Med hjälp av sökorden ”labor turnover” som användes i 

thesaurus hittades Butler m.fl (2013). Sökorden loyal* work användes i sociological abstracts 

för att hitta artikeln Roehling, m.fl. (2001). Artikeln av Jang, Park & Zippay (2010) hittades 

genom sökorden ”SOC” och ”jobsatisfaction”. Prujits, (2013) studie hittades genom sökordet 

“Employability” ”labour market” ”employers”. För att hitta artikeln av Lee & Liu (2009) 

användes sökorden ”motivation” och ”employee”.  

 

2.1 Byråkrati  

Syftet med Bolin & Härenstams (2008) studie var att undersöka byråkratisk och 
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postbyråkratiska egenskaper på olika arbetsplatser. Studien baserades på strukturerade 

intervjuer med lokala chefer på 90 olika arbetsplatser inom ett brett urval av olika 

organisationer i Mellansverige. Organisationerna var olika stora och hade olika uppgifter. 

Majoriteten av organisationerna var privata företag och en tredjedel tillhörde den offentliga 

sektorn. Åtta organisatoriska egenskaper mättes för att ta reda på om det var byråkratiska eller 

postbyråkratiska strategier som användes och hur skillnaderna mellan organisationerna såg ut. 

De åtta egenskaperna delades in i tre delar som var arbetsfördelning, auktoritet & styrning 

samt kontrollstrategier. Intervjuerna kompletterades med ytterligare handlingar som 

exempelvis organisationsscheman. Det empiriska materialet samlades in mellan år 2000-2003.  

Byråkrati och postbyråkrati som undersöks i studien Bolin & Härenstam (2008) beskrivs som 

två idealtyper av hur de viktigaste frågorna för arbetsdelning, myndighet och kontroll kan 

lösas. En byråkrati styrs genom regler och har ofta en centraliserad styrning där principen för 

arbetsfördelning är specialisering. Den huvudsakliga principen för postbyråkratin är 

decentralisering där personlig bedömning, motivation och kreativitet är principen för styrning.  

Resultatet visar att arbetsplatserna i studien har en blandning av byråkratisk och 

postbyråkratiska egenskaper. De visade sig att egenskaper som företräder en postbyråkratisk 

organisation är vanligare än de som företräder byråkrati. Den visade också att det fanns 

skillnader i egenskaperna mellan de olika typerna av organisationer. Bolin & Härenstam 

(2008) drar slutsatsen att det är nödvändigt att mäta både byråkratiska och postbyråkratiska 

egenskaper på arbetsplatser. Detta för att återspegla hur dagens arbetsliv ser ut och hur det 

förändras. 

 

Danielsson (2002) har gjort en kvalitativ fallstudie på svenska Försvarsmakten baserat på ett 

försvarsbeslut från år 1996, där Överbefälhavaren eftersökte mer delaktighet hos sin personal. 

Studien handlar om delaktighet är möjligt i en byråkratisk organisation som Försvarsmakten. 

Studien har ett nerifrån- och upp- perspektiv för att undersöka de med lägst inflytande, det vill 

säga personalens upplevelser. Svårigheter enligt Danielsson (2002) med delaktighet i en 

byråkrati som Försvarsmakten är att strukturen i organisationen är så starkt hierarkisk. Vilket 

gör att personal med lägre befattningar betraktar chefen som en far eller lärare. Personalen 

börjar längst ner i hierarkin för att sedan med hjälp av erfarenhet och utbildning klättra på 

karriärstegen och få ökat ansvar.  

Studien beskriver att delaktighet är förknippat med en demokrati. Byråkratins strukturella 

ledarskap innebär att chefen vet bäst och ska därför fatta besluten. Studien visade att de 

hierarkiska rollerna är så djupt inpräntade att det var svårt för personalen att vara med och 

påverka då de ansåg att chefen vet bäst. Det var svårt att lägga rollerna och hierarkin åt sidan 

och att bryta invanda mönster. Personalen började agera efter det nya budskapet delaktighet 

men upptäckte snart att chefernas tolkningsföreträde fortfarande gällde. När cheferna försökte 

behandla personalen som jämlike bestraffade personalen chefen och fick den att inta sin roll 

som överordnad igen. Problemet med att ändra strukturen och skapa mer delaktighet hos 

personalen är enligt Danielsson (2002) att personalen identifierar sig med sin roll. Deras 

arbete blir en stor del av deras identitet. Studien visade även att flera chefer avstått från att 

skapa delaktighet för att inte förlora respekten hos sina underordnade.  I en byråkrati finns 
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starka förväntningar på chefen att ha kompetens och erfarenhet att ta rätt beslut. Problem som 

uppstod var när mellanchefer visade brist på kompetens att fatta beslut. Det skapade osäkerhet 

hos de underordnade som tappade förtroendet och lojaliteten till de överordnade.  Studien 

visade därför att det är svårt att skapa delaktighet i en sådan stark byråkratisk organisation 

som Försvarsmakten.  

2.2 Socialt Klimat 

I en kvantitativ studie (Roehling m.fl., 2001) undersöktes om förmåner och socialt stöd från 

arbetsgivaren gör arbetstagarna mer lojala. Ett slumpmässigt urval gjordes bland arbetare 

mellan 18-64 år i USA. För att samla in empiriskt material använde sig forskarna av en 

enkätundersökning som genomfördes via telefon med 2958 deltagare. Frågorna berörde 

lojalitet till arbetsgivaren, barnomsorgsstöd, flexibla arbetstider, socialt stöd från chefer samt 

arbetsplatsens förståelse och inställning till familjelivet. 

Studien av Roehling m.fl. (2001) visar att arbetstagarnas lojalitet ökar om arbetsgivaren har 

förståelse för att arbetsliv och privatliv kan konkurrera med varandra. Exempel på 

familjesituationer som ibland inkräktar på arbetet är om förskolan är stängd, barnen blir sjuka 

eller om en arbetstagare behöver gå ner i tid. För att underlätta arbetstagarens balans mellan 

sfärerna kan arbetsgivaren erbjuda flexibel arbetstid som förmån. Studien visar även att 

arbetstagarna blir mer lojala om de upplever ett socialt stöd från chef och kollegor.  

 

Vilken betydelse balans mellan arbetsliv och privatliv har för hälsa och arbetstillfredställelse 

har även studerats i Sydkorea bland 1293 anställda på 50 olika företag. I den kvantitativa 

studien som gjordes av Jang, Park & Zippay (2010) visade resultatet att det finns ett positivt 

samband mellan tillgång till verktyg som exempelvis flexibel arbetstid som skapar balans 

mellan sfärerna och anställdas hälsa och arbetstillfredställelse. Även denna studie visar hur 

viktigt det är att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv.  

2.3 Kompetensutveckling  

I studien av Butler m.fl. (2014) följde forskarna 261 personer inom hemtjänsten i 18 månader. 

De genomförde en telefonintervju och lät deltagarna svara på två mailenkäter. Studien är en 

komparativ fallstudie där de jämförde gruppen som stannade inom hemtjänsten med de som 

lämnade arbetsplatsen inom ett år. Studien visar att äldre medarbetare tenderade att stanna 

länge inom hemtjänsten i större utsträckning än yngre. Forskarna kom också fram till att de 

med dåliga fysiska förutsättningar som till exempel smärtor och problem med rörlighet, 

stannade längre än personer med goda fysiska förutsättningar. Studien visar att de med låg 

anställningsbarhet tenderar att stanna kvar inom hemtjänsten. För mycket deltidsarbete, låg 

lön, avsaknad av förmåner så som sjukförsäkring och betalda sjukdagar gjorde att yngre 

medarbetare lämnade hemtjänsten. Arbetstagarna hade svårt att få tid och råd med sin familj 

och valde därför att söka sig vidare. För att arbetsgivarna ska få unga personer att stanna kvar 

inom hemtjänsten föreslår forskarna att de ska göra villkoren förmånligare och höja lönen 

(Butler m.fl., 2014). 
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Prujits (2013) fallstudie undersökte den förändrande arbetsmarknaden och hur det 

psykologiska kontraktet förändrats i och med den. Forskarna studerade skillnaden mellan det 

gamla och nya psykologiska kontraktet. Studien gjordes inom en IT sektor i Tyskland och 

Nederländerna år 2005. Forskarna genomförde 37 kvalitativa intervjuer med anställda på fyra 

tyska och på fem nederländska företag inom samma sektor. Det nya psykologiska kontraktet 

innebär enligt Prujit (2013) att arbetsgivaren förser arbetstagaren med kompetens vilket gör 

den anställde mer anställningsbar. I gengäld blir arbetstagaren lojal mot arbetsgivaren och 

bistår arbetsgivaren med kunskap. Till skillnad mot det gamla psykologiska kontraktet där 

arbetstagarens lojalitet byggde på att arbetsgivaren betalade ut skälig lön och garanterade 

arbete. 

Resultaten i Prujits (2013) studie visade att den nya arbetsmarknaden och det nya 

psykologiska kontraktet gör att organisationerna behöver satsa på att göra arbetstagaren mer 

anställningsbar. Studien visar dock att arbetstagare som fått kompetensutveckling och 

upplever hög anställningsbarhet, ofta tenderar att byta arbete. Detta gör att organisationer som 

tillhandahållit kompetensutveckling blir förlorare vilket lett till att arbetsgivare tagit sig rätten 

att teckna formella avtal med arbetstagarna, som binder dem att stanna under ett visst antal år. 

Studien kritiserar betydelsen av nya psykologiska kontraktet, då det visade sig att anställda 

som inte fick kompetensutveckling ändå kände lojalitet till arbetsgivaren.  

2.4 Motivation 

Tidigare forskning visar att det finns olika motivationsfaktorer som gör att arbetstagare väljer 

att stanna kvar på sin arbetsplats. Genom att göra sina medarbetare anställningsbara med hjälp 

av kompetensutveckling visar Prujit (2013) att arbetstagaren blir motiverad att stanna hos 

arbetsgivaren. Studien kring hemtjänstpersonal av Butler m.fl. (2014) visade att det var svårt 

att få unga personer att stanna inom hemtjänsten. Utebliven motivation till arbetsuppgifterna 

kan bero på låg lön och otillfredsställande arbetsvillkor. Forskarna föreslår att arbetsvillkoren 

och lön ska bli bättre för att attrahera unga personer att stanna. Det som gjorde att 

hemtjänstpersonalen stannade var att de inte kände sig anställningsbara nog för att kunna byta 

arbete (Butler m.fl., 2014). Det skiljer sig från Prujits (2013) studie där anställningsbarheten 

istället påverkade att arbetstagare stannade kvar.  

 

Lee & Liu (2009) beskriver i sin studie att arbetsmarknaden har förändrats. Det har därför 

blivit viktigare att vara ännu mer konkurrenskraftig för att öka lönsamheten. För att bli mer 

effektiva och förbättra servicekvalitén behöver anställdas attityd till arbetet förbättras. De har 

därför studerat sambanden mellan prestationsmotivation och det nya psykologiska kontraktet, 

samt hur det psykologiska kontraktet påverkar anställdas attityd till arbetet. Studien är 

kvantitativ med 340 deltagare från en bank i Taiwan. I studien beskriver de begreppet 

prestationsmotivation som innebär hur motiverad arbetstagaren är att utföra sina 

arbetsuppgifter. Prestationsmotivation är enligt forskarna den drivkraften och uthållighet som 

krävs för att kunna uppfylla och nå det uppsatta målet. Det nya psykologiska kontraktet 

nämns som en viktig faktor för att kunna påverka arbetstagarnas attityder till arbetet. De 

menar att det nya psykologiska kontraktet är en slags nyckel till arbetstagarens lojalitet. Om 

organisationen behandlar arbetstagaren bra så ökar förtroendet och viljan att prestera och 
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utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Resultatet visar att formella avtal inte längre är en garanti för att upprätthålla en långsiktig 

relation mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det viktiga är istället att upprätthålla det nya 

psykologiska kontraktet genom att skapa förtroende mellan chefer och anställda. Forskarna 

menar att bankpersonalen i Lee & Lius (2009) studie med stor sannolikhet kommer vilja 

arbeta kvar i banker som stärker deras servicekvalité och på det sättet förbättrar arbetstagarnas 

anställningsbarhet. De rekommenderar också arbetsgivare att leta efter personer med hög 

prestationsmotivation när de söker ny personal. Personer som motiveras av att se resultat och 

prestera är sannolikt mer benägna att uppfylla det nya psykologiska kontraktet eftersom de har 

en bättre attityd till arbetet. 

2.5 Sammanfattning Tidigare Forskning 

Tidigare forskning (Bolin & Härenstam, 2008) visar att byråkrati och postbyråkrati samspelar 

i många organisationer. En organisation behöver därför inte vara uppbyggd som en ren 

byråkrati utan kan bestå av andra egenskaper. Det som kännetecknar en ren byråkratisk 

organisation är centraliserad styrning, hierarkisk struktur och rätt kompetens på rätt position. 

Postbyråkratisk organisation kännetecknas av decentraliserad styrning där motivation, 

personlig bedömning och kreativitet. Danielssons (2002) studie om delaktighet i 

Försvarsmakten belyser problemen som kan uppstå när kreativitet och delaktighet ska 

implementeras i en stark byråkratisk organisation. Studien visar också att människor i en 

byråkratisk organisation blir påverkade av dess struktur och identifierar sig med sin roll i den 

hierarkiska strukturen. Den visade även att personalen straffade chefen när denne inte utövade 

sin hierarkiska maktposition för att behålla tryggheten och strukturen. 

Tidigare forskning (Roehling m.fl., 2001) (Jang m.fl., 2010) belyser vikten av att arbetstagare 

ska känna balans mellan arbete och fritid. Det är också viktigt att få socialt stöd från chef och 

kollegor för att stanna länge på samma arbetsplats. Dessa studier väckte vårt intresse 

angående vad som krävs av en arbetsgivare för att få lojala arbetstagare som stannar kvar på 

arbetsplatsen. Men också vad arbetstagare förväntar sig och behöver för att trivas och må bra.  

 

Artiklarna visar att det finns olika aspekter som bör tas i beaktning för att kunna behålla sin 

personal. Bland annat betydelsen av kompetensutveckling i utbyte mot lojalitet. Vi finner det 

därför intressant att undersöka om arbetsförmedlarna i Örebro tycker det är viktigt med 

kompetensutveckling. Även om vår studie inte berör hemtjänstpersonal som i Butler m.fl., 

(2014) studie fann vi den artikeln intressant och relevant då den berör vad som gör att 

arbetstagare stannar på en arbetsplats. Motivationsfaktorer är enligt Butler m.fl. (2014) ett 

viktigt incitament för att arbetstagare ska stanna kvar. Det blir intressant att undersöka om det 

är förmåner, lön, socialt stöd eller andra faktorer som motiverar arbetsförmedlarna i arbetet 

och att stanna kvar. Artikeln av Lee & Liu (2009) väckte intresset för att undersöka vad som 

motiverar arbetsförmedlare att utföra sina arbetsuppgifter. 
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3.0 Teori 
Teorier och teoretiska begrepp presenteras i detta kapitel utifrån valda teman; Byråkrati, 

Socialt klimat, Kompetensutveckling och Motivation. För att kunna sätta teorierna i en 

kontext inleds kapitlet med en redogörelse om Byråkrati samt om Byråkratins funktionssätt. 

Socialt klimat innefattar KASAM och Skilda sfärer. Avsnittet Kompetensutveckling behandlar 

begreppet Anställningsbarhet. I temat Motivation presenterar vi Herzbergs Tvåfaktorteori.  

3.1 Byråkrati  

Det finns olika sätt att styra och strukturera en organisation. Vilken organisationsstruktur en 

organisation har grundar sig främst i vilken uppgift organisationen ska utföra (Wolvén, 

2000:25-26). Den byråkratiska organisationsstrukturen beskrivs som effektiv när det gäller att 

styra och kontrollera en komplex administrativ organisation (Wolvén, 2000:27-28). Wolvén 

(2000:29) beskriver sociologen Max Webers syn på den ideala byråkratin som bygger på ett 

antal olika principer. För det första bör det finnas en tydlig ansvarsfördelning över de 

uppgifter som ska utföras. Organisationen ska ha en hierarkisk struktur där anställda 

övervakas av andra anställda på en högre nivå än dem. Det ska finnas tydliga regler för hur 

organisationen ska styras och hur arbetsuppgifterna ska utföras. Administratörer med 

expertkunskaper behövs för att kunna bidra till att nå organisationens mål. Befordran i en 

idealbyråkrati ska ske efter prestation, anställningstid eller en kombination av dessa. Slutligen 

är det viktigt att de anställda inte äger någon del av organisationen för att de inte ska kunna 

utnyttja sin anställning i organisationen för egen förtjänst (Wolvén, 2000:29).  

 

Webers idealbyråkrati är svårt att hitta i organisationer idag men Granberg (2011:683) skriver 

att statliga myndigheter kommer relativt nära Webers idéer om byråkrati. Eftersom 

myndigheter ofta har rollen som utredande, kontrollerande och samordnande samt arbetar på 

uppdrag av regering/riksdag är det viktigt att det finns regler om hur beslut ska fattas. 

Fördelar med en byråkratisk organisationsstruktur är att det finns tydliga regler för hur arbetet 

ska utföras. Vem som ansvarar för vad är tydligt och alla vet sin plats i organisationen. Det 

finns oftast många experter och det är lätt att få en överblick över organisationen. Nackdelar 

är att det krävs mycket administration som tar tid. Reglerna och de uppdelade 

ansvarsområdena kan göra att arbetstagarna får svårare att samarbeta mellan olika enheter 

(Granberg, 2011:683).  

 

3.1.1 Byråkratins Funktionssätt 

Arbetstagare som arbetar i en organisation med en viss organisations struktur kommer att 

präglas av hur organisationen är uppbyggd. I en byråkratisk organisation finns värderingar, 

normer och beteenden som blir gemensamt för de arbetstagare som arbetar i organisationen 

(Wolvén, 2000:33-35). Goldthorp och Lockwood m.fl. (1969) i Wolvén (2000:33) har gjort 

en analys om den byråkratiska inställningen till arbetet. Där kommer de fram till att det som 

kännetecknar arbetstagare i byråkratiska organisationer är att de främst uppfattar sitt arbete 

och kompetens som ett medel för att uppnå stigande inkomst, social status och långsiktig 

trygghet. Arbetet är viktigt för att arbetstagren ska kunna skapa sin identitet och en karriär. 

Den byråkratiska organisationsformen bidrar i låg utsträckning till kreativitet och 
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personligutveckling men ger arbetstagaren rättvisa och trygghet. Wolvén (2000:33) menar att 

den byråkratiska organisationsformen passar bättre för vissa typer av organisationer än andra. 

Det är också viktigt att rekrytera rätt personer till en byråkratisk organisation eftersom att de 

behöver kunna följa och acceptera de regler som finns. 

 

3.2 Socialt Klimat 

För att kunna besvara vår första frågeställning behöver vi teorier om socialt klimat. Här 

kommer därför en presentation av valda teorier och begrepp, KASAM och Skilda Sfärer. Det 

finns andra teorier som skulle kunna hjälpa oss att förstå empirin, Antonovskys (2005) 

begrepp hanterbarhet är ett av dem. Det kan sättas i samband med Robert Karaseks teori 

Krav-Kontroll och Stödmodellen (Allvin m.fl., 2011:141). Båda modellerna kan ge en större 

förståelse för relationen mellan arbetsliv och hälsa. Vi finner dock KASAM tillräcklig i det 

här sammanhanget tillsammans med de andra valda teorierna. Denna studie fokuserar därför 

enbart på KASAMs tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

3.2.1 KASAM 

KASAM är ett begrepp och verktyg som används för att mäta i vilken utsträckning människor 

har en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) menar att en 

människa med hög känsla av sammanhang tenderar att må bra och hålla sig frisk i större 

utsträckning än de med låg KASAM. KASAM består av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. En person med hög KASAM känner begriplighet över sin situation och 

upplever den hanterbar och meningsfull (Antonovsky 2005:43). 

3.2.1.1 Begriplighet 

Begriplighet innebär enligt Antonovsky (2005:44-45) hur människan tolkar och uppfattar 

information. Han skriver att människor med hög känsla av begriplighet ser världen från ett 

ljust perspektiv. Vilket innebär att de hanterar plötsliga situationer och överraskningar med 

inställningen att allt kommer att ordna sig. Han menar även att personer med låg begriplighet 

ofta kan uppleva sig som otursfåglar och se oförutsedda händelser som dåliga omen.  

3.2.1.2 Hanterbarhet  

Hanterbarhet innebär enligt Antonovsky (2005:45) hur människan hanterar olika situationer 

som inträffar och vilka medel som finns för att bearbeta och ta sig igenom dem. Ett medel är 

nätverken och det sociala stödet som människor har i sin närhet. Exempelvis personer som 

kan hjälpa till, stötta och komma med råd om det behövs. Med en hög känsla av hanterbarhet 

är det svårare att fastna i exempelvis sorg eller besvikelse. Människan har då resurser och 

redskap att ta sig igenom och lägga saker bakom sig. Finns däremot en låg känsla av 

hanterbarhet är det svårt att se möjligheter och gå vidare, vilket kan leda till att personen 

fastnar i sorg eller olycka. 

3.2.1.3 Meningsfullhet 

Den tredje delen i Antonovskys (2005:46) begrepp är meningsfullhet och innebär hur 

betydelsefullt något känns. Finns hög meningsfullhet känner människan enligt Antonovsky 

(2005:45) att det är värt att lägga tid och energi på saker. Därmed kan meningsfullheten ses 
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som en drivkraft som tar människan framåt. Har personen låg meningsfullhet upplever de ofta 

situationer, saker och personer som bördor. 

3.2.1.4 Exempel på hur KASAM verkar  

Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hör ihop och samverkar. En 

person behöver inte ha hög KASAM inom alla områden även om det är eftersträvansvärt. Om 

det finns hög begriplighet och hanterbarhet men saknas meningsfullhet innebär det att 

personen vet hur arbetet ska utföras och vilka metoder som ska användas, men saknar 

motivation att utföra det. Det kan i sin tur leda till ineffektivitet på arbetet och avsaknad av 

arbetsmoral (Antonovsky 2005:46). 

Hanterbarheten innebär att det finns resurser, det vill säga tid eller kompetens att utföra sina 

arbetsuppgifter. En arbetstagare kan känna hög begriplighet och meningsfullhet inför sitt 

arbete men sakna hanterbarhet. Den har då hög motivation och förstår varför arbetet ska 

utföras, men saknar resurser som till exempel tid och kompetens att utföra dem. Det kan leda 

till ohälsa i form av stress och depression. 

 

Avsaknad av begriplighet kan relateras till exempelvis visstidsanställningar. Arbetstagaren 

kan känna att den trivs på arbetet och har hög hanterbarhet och meningsfullhet. Vilket gör den 

både kompetent att utföra sitt arbete och finner det tillfredsställande. Men 

visstidsanställningen påverkar motivationen då personen vet att arbetet kommer ta slut oavsett 

arbetsprestation. Låg begriplighet kan därmed påverka arbetsresultatet då personen inte får 

den belöning den behöver som motivation, i detta fall en fast trygg anställning.  

3.2.2 Skilda sfärer 

Den nya flexibla arbetsmarknaden innebär att gränserna mellan arbets- och privatliv suddas 

ut. Allvin m.fl. (2011:105) skriver att dessa två sfärer, arbets- och privatliv kan interagera och 

påverka varandra på olika sätt. Allvin m.fl. (2011) delar upp begreppet Skilda sfärer i tre olika 

modeller.  

 

Den första är segmenteringsmodellen som innebär att arbets- och privatliv är helt skilda och 

inte bör inkräkta på varandra. Den modellen härstammar från det industriella samhället som 

ofta var hårt och krävande. Det privata livet inklusive familjelivet skulle därför vara fritt från 

krav. Den lediga tid som fanns skulle vara individens fria stund med chans till återhämtning. 

Arbetslivet fyllde enbart det materiella och ekonomiska behovet medan privatlivet 

tillfredsställde de emotionella och sociala behoven (Allvin m fl., 2011:105). 

Överspridningsmodellen och tar upp svårigheterna med att skilja helt mellan sfärerna privat- 

och arbetsliv. Det är omöjligt att skilja arbets- och privatliv åt helt, då individen ständigt är 

färgad av åsikter, attityder och upplevelser. Det blir därför svårt att inte låta privatlivet präglas 

av det som sker på arbetstiden (Allvin m fl., 2011:106). Ett negativt exempel skulle kunna 

vara att det kan vara svårt att varva ner på fritiden om arbetstagaren haft det stressigt och 

tungt på arbetet. Om arbetslivet tenderar att inkräkta på privatlivet kan det skapa stress och 
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depression hos individen. Konflikter av detta slag mellan de olika sfärerna brukar i sin tur 

leda till att arbetstagaren söker nytt arbete (Allvin m.fl., 2011:107). 

Kompensationsmodellen innebär att om arbetstagaren har ett monotont och enformigt arbete 

bör den kompensera det med en aktiv och spännande fritid för att skapa balans i livet. Har 

arbetstagaren ett aktivt och krävande arbete bör den därför enligt Allvin m.fl. (2011:106) ha 

en mer harmonisk och lugn fritid för att uppnå balans. 

På senare tid har forskning fokuserat på vad de kallar ömsesidigt gynnande sfärer. Det är en 

utveckling av överspridningsmodellen och syftar på att människan har olika roller i både 

privat och arbetsliv som samverkar med varandra (Allvin m fl., 2011:108). De olika rollerna 

som exempelvis arbetstagare, mamma och kollega kan ge upphov till framgång inom sfärerna 

med hjälp av socialt stöd, ökad insikt och en utvecklad självbild. Allvin m.fl., (2011:108) 

skriver att detta förutsätter att individen inte spelar för många roller och att ingen av dem är 

för tidskrävande. Det kan då bli obalans som kan leda till ohälsa, depressioner och stress 

(Allvin m.fl., 2011:108-109). 

3.3 Kompetensutveckling 

Nedan beskrivs begreppet Anställningsbarhet. Detta för att få en djupare förståelse för vilken 

betydelse anställningsbarhet har för benägenheten att stanna kvar på Arbetsförmedlingen. 

3.3.1 Känslan av Anställningsbarhet 

Garsten m.fl. (2011:151-153) skriver att förändringar i samhället och på arbetsmarknaden sker 

i snabbare takt. Visstidsanställningar och bemanningsföretag blir allt vanligare och 

arbetstagare byter därför arbete i större utsträckning. Förändringarna medför ett ökat ansvar 

för individen att göra sig anställningsbar och hålla sin kompetens uppdaterad (Garsten m.fl., 

2011:151). Berntson i Garsten m.fl. (2011:158) betonar att känslan av anställningsbarhet är 

viktigare än att faktiskt kunna få ett nytt arbete. När arbetstagaren har en känsla av 

anställningsbarhet upplever den kontroll över sin karriär. Känslan av anställningsbarhet är 

positivt både för individens hälsa och benägenhet att få ett nytt arbete (Garsten m.fl., 

2011:166-167). 

3.4 Motivation 

För att öka förståelsen för vår andra frågeställning, vad som motiverar en arbetsförmedlare att 

utföra sina arbetsuppgifter efter mer än tio års anställning behövs motivationsteorier. Därför 

beskrivs här Herzbergs (1987) Tvåfaktorteori.  

3.4.1 Herzbergs Tvåfaktorsteori 

Fredrik Herzberg (1987:9) har utvecklat en Tvåfaktorteori med motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer som beskriver vad som motiverar arbetstagare på arbetsplatsen. 

Hygienfaktorer är yttre faktorer som till exempel fysiska och sociala arbetsförhållanden. 

Dessa faktorer kan vara lön, trygghet, ledarskap och mellanmänskliga relationer. Om dessa 

faktorer inte tillgodoses kan det leda till vantrivsel och försämrad arbetsprestation bland 

arbetstagarna. Motivationsfaktorer är inre faktorer som gör att arbetstagare trivs på 

arbetsplatsen. Faktorerna kan vara feedback, prestation, erkännande och uppmuntran. När 
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dessa faktorer är uppfyllda skapar det ökad arbetstillfredsställelse vilket leder till bättre 

produktion och trivsel på arbetsplatsen. Saknas motivationsfaktorerna kan det innebära att 

arbetstagarna inte blir lika motiverade som när de finns, men det behöver inte innebära 

vantrivsel.  

Herzberg (1987:6) menar att hygienfaktorerna är nödvändiga för att skapa trivsel och att 

motivationsfaktorerna används för att motivera arbetstagarna. Han poängterar att genom att 

uppfylla dessa faktorer skapas långsiktig motivation. Målet är att arbetstagarna ska vilja utföra 

sina arbetsuppgifter utan ett detaljstyrt ledarskap. Wolvén (2000:174) menar att Herzbergs 

teori kan användas för att analysera motivation i arbetslivet. När teorin används bör det tas i 

beaktning att hygien- och motivationsfaktorer kan variera beroende på vilken kultur som finns 

på arbetsplatsen. Det finns ofta kulturella skillnader mellan olika länder men också mellan 

olika organisationer. 

3.5 Sammanfattning Teori 

Dessa teorier kommer vägleda oss i analysen av det empiriska materialet för att ta reda på vad 

som gör att arbetsförmedlare stannar kvar länge på Arbetsförmedlingen. Vi kommer 

undersöka hur de upplever det sociala klimatet och om de anser att de har socialt stöd från 

chefer och kollegor. KASAM kommer användas som utgångspunkt för att analysera temat 

Socialt Klimat och om de upplever att de har kontroll över sin arbetssituation. Skilda sfärer 

kommer användas för att analysera hur arbetsförmedlarna skapar balans mellan arbetsliv och 

fritid samt vad det har för inverkan på hur de trivs på arbetsplatsen.  

 

För att förstå betydelsen av kompetensutveckling kommer begreppet Anställningsbarhet att 

användas. För att utöka kunskapen inom temat Motivation och för att förstå vad som 

motiverar arbetsförmedlare att utföra sina arbetsuppgifter, kommer Herzbergs Tvåfaktorteori 

användas.  

4.0 Metod 
Metodkapitlet presenterar vilka metoder vi använt samt hur vi gått tillväga för att samla in och 

bearbeta det empiriska materialet. Metodkapitlet inleds med val av metod och därefter 

redogörs för urvalet och en beskrivning av vilka val som gjorts i urvalsprocessen. 

Datainsamlingen presenteras följt av en beskrivning om hur analysen genomförts. Sedan 

redogör vi för de etiska principer vi tagit hänsyn till och diskuterar reliabilitet och validitet. 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att göra en fallstudie på Arbetsförmedlingen i Örebro. Fallstudie är en 

forskningsdesign som kännetecknas av att forskaren riktar in sig på ett specifikt fall, plats 

eller organisation och forskningens mål är att åskådliggöra det valda fallet (Bryman, 2011:74-

75). Arbetsförmedlingen är en byråkratisk organisation med dåligt rykte (TNS Sifo, 2014). 

Trots detta har de ett stort antal arbetsförmedlare med en anställningstid på mer än tio år och 

kändes därmed relevant för vår studie. Vår fallstudie genomförs med en kvalitativ metod 

eftersom vi är intresserade av hur individer uppfattar relationen till sin arbetsgivare. En 

kvalitativ metod ger enligt Bryman (2011:40-41) möjlighet att ta del av individers subjektiva 
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upplevelser till skillnad från en kvantitativ metod. Studien har en abduktiv forskningsansats 

vilket enligt Bryman (2011:73-74) innebär att forskaren utgår från redan existerande teorier 

men är öppna för nya infallsvinklar och ny kunskap som empirin kan generera. Nackdelen 

med fallstudie är att vi inte kommer kunna generalisera resultatet då vi enbart fokuserar på en 

viss del i en organisation, Arbetsförmedlingen i Örebro. Vi ser dock en möjlighet att 

generalisera analytiskt vilket vi diskuterar i metodkapitlets sista avsnitt. 

 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att samla in det 

empiriska materialet. Bryman (2011:441) skriver att det ibland behövs ställas frågor direkt till 

individen för att få en helhetsbild av individens åsikter och att det kan göras genom intervjuer. 

Bryman (2011:414-415) menar att forskaren vid en semistrukturerad intervju kan ta hjälp av 

en intervjuguide som är strukturerad efter olika teman. Intervjuguiden som vi utformat 

innehåller öppna frågor som ger intervjupersonen möjlighet att prata fritt. Vår förhoppning är 

att frågorna ska besvara syftet och frågeställningarna, men även ge oss en ökad förståelse för 

arbetet som arbetsförmedlare.  

 

Observationer hade inte gett oss insikt i arbetsförmedlarnas uppfattning om varför de väljer att 

stanna. Däremot skulle vi kunnat se mer av hur det sociala klimatet verkar på 

Arbetsförmedlingen. Kanske hade vi kunnat urskilja stämningen bland kollegorna och utifrån 

det bildat oss en uppfattning om trivseln på arbetsplatsen. Men det hade troligtvis inte varit 

tillräckligt för att besvara frågeställningen om Socialt Klimat, ännu mindre frågorna om 

Kompetensutveckling och Motivation. Därmed känns valet av metod relevant. 

4.2 Urval 

För att kunna utföra studien behövdes en definition av vad en längre tid är. Valet blev mer än 

tio år hos samma arbetsgivare då en femtedel av ett arbetsliv är en lång tid. Vi begränsade 

urvalet till Arbetsförmedlingen i Örebro då vi har en kontakt där som gav oss tillgång till 

arbetsplatsen, samt att det ligger nära geografiskt. Vår kontakt på Arbetsförmedlingen 

bifogade en lista med namn på arbetsförmedlare som visat intresse för att delta i vår studie. Vi 

fick 15 namn på arbetsförmedlare från olika avdelningar och av dem lottade vi åtta stycken 

som bokades in för intervju. Kriterierna för urvalet är enligt Bryman (2011:434) ett strategiskt 

och målstyrt urval eftersom vi valde ut intervjupersonerna så att de skulle matcha studiens 

syfte. Men vi tänker att lottdragningen även bidrar till ett slumpmässigt urval (Bryman, 

2011:435). 

Alla intervjuer genomfördes som planerat förutom en där intervjupersonen uteblev. För att 

effektivisera tiden drog vi därför ett nytt namn och bokade in en annan person för intervju 

några dagar senare. 

4.3 Förberedelser Intervju 

Först skapades en mindmap med alla frågor vi kunde komma på relaterat till syftet. Detta 

gjordes utifrån tidigare forskning och teorier vi hittat om ämnet. Därefter kategoriserade vi 

frågorna och kom fram till fyra teman. Dessa döpte vi till Socialt Stöd, Motivation, Balans 
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arbete och fritid samt Anställningsbarhet där vi inkluderade personlig utveckling och 

kompetens. 

Därefter sorterade vi frågorna efter tema och relevans för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom det är stora och komplexa frågor och därmed många faktorer som 

spelar in kan vissa frågeställningar behöva flera teman för att besvaras.  Men för att förenkla 

för läsaren har vi valt att redovisa hur intervjuguiden är uppbyggd enligt våra teman samt hur 

vi trodde att det skulle kunna besvara frågorna. Vi kommer sedan i kapitlet resultat och analys 

utveckla resonemanget kring hur svaren på intervjufrågorna besvarade våra frågeställningar 

utifrån den insamlade empirin. Frågorna i intervjuguiden är öppna för att intervjupersonerna 

ska få möjlighet att berätta fritt om sina upplevelser och inte bli styrda. Vi följde inte 

intervjuguiden in i minsta detalj utan använde frågorna som stöd för att beröra alla teman. 

I kategorin Socialt Klimat ställer vi frågor om trivsel bland kollegor, relation till närmsta chef 

och sammanhållningen på arbetsplatsen (bilaga 1, punkt 4). Frågor om vad arbetsförmedlaren 

skulle sakna vid byte av arbetsplats ställs (bilaga 1, punkt 3). Detta för att besvara vår första 

frågeställning, Vilken betydelse har det sociala klimatet för att arbetstagare ska trivas och 

stanna kvar i en byråkratisk organisation?  

 

Utifrån tidigare forskning trodde vi att balansen mellan privat- och arbetsliv skulle kunna vara 

en bidragande faktor för att arbetstagare väljer att stanna kvar i en byråkratisk organisation. Vi 

valde därför att använda det som ett tema i vår intervjuguide och ställa frågor om det (Bilaga 

1, punkt 1 & 5). 

Frågeställning två lyder: Vilken betydelse har arbetstagarens utvecklingsmöjligheter för 

benägenheten att stanna kvar i organisationen? Här ställde vi frågor om temat 

Anställningsbarhet och vad som kan få dem att byta arbetsplats. Vi undrade även om de får 

någon kompetensutveckling och om de upplever att de är anställningsbara (Bilaga 1, punkt 2 

och 3). 

Vad motiverar en arbetstagare att utföra sina arbetsuppgifter efter mer än tio års 

anställning? För att besvara denna fråga använde vi oss av temat Motivation. Där ställdes 

frågor om vad som motiverar dem att göra ett bra arbete samt vad som får dem att känna sig 

tillfreds med sin arbetssituation (Bilaga 1, punkt 6). 

Vi ställde även frågor om deras tidigare anställningar för att få veta om de har stannat länge 

hos tidigare arbetsgivare. Detta för att ta reda på om det är specifikt Arbetsförmedlingen som 

fått dem att bli mer lojala arbetstagare eller om de alltid varit det (Bilaga 1, punkt 1). Frågor 

om deras benägenhet att stanna kvar ställdes också under detta tema (Bilaga, punkt 7).  

För att undersöka om frågorna var tydliga och levde upp till våra förväntningar utfördes en 

pilotintervju. Frågorna upplevdes enligt intervjupersonen som tydliga och relevanta trots att 

denne inte arbetar som arbetsförmedlare utan inom vården. Vi valde därför att behålla alla 

frågor utan några ändringar.  
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4.4 Intervjuer 

Vår kontakt hade bokat ett konferensrum på Arbetsförmedlingen i Örebro där vi genomförde 

intervjuerna under två halvdagar och en heldag. Vi valde att vara på deras arbetsplats med 

förhoppning om att intervjupersonerna skulle känna sig trygga. Detta för att underlätta för 

dem och skapa ett naturligare samtal. Vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer som 

varade mellan 33 och 55 minuter. Som hjälpmedel använde vi en intervjuguide med öppna 

frågor sorterade efter olika teman. Bryman (2011:415) menar att en öppen intervjuguide ger 

en möjlighet till ett flexibelt samtal med utrymme för följdfrågor.  

 

Vi turades om att intervjua, men båda medverkade för att kunna hjälpas åt att föra samtalet 

framåt och se till att alla teman blev berörda. Bryman (2011:428) menar att det är viktigt att 

registrera hur saker sägs och att studera kroppsspråket hos intervjupersonen. Vi ansåg därför 

att det var en stor fördel att båda var med och blev lika insatta i allt empiriskt material. Det 

fanns en risk att intervjupersonerna kunde uppleva det negativt att vi var två som intervjuade 

och då känt sig underlägsen eller utsatt. Något som också hade kunnat bidra till osäkerhet var 

att alla intervjuer spelades in för att underlätta transkriberingen. Vi upplevde dock inga 

negativa konsekvenser av detta utan upplevde stämningen under intervjuerna som öppen och 

avslappnad. Som tack för att de medverkade och för att bidra till en trevlig stämning bjöd vi 

på fika. 

4.5 Transkribering 
Transkriberingen genomfördes noggrant och de inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant. 

Skratt, pauser, tystnad och andra ljud skrevs också ner då Bryman (2011:428) belyser vikten 

av att få med helheten i samtalet och inkludera både vad som sägs och hur det sägs. Vi valde 

att dela upp arbetet för att effektivisera tiden och transkriberade fyra intervjuer var. Efter att 

ha transkriberat alla intervjuer läste vi igenom alla och skrev sedan ut dem. 

4.6 Analys och kategorisering av empiriskt material 

När alla intervjuer var utskrivna satte vi snabbt igång med analysen. Detta för att ha det färskt 

i minnet och för att öka förståelsen för vårt material. Bryman (2011:523) skriver att det är 

viktigt att börja med kodningen så tidigt som möjligt för att öka förståelsen av det empiriska 

materialet. Sedan läste vi igenom alla transkriberingar för att bilda oss en uppfattning över 

empirin. Därefter markerade vi svaren vi fått med olika färger beroende på vilket tema svaret 

tillhörde. Vi skrev ner nyckelord i marginalen för att se om vi hittade empiri som kunde 

kopplas till våra färdiga teman.  

Sen sökte vi efter nya nyckelord och mönster i materialet. Vilket kan jämföras med det som 

Bryman (2011:525) beskriver som att granska sina koder kritiskt. Vi fann då att våra fyra 

ursprungliga teman inte längre var aktuella och valde därför att göra om och slå ihop dem. Vi 

skapade fyra nya teman med namnen Byråkrati, Socialt Klimat, Kompetensutveckling och 

Motivation. Där socialt stöd och balansen mellan privat- och arbetsliv blev ett tema istället för 

två. Vi samlade även in bra citat och sparade det i ett dokument på datorn.  

 

Intervjupersonerna svarade på alla frågor, men vi kommer inte nämna exakt hur många 
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personer som gett samma svar på frågorna. Dels för att det är en kvalitativ studie och därmed 

viktigare vad som sägs och hur det sägs, men främst för att hålla intervjupersonerna anonyma. 

Därför benämns antalet svarande i resultat och analys med ord som majoriteten, flera eller 

några. 

4.7 Etiska Principer 

Etiska principer är viktiga att ta hänsyn till när man gör en studie som inkluderar människor. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att det inom det samhällsvetenskapliga området är viktigt att 

ta hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I denna studie kommer vi därför ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) krav. 

 

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfylls genom att vi redan vid första kontakten 

via mail informerade arbetsförmedlarna om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt. 

Intervjupersonerna fick sedan samma information vid intervjutillfället. För att uppfylla 

samtyckeskravet informerades intervjupersonerna om att deras deltagande var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta intervjun. De fick också information om att de inte behövde 

svara på frågor som de inte kände sig bekväma med.  

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfylls genom att obehöriga ej får ta del av 

personuppgifter samt att deltagarna får bibehålla anonymitet. Vi har därför inte antecknat 

några namn någonstans och utelämnar uppgifter och citat som kan komma att identifiera 

någon av intervjupersonerna. Vi har tagit hänsyn till att deras anställningstid skulle kunna 

avslöja deras identitet och kommer därför inte att ge exempel där vi nämner exakt 

anställningstid. Vi kommer inte att använda det insamlande materialet till någonting annat än 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. För att uppfylla nyttjandekravet kommer 

inte materialet lämnas ut till tredje part eller användas på ett otillbörligt sätt.  

4.8 Reliabilitet och Validitet 

Inom samhällsvetenskaplig forskning används begrepp som reliabilitet och validitet för att 

visa studiens trovärdighet. Begreppen är främst anpassade för kvantitativ forskning men 

används också i kvalitativ forskning (Bryman, 2011:49). I denna studie kommer LeCompte & 

Goetzs (1982) i Bryman (2011:352) definition av reliabilitets och validitetsbegrepp användas. 

Vi kommer även använda oss av begreppet replikerbarhet.  

4.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är och i vilken utsträckning resultaten blir 

detsamma om den genomförs igen (Bryman, 2011:49). LeCompte & Goetzs (1982) i Bryman 

(2011:352) delar upp begreppet i intern reliabilitet och extern reliabilitet.  

 

Intern reliabilitet handlar om hur forskarna tolkar det empiriska materialet och resultaten från 

studien (Bryman, 2011:352). Eftersom vi är två personer som genomfört denna studie 

tillsammans har vi haft diskussioner om hur vi ska tolka materialet. Det har bidragit till att vi 

fått en djupare förståelse för materialet och vi är helt överens om hur empirin ska tolkas.  
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En god extern reliabilitet innebär att resultatet blir detsamma om studien genomförs igen. Det 

kan jämföras med begreppet replikerbarhet som innebär ungefär samma sak (Bryman, 

2011:352). För att studien ska kunna genomföras vid ett annat tillfälle av någon annan 

behöver tillvägagångsättet vara utförligt beskrivet (Bryman, 2011:49).  

Studiens tillvägagångsätt är noggrant beskrivet vilket gör det möjligt för en annan forskare att 

göra om studien på ett liknande sätt. Bryman (2011:352) skriver att det är svårt att replikera 

en kvalitativ studie då man inte kan pausa en social miljö. Skulle vi eller någon annan göra 

om studien på Arbetsförmedlingen i Örebro inom ett år, skulle den med stor sannolikhet ge 

liknande resultat. Om fem år kan däremot medarbetare ha bytts ut, ledarskapet se annorlunda 

ut samt att politiken och arbetsmarknaden troligtvis förändrats. Detta gör att resultaten 

förmodligen skulle se annorlunda ut i jämförelse med denna studie. Replikerbarhet innebär 

även att studien kan genomföras i en annan organisation. Eftersom tillvägagångsättet är 

detaljerat beskrivet skulle studien kunna replikeras på till exempel Försäkringskassan eller en 

annan arbetsförmedling. Resultatet skulle troligtvis inte visa samma sak, men upplägget på 

denna studie skulle kunna vara aktuellt även för framtida studier. Det skulle då kunna 

jämföras med dessa resultat för att identifiera likheter och skillnader mellan organisationerna.  

4.8.2 Validitet 

Validitetsbegreppet handlar om huruvida studien mäter det som den är tänkt att mäta 

LeCompte & Goetz (1982) i Bryman (2011:352) delar upp validitetsbegreppet i två olika 

delar, intern validitet och extern validitet. 

För att ha god intern validitet ska teoretiska antaganden och idéer som utvecklas i studien 

stämma överens med det empiriska materialet som samlas in. LeCompte & Goetz (1982) i 

Bryman (2011:352) menar att kvalitativa studier ofta har god intern validitet eftersom 

forskaren befinner sig i den sociala miljön en längre tid. Eftersom vi gjorde åtta djupgående 

intervjuer fanns möjligheten att kontrollera att de teoretiska begreppen var relevanta för att 

fånga in den empiri vi var intresserade av.  

 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten från studien kan generaliseras till 

andra sammanhang eller organisationer (Bryman, 2011:352). Bryman (2011:369) menar att en 

fallstudie inte är ett representativt urval ur en population. Resultaten från denna fallstudie kan 

därför inte generaliseras till andra organisationer eller till andra Arbetsförmedlingar i Sverige.  

Det finns delade meningar angående huruvida det går att generalisera en kvalitativ studie. 

Williams (2000) i Bryman (2011:369-370) menar att kvalitativa forskare kan göra måttliga 

generaliseringar. Det innebär att forskaren identifierar drag i fallet som kan fungera som 

exempel. De kan sedan användas för att jämföra med andra liknande grupper. I det här fallet 

skulle det exempelvis kunna vara att resultaten jämförs med andra arbetsförmedlingar i 

Sverige eller med liknande organisationer som Försäkringskassan. Däremot kan vi inte säga 

att de resultat som denna studie visar gäller för alla Arbetsförmedlingar eller liknande 

organisationer.  
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5.0 Resultat och Analys 
Nedan följer resultat och analys av det empiriska materialet. Det presenteras efter våra fyra 

valda teman; Byråkrati, Socialt klimat, Kompetensutveckling och Motivation.  

5.1 Byråkrati 

Granberg (2011:683) skriver att statliga myndigheter ofta har strukturer liknande Webers 

idealbyråkrati. Intervjupersonerna beskriver Arbetsförmedlingen som en hierarkisk 

organisation med lagar och regler som måste följas. Vilket kan jämföras med Webers 

(Wolvén, 2000:29) idealbyråkrati där regler har en tydlig och nödvändig funktion för att 

kunna fungera. Men intervjupersonerna upplever att de trots dessa regler har ett ganska fritt 

handlingsutrymme i hur de ska utföra sina arbetsuppgifter.  

”Vi har haft en gammal skola, chefen är väldigt hierarkisk och bestämmer. Vi ska stå med 

mössan i handen och buga och bocka. Vårt jobb är väldigt målstyrt och ledarskapet är rent 

generellt väldigt bestämmande och kontrollerande.”  

Här berättar en av arbetsförmedlarna hur ledarskapet uppfattades tidigare. Intervjupersonen 

berättade att ledarskapet blivit bättre nu då cheferna inte är fullt lika styrande och 

kontrollerande. Här kan vi därför med hjälp av Granberg (2011) förstå att den byråkratiska 

strukturen genomsyrar även ledarskapet. Ledarskapet har förändrats på Arbetsförmedlingen 

enligt våra intervjupersoner vilket skulle kunna bero på att organisationsstrukturen har 

förändrats och blivit mer postbyråkratisk. Detta förstår vi genom Bolin & Härenstams (2008) 

studie som beskriver postbyråkratin som en decentraliserad styrform, med utrymme för 

kreativitet och ett mindre detaljstyrt ledarskap än i Webers idealbyråkrati. 

”Ja om någon slutar och det blir en lucka och de pekar att du börjar där och du börjar där så 

måste vi göra det vare sig vi vill eller inte… alla arbetsförmedlarjobb anses vara likvärdiga 

så då plockar de och pusslar med oss bara.”  

 

Citatet ovan visar hur den byråkratiska strukturen fungerar på Arbetsförmedlingen. Här kan vi 

se att det finns en tydlig arbetsfördelning med hierarkisk struktur, vilket gör att organisationen 

kan omplacera personalen efter behov. Granberg (2011) skriver att myndigheter behöver ha 

en byråkratisk struktur för att kunna utföra statens uppdrag som utredande och samordnande. 

Vilket passar in på Arbetsförmedlingen som är en byråkratisk myndighet med ett stort antal 

ärenden att hantera. 

5.2 Socialt Klimat 

Enligt Goldthorp & Lockwood m.fl. (1969) i Wolven (2000:33) uppfattar arbetstagare i en 

byråkratisk organisation sitt arbete som ett medel för att skapa långvarig trygghet och social 

status. Arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen uttryckte att socialt stöd och trygghet är en 

viktig del för att må bra och stanna kvar. Intervjupersonerna berättade att bra stämning och 

trivsel skapas när kollegorna hjälper och avlastar varandra. De tycker att det är viktigt med 

socialt stöd från kollegor och beskriver att arbetet innebär svåra möten med mycket elände 

vilket gör att de ibland behöver ventilera tunga ämnen. Rasterna fungerar även som ett forum 
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för skratt och humor som används för att samla energi för att orka med arbetsuppgifterna. 

Intervjupersonerna är uppmärksamma på hur kollegorna mår och på vissa avdelningar avlastar 

de också varandra i arbetet när någon kollega har extra mycket att göra. Det sociala stödet 

förstår vi genom Herzbergs hygienfaktorer (1987) som innebär att mellanmänskliga relationer 

och att bli sedd kan vara viktiga faktorer för att trivas och vilja gå till arbetet. Vi kan även 

förstå att det sociala stödet är viktigt på Arbetsförmedlingen genom Antonovskys (2005:45) 

begrepp hanterbarhet då det fungerar som ett medel för att hantera olika situationer.  

Intervjupersonerna bekräftade Arbetsförmedlingens dåliga rykte och berättade att de tycker 

det är tråkigt och förvånansvärt att Arbetsförmedlingen uppfattas som det gör. De beskriver 

sig själva och sina kollegor på Arbetsförmedlingen i Örebro som nyfikna, roliga, utåtriktade 

humanister. De är omhändertagande, kompetenta, positiva och öppna. Arbetsförmedlarna 

nämner även att de har hög arbetsmoral och citat, ”att man måste gilla folk” för att arbeta där. 

Det förstår vi genom Wolvén (2000:33-35) som menar att arbetstagare som arbetar i en 

byråkratisk organisation påverkas av den hierarkiska strukturen, genom att skapa 

gemensamma normer och värderingar. Arbetstagare med låg arbetsmoral sållas enligt 

arbetsförmedlarna ut och söker sig bort från Arbetsförmedlingen. Antonovskys (2005) 

begrepp hanterbarhet och meningsfullhet beskriver det arbetsförmedlarna uttryckte. Genom 

att identifiera sig med varandra och stötta varandra i arbetet skapas redskap för att skapa 

meningsfullhet och känna tillhörighet. Samhörighetskänslan kan i sin tur öka hanterbarheten 

då den positiva och hjälpsamma stämningen gör att arbetet som arbetsförmedlare blir lättare 

att hantera.  

“Jag kan gå till praktiskt taget vem som helst och be om hjälp och jag får det. Sen har vi 

väldigt roligt tillsammans på våra kafferaster. Det är väldigt mycket skratt och låg nivå. Jag 

tror att det behövs, det är ett väldigt tungt jobb och vi måste få släppa på trycket 

någonstans.”  

Citatet är ett exempel på hur hanterbarheten (Antonovsky, 2005) kan fungera på 

Arbetsförmedlingen. Hanterbarhet är en av delarna i KASAM och innebär att människan har 

medel att hantera situationer som uppstår. Olika medel kan till exempel vara sociala nätverk 

och kollegor, men det kan även vara flexibel arbetstid och friheten att lägga upp sin arbetsdag 

som de vill. Utan det sociala stödet och flexibiliteten hade arbetsförmedlarna haft låg 

KASAM och troligtvis upplevt arbetet som mer stressigt och inte lika hanterbart.  

5.2.1 Socialt stöd från cheferna 

Intervjupersonerna berättade att ett bra stöd från chefen underlättar arbetet. De uttryckte att de 

har stöttande och uppmuntrande chefer som inte är detaljstyrande. Detta är något som 

intervjupersonerna upplever som väldigt positivt. De är däremot eniga om att feedback och 

uppmuntran är viktigt. En intervjuperson berättade också att missnöjda sökande ibland kan 

hota med att ringa chefen. Arbetsförmedlaren uttryckte då att det är viktigt med en chef som 

”backar upp i alla lägen” och upplever då att det sociala stödet från chefen är betydelsefullt. 

Vi förstår det som att deras arbetssituation blir mer hanterbar (Antonovsky, 2005) då de 

känner stödet från cheferna. 
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“Man pratar om självledarskap, att de inte ska stå där med piskan, utan att vi ska nå vårat 

resultat själva. Och det är ju något som ökar trivseln och är mer medmänskligt och det är 

jättepositivt!”  

Intervjupersonerna tycker det är viktigt att chefen ger beröm, snabb återkoppling och är 

medlem i teamet. Chefen bör föregå med gott exempel och finnas närvarande för 

arbetsförmedlarna, vilket majoriteten tycker att deras chefer gör. Vi ser här på citatet att 

Arbetsförmedlingen är mer postbyråkratisk än Webers idealbyråkrati. Detta för att Webers 

idealbyråkrati inte hade tillåtit att maktstrukturen mellan chef och anställd luckras upp 

Wolvén, 2000). Det närvarande ledarskapet förstår vi genom Herzbergs motivationsfaktorer 

(1987) som på Arbetsförmedlingen innebär att när en arbetstagare får feedback och blir sedd 

skapar det trivsel och ett gott socialt klimat. Någon intervjuperson berättade att den tidigare 

bytt arbetsgivare på grund av dåligt ledarskap. En annan arbetsförmedlare berättade att den 

nuvarande chefen är så bra att om denne byter avdelning eller arbetsplats vill 

arbetsförmedlaren följa efter. Någon beskriver sin chef som “magiskt bra” andra som 

“härlig, medmänsklig och vettig”. Vi förstår det som att arbetsförmedlarna föredrar det 

postbyråkratiska styrandet som verkar råda på Arbetsförmedlingen idag. 

 

Vi frågade även om Arbetsförmedlingen anordnar aktiviteter åt arbetsförmedlarna och vad de 

tycker om det. Vi undrade om teambuilding och exempelvis julbord har betydelse för om man 

stannar kvar på Arbetsförmedlingen i mer än tio år. Intervjupersonerna svarade att det är 

viktigt att organisationen anordnar aktiviteter för personalen, men det är inte avgörande för att 

stanna kvar. Vi förstår det här genom Herzbergs (1987) motivationsfaktorer. När aktiviter 

erbjuds från Arbetsförmedlingen skapas trivsel och de känner sig uppskattade. 

Intervjupersonerna förklarade att det har funnits perioder då Arbetsförmedlingen drog in alla 

aktiviteter. Detta beskrevs som tråkigt men bidrog inte till vantrivsel. De påpekade dock att 

det är bättre nu när de erbjuder aktiviteter, eftersom det kan bidra till bättre stämning att 

umgås med kollegor utanför arbetstid. Det i sin tur kan påverka att arbetsförmedlarna trivs 

och stannar kvar. 

5.2.2 Balans mellan de olika sfärerna  

Majoriteten av intervjupersonerna tycker det är viktigt att ha balans mellan sfärerna privat- 

och arbetsliv. De tycker att Arbetsförmedlingen främjar balansen genom att avråda från att 

läsa mailen eller svara i telefon på fritiden samt erbjuda flexibel arbetstid. Här kan vi med 

hjälp av Allvin m.fl. (2011) förstå det som att Arbetsförmedlingen försöker hjälpa 

arbetsförmedlarna att hålla isär sfärerna privat och arbetsliv, för att skapa god balans. Flera 

intervjupersoner berättade att det är skönt att arbeta statligt under småbarnsåren. Att kunna 

”flexa ut” när dagis är stängt och arbeta i kapp vid andra tillfällen ses som en bra förmån. De 

berättade att det aldrig är något problem från arbetsgivarens sida om man till exempel måste 

vara hemma för vård av sjukt barn. Det är inte heller något problem att vara föräldraledig eller 

gå ner i tid för att hinna med familjen. Förståelse från arbetsgivaren kopplar vi till det 

Roehling m.fl. (2001) kom fram till i sin studie, att ju större förståelse arbetsgivaren har för 

balansen mellan sfärerna, desto mer lojala blir arbetstagarna. Arbetsförmedlarna med lite 

äldre barn berättade också att det finns mer tid för arbetet nu när barnen sköter sig lite mer 
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själva. Friheten att inte behöva ta hand om barnen lika mycket gör intervjupersonerna mer 

intresserade av att arbeta och utvecklas professionellt och vill satsa på karriären.  

 

”Det finns andra saker som är viktigare för mig än till exempel lön, jag värnar också om min 

fritid. Jag vill inte vara borta på kvällarna, jag har familj och känner ett värde i att kunna 

göra de saker jag tycker är intressanta.”  

I citatet ovan beskriver intervjupersonen att balansen är viktig och att fritiden värderas högt. 

Intervjupersonen bekräftar att Arbetsförmedlingen främjar balansen eftersom de inte vill att 

arbetsförmedlarna ska arbeta på sin fritid och därmed värnar om deras lediga tid. Allvin m.fl. 

(2011:108-109) menar att en god balans förhindrar ohälsa, depressioner och stress. Allvin 

m.fl. (2011) menar också att obalans mellan sfärerna kan leda till att arbetstagaren söker nytt 

arbete. Den goda balansen som Arbetsförmedlingen främjar skulle därför kunna vara en 

anledning till att arbetsförmedlarna förblivit lojala och stannat kvar. 

Flera intervjupersoner beskriver Arbetsförmedlingen som sitt andra hem och kollegorna som 

en familj. Några nämnde till och med att det ibland kan vara skönt att komma till arbetet och 

få ny positiv energi om det är lite tufft hemma. Arbetsplatsen och arbetet beskrivs av en 

intervjuperson som en rekreation för att hämta kraft. Detta kan förstås med hjälp av 

ömsesidigt gynnande sfärer då det ibland kan vara familjelivet som är tufft och att arbetet 

oavsett hög arbetsbelastning kan ge energi.  

Många beskriver det som problematiskt att känna sig helt ledig efter avslutad arbetstid. Bara 

en intervjuperson läser mailen på fritiden, men några beskrev svårigheterna med att släppa 

tankarna på arbetet. De vaknar ibland på nätterna och skriver upp saker inför morgondagen 

för att inte glömma bort det. Överspridningsmodellen visar svårigheterna med att låta de olika 

sfärerna påverka varandra. En strategi som flera av intervjupersonerna använder sig av för att 

minska stressen och koppla av är träning. Träningen har en renande effekt enligt 

intervjupersonerna som hjälper dem att inte tänka på arbetet på sin fritid. Träning skulle 

därmed kunna ses som ett medel för att skapa balans och göra arbetet mer hanterbart. Många 

påpekade också att det är viktigt att ha en fysiskt aktiv fritid som inte kräver så mycket 

tankeverksamhet, då de tänker och arbetar så mycket med huvudet under arbetstid. Denna 

medvetenhet om balansen skulle kunna tolkas som att intervjupersonerna är medvetna om sin 

kapacitet och begränsningar i och mellan sfärerna. De verkar därmed ha god kunskap om hur 

de ska planera sin fritid för att skapa en god balans, det som Allvin m.fl. (2011) kallar för 

kompensation. 

“Jag läser ganska mycket lättlästa böcker eftersom jag inte orkar engagera mig i något mer. 

Jag är rätt trött när jag kommer härifrån, det är intensivt”  

Vi kan förstå den citerade personens upplevelser med hjälp av Allvin m.fl. (2011) 

överspridningsmodell, det vill säga hur arbetet inkräktar på privatlivet. Arbetsförmedlarna har 

ett krävande arbete och orkar därför inte alltid utföra allt på fritiden. Skulle de ha psykiskt 

krävande fritidsintressen skulle det kunna leda till hjärntrötthet, stress och sömnproblem 

(Allvin m.fl., 2011). Arbetet påverkar fritiden negativt trots att de inte ska ta med sig arbetet 
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hem. Det kan därmed finnas svårigheter att separera sfärerna trots att Arbetsförmedlingen 

försöker främja balansen. 

5.3 Kompetensutveckling 
Arbetsförmedlarna känner att de får den kompetensutvecklingen de behöver för att kunna 

utföra sitt arbete. Några av intervjupersonerna uttrycker dock att de skulle vilja ha mer 

utbildningar för att få spetskompetens och bli specialiserade inom något. 

Kompetensutbildning i form av utbildningar verkar dock inte vara det primära vad gäller 

intervjupersonernas utveckling. Alla intervjupersoner beskriver att de utvecklas i och med att 

de byter tjänst eller arbetsuppgifter inom Arbetsförmedlingen. De uttryckte även att den 

politiska styrningen ibland innebär snabba förändringar som de måste rätta sig efter vilket gör 

att de utvecklas. Vi tolkar det som ett exempel på hur den byråratiska strukturen kan bidra 

positivt till deras personliga utveckling.  

 

När arbetsförmedlarna arbetar i direktservice möter de alla typer av sökande oavsett deras 

ordinarie arbetsuppgifter. Eftersom de aldrig vet vad som väntar på dessa arbetspass beskrivs 

det som ganska spännande och varierande att arbeta där. De sökande som arbetsförmedlarna 

träffar har olika historier och bakgrunder vilket gör att varje möte bidrar till ny kunskap. De 

får en bredare bild av världen och utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Det är många 

olika livsöden och människor från olika kulturer. Flera av intervjupersonerna beskrev att de 

känner sig ödmjuka inför dessa människors livsöden. Intervjupersonerna berättade att de har 

stor kunskap om svårigheterna med att vara arbetslös och är därmed inte beredda att byta bort 

sin trygghet på Arbetsförmedlingen. Intervjupersonerna upplever att de behöver hålla sig 

uppdaterade kring omvärlden för att göra ett bra arbete på Arbetsförmedlingen. Därmed 

utvecklas de och lär sig nya saker på arbetet vilket enligt dem gör att det aldrig blir tråkigt. 

Arbetsförmedlarna i Örebro får den kompetensutveckling som arbetet kräver men utöver det 

får de vara drivande själva om de vill ha mer. Att de får ta ansvar och be om mer 

kompetensutveckling kan kopplas till att arbetsmarknaden blivit mer individualistisk. Vilket 

enligt Garsten m.fl. (2011) innebär att individen själv ansvarar för att hålla sin kompetens 

uppdaterad. Flera av arbetsförmedlarna önskade att de skulle få lite fler expertutbildningar 

och även “lite onödig utbildning” som en intervjuperson uttryckte det. För att bli lite mer 

rolig och få tillgång till fler verktyg för att stimulera arbetssökande genom mer intressanta 

föreläsningar och därmed få bättre resultat. Kompetensutveckling fungerar som en 

motivationsfaktor på Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlarna vill göra ett bra arbete och 

utvecklas för sin egen och de sökandes skull. I en byråkratisk organisation är det viktigt enligt 

Granberg (2011:83) att alla vet sin plats och har rätt kompetens för sitt yrkesutövande. Kanske 

är det därför arbetsförmedlarna inte får den ”onödiga” utbildningen de önskar. Det vill säga 

för att inte få mer kompetens än chefen och därmed skapa obalans i hierarkin. 

Intervjupersonerna tycker det är viktigt att utbildningarna har ett uttalat mål, det finns annars 

en risk att det upplevs som onödigt och omotiverat. Kunskapen kan då lätt falla i glömska och 

outnyttjad kunskap kan i vissa fall leda till brist på motivation. Vi förstår behovet av att kunna 

tolka och använda ny kunskap genom Antonovskys (2005) begrepp meningsfullhet. Ett flertal 

arbetsförmedlare berättade att kunskapen glömts bort från vissa obligatoriska kurser eller 
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kurser som inte haft relevans eller ett tydligt mål för deras karriär. Flera av intervjupersonerna 

påpekade att de är lite för kompetenta för sitt arbete och att det kändes som “slöseri med 

kompetens”. De uttryckte ett önskemål om att Arbetsförmedlingen ska befordra dem med fler 

eller andra specialuppdrag. Det arbete som de ansvarar för idag upplevde de att andra 

arbetsförmedlare med mindre kompetens skulle kunna ta över. 

“... ungefär vart femte år brukar jag göra en förändring i arbetet på något sätt, så länge jag 

inte känner att jag fortfarande har kul och kan utvecklas”.  

Citat ovan är ett exempel på arbetsförmedlarnas behov och vilja att utvecklas och få nya 

utmaningar med jämna mellanrum. Arbetsförmedlingen flyttar sina anställda till andra 

avdelningar vid behov och ger dem nya arbetsguppgifter. Vilket skulle kunna ses som en form 

av kompetensutveckling. När arbetstagaren vet att denne får möjlighet att byta tjänst och 

utvecklas skapas lojalitet och ett psykologiskt kontrakt vilket kan leda till att den stannar kvar. 

Vi förstår det psykologiska kontraktet genom Prujits (2013) studie där organisationen erbjöd 

kompetensutveckling i utbyte mot lojalitet. Att arbetsförmedlarna ser omplacering som en 

kompetensutveckling skulle därför kunna vara ett exempel på hur det nya psykologiska 

kontraktet kan fungera på Arbetsförmedlingen. 

“Jag skulle kunna byta arbetsplats om det var spännande och mer utvecklande och om de kan 

erbjuda något som matchar mig”  

Citatet ovan är ett exempel på vad flera intervjupersoner uttryckte. Det som skulle kunna få 

dem att byta arbetsplats är om de slutar utvecklas på Arbetsförmedlingen eller om de hittar ett 

arbete som är ännu mer utvecklande. Men det skulle fortfarande behöva vara liknande 

förmåner och samma trygghet som de har idag för att byta arbetsgivare. Det skulle kunna 

tolkas som att kompetensutveckling och personlig utveckling är viktigt för alla 

intervjupersoner.  

5.3.1 Anställningsbarhet 

Intervjupersonerna känner sig anställningsbara och upplever att de skulle kunna byta 

arbetsgivare om de vill. De påpekade att det är en bra merit att ha arbetat på 

Arbetsförmedlingen för att det är en statlig organisation med hög arbetsbelastning. Berntson i 

Garsten m.fl. (2011) skriver att det är bra för hälsan och välmåendet att känna sig 

anställningsbar. Känslan av att vara anställningsbar är viktigare än att faktiskt kunna få ett 

arbete. Flera av intervjupersonerna har fått erbjudanden från andra företag men tackat nej då 

det inte motsvarade deras förväntningar och krav. De beskriver att de trivs bra med sitt arbete 

och känner sig nöjda på arbetsplatsen, vilket gör att det krävs mycket för att de ska byta 

arbetsgivare.  

En intervjuperson berättade att det händer att företag lägger in annonser där de söker personer 

med liknande kvalifikationer som arbetsförmedlare har. Dessa annonser är enligt 

intervjupersonen till för att locka arbetsförmedlare att söka arbetet då de står högt i kurs hos 

andra arbetsgivare. “... vi står jättehögt i kurs, har du varit här ett tag och klarat av jobbet, då 

är du attraktiv” Detta citat beskriver känslan av anställningsbarhet. När en arbetstagare får 
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erbjudanden och indikationer gällande andra arbeten bidrar det till att de känner ett egenvärde. 

En arbetstagare som känner sig anställningsbar har större möjligheter att välja sin arbetsplats 

än de som inte upplever sig själva som anställningsbara (Garsten m.fl., 2011). Vi upplever en 

medvetenhet från arbetsförmedlarna om värdet av att vara anställningsbar om de skulle bli 

arbetslösa.  

 

Vid intervjuerna ställdes frågor om intervjupersonernas tidigare anställningar för att ta reda på 

om de stannat länge hos tidigare arbetsgivare. Majoriteten av intervjupersonerna har provat 

flera olika yrken under kortare perioder upp till några år innan de anställdes på 

Arbetsförmedlingen. Att de stannat kvar så länge på Arbetsförmedlingen skulle därför kunna 

tolkas som att de får många viktiga faktorer uppfyllda för att förbli lojala. Samt att de inte vill 

byta bort tryggheten som anställd mot något mer osäkert som kan leda till arbetslöshet. 

5.4 Motivation 

Vi insåg att kapitlet motivation behöver delas upp i två delar för att besvara syftet och 

frågeställningen. Första delen besvarar den del av syftet om vad som motiverar en 

arbetstagare att stanna kvar i en byråkratisk organisation i mer än tio år. Den andra delen 

besvarar vår tredje frågeställning om vad som motiverar dem att utföra sina arbetsuppgifter.  

5.4.1 Motivation att stanna kvar 

Något som motiverar de flesta av intervjupersonerna att stanna kvar på Arbetsförmedlingen är 

tryggheten med att arbeta statligt. De beskriver att Lagen (1982:80) om anställningsskydd 

(hädanefter förkortat LAS) sist in- först ut -principen, gör att de med sin långa karriär på 

Arbetsförmedlingen har en trygg anställning. I alla fall så länge de “gör ett bra arbete och 

inte klantar till det” som en av intervjupersonerna uttryckte det. Risken är liten att de blir 

uppsagda vid nedskärningar, då det är 194 anställda arbetsförmedlare i Örebro och därmed 

väldigt många som arbetat kortare tid på Arbetsförmedlingen än de vi intervjuat. Tryggheten 

som den långa anställningstiden ger dem är svår att byta bort. Vi förstår genom 

intervjupersonerna att tryggheten är viktig på Arbetsförmedlingen i Örebro. Herzbergs (1987) 

nämner trygghet som en hygienfaktor vilket kan innebära vantrivsel hos arbetstagaren om den 

försvinner. Vi förstår det därför som att tryggheten skulle kunna vara en hygienfaktor på 

Arbetsförmedlingen i Örebro.  

Förmånerna som Arbetsförmedlingen erbjuder sina anställda beskrivs och diskuteras av alla 

intervjupersoner. Förmånerna är bland annat sjukvårdsförsäkring, friskvårdstimma, extra 

semester och möjlighet till tjänstledigt vid önskemål om att prova något nytt inom annan 

statlig verksamhet. De har även pub och gym i källaren vilket också är uppskattat. De är nöjda 

med sina förmåner men menar att det inte är en avgörande faktor till varför de stannar kvar på 

Arbetsförmedlingen. Förmånerna är istället något som förgyller tillvaron och underlättar 

arbetet som arbetsförmedlare, vilket kan förstås med hjälp av Herzbergs (1987) 

motivationsfaktorer. Trots att de sa att förmånerna inte var avgörande för att stanna kvar 

användes dem som bra argument till varför vi som blivande personalvetare ska söka oss till en 

statlig organisation. Därmed inte sagt att det behövde vara just Arbetsförmedlingen då de 

flesta andra statliga organisationerna har samma eller liknande förmåner. Det skulle kunna 
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tolkas som att förmånerna är betydelsefulla för dem trots att de inte ser det som en avgörande 

faktor för att stanna kvar. Det skulle även kunna tolkas som att arbetsförmedlarna uppskattar 

den byråkratiska strukturen.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna är överens om att deras lön är lägre än i privat sektor men 

den upplevs ändå som rimlig och inte en avgörande faktor för att byta arbetsplats. För att 

intervjupersonen ska överväga att byta arbete skulle det krävas att lönen är betydligt högre 

och att alla andra faktorer är bättre än på Arbetsförmedlingen. Intervjupersonerna får lägga 

upp sin arbetsdag som de vill så länge de utför arbetet. De behöver friheten att styra och 

planera arbetet för att kunna individanpassa och tillgodose sina sökandes behov. De ser därför 

positivt på deras flexibla arbetstid som Arbetsförmedlingen tillhandahåller.  

“Jag ser ett resultat av det jag gör, jag är fri att hantera min situation och jag känner en 

trygghet i min arbetsroll.”  

Citatet ovan är ett exempel på tryggheten och flexibiliteten som intervjupersonerna upplever i 

arbetet. Motivation för arbetsuppgifterna är en viktig faktor enligt intervjupersonerna för att 

stanna kvar på Arbetsförmedlingen. Intervjupersonerna beskriver också att det är väldigt hög 

arbetsbelastning och att arbetsuppgifterna är utformade så att de inte har möjlighet att hinna 

med allt. De flesta verkar vara överens om det och försöker prioritera efter bästa förmåga. Vi 

förstår genom Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet att den höga arbetsbelastningen 

skulle kunna vara en stressfaktor som riskerar att leda till ohälsa.  

5.4.2 Motivation att utföra sina arbetsuppgifter 

Flera intervjupersoner berättade att det är viktigt att känna att de gör ett bra arbete och får 

resultat. Det är viktigt för intervjupersonerna att ha en förståelse kring varför de som 

arbetstagare gör sitt arbete och för vem de gör det. Det leder enligt arbetsförmedlarna till 

motivation inför deras arbetsuppgifter. Det kan förstås genom Antonovskys (2005) begrepp 

begriplighet. Intervjupersonerna uttryckte även att det är människor de arbetar med och att det 

inspirerar dem att göra sitt yttersta i arbetet. Att se andra lyckas är deras främsta motivation 

till att göra ett bra arbete. Flera intervjupersoner beskrev att de ibland blir gladare än den 

sökande och att det är deras utveckling och framgång som inspirerar och motiverar 

arbetsförmedlarna.  

 

“När jag lyckas hjälpa någon framåt, då är jag nöjd.  När en person skickar mail och tackar 

så mycket för att den fått hjälp. Det är min lön för mödan.” 

 Citatet visar att arbetsförmedlaren känner mening med sitt arbete och att det är motiverande 

att få hjälpa andra. Vi förstår det som att det finns en känsla av meningsfullhet hos 

intervjupersonerna. De beskriver hur bra det känns när de lyckas hjälpa en arbetssökande ut i 

arbete. De känner att det gör någonting meningsfullt både för den arbetssökande men även för 

samhället. Det kan förstås med hjälp av Antonovskys (2005) KASAM som beskrev 

meningsfullhet som en drivkraft. Känner arbetsförmedlaren meningsfullhet i arbetet så kan 

arbetssökande upplevas som en resurs för samhället istället för en börda. Arbetsförmedlarna 
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får vara med i hela arbetsprocessen och det är deras egna strategier och planer som har en 

avgörande roll i resultatet. De åtgärder som arbetsförmedlarna beslutar om påverkar huruvida 

den sökande kommer ut i arbete. Vilket kan förstås med hjälp av Antonovskys (2005) 

meningsfullhet.  

 

Innan julen år 2015 blev arbetsförmedlarna beviljade betald övertid. Flera av dem var positiva 

till möjligheten att få övertidsbetalt och möjligheten att arbeta undan det de ligger efter med. 

Det kan ses som ett tecken på hög arbetsmoral bland intervjupersonerna. Övertiden och 

möjligheten att arbeta undan det de ligger efter med kan förstås genom Antonovskys (2005) 

begrepp hanterbarhet. Att de vill arbeta övertid skulle kunna betyda att arbetsförmedlarna har 

hög motivation att utföra sina arbetsuppgifter och att de upplever övertiden som en slags 

förmån.   

“Det viktigaste är att man förstår grundplåten, vad det innebär att jobba på en myndighet, att 

vara statstjänsteman och vad mitt uppdrag som arbetsförmedlare innebär”  

Citatet förstår vi med hjälp av Antonovskys (2005) begrepp begriplighet. Det är ett exempel 

på hur intervjupersonen reflekterar över att förstå varför den ska utföra sitt arbete. När 

arbetsförmedlarna ser resultat i sitt arbete leder det till trivsel och hög begriplighet. Vi frågade 

dem också hur de ser på den rådande arbetsmarknaden och fick positiva svar. Det finns fler 

arbetsplatsannonser på platsbanken än tidigare och arbetslösheten har sjunkit. Deras svar kan 

bero på en positiv inställning som hör ihop med deras begriplighet. Det kan också vara så att 

de upplever att arbetsmarknaden ser bättre ut nu än för några år sedan. 

 

Vi knyter deras begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet att planera och utföra ett bra 

arbete till Antonovskys (2005) teori KASAM. Efter så lång anställningstid vill de fortfarande 

prestera och göra ett bra arbete, vilket visar att de har hög KASAM som leder till motivation.  

6.0 Slutsatser och Diskussion  

Nedan besvaras frågeställningarna i turordning. Avslutningsvis kommer en diskussion kring 

resultat och slutsatser presenteras. Där utvecklas resonemanget kring vad som får en 

arbetstagare att stanna kvar i en byråkratisk organisation i mer än tio år. Därefter presenteras 

förslag på framtida forskning. 

6.1 Vilken betydelse har det sociala klimatet för att arbetstagare ska trivas 

och stanna kvar i en byråkratisk organisation?  

Den sociala arbetsmiljön är en viktig faktor för att intervjupersonerna ska trivas och stanna 

kvar på Arbetsförmedlingen. Kollegorna hjälper varandra i arbetet och tar hand om varandra, 

det finns en teamkänsla och alla har samma mål med arbetet, att få ut sökande i arbete. De har 

roligt på arbetet och fikarasterna innehåller mycket skämt och skratt. Rasterna är även ett 

forum för att ventilera sin tuffa arbetsdag eller familjesituation och det finns en god 

gemenskap trots att det är ett stort kontor. Intervjupersonerna påpekade att de behöver det 

sociala stödet, både från kollegor och chefer för att stanna kvar. Samarbetet mellan kollegor 

beskrivs som väldigt betydelsefullt.  
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Ledarskapet är också en viktig del i varför de trivs och valt att stanna kvar. De föredrar ett 

stöttande ledarskap där cheferna inte detaljstyr dem i det dagliga arbetet. Det som också 

motiverar intervjupersonerna att stanna kvar på Arbetsförmedlingen är de varierande 

arbetsuppgifterna som gör att de fortsätter utvecklas.  

Balansen mellan sfärerna arbets- och privatliv är en betydelsefull faktor som gör att 

arbetsförmedlarna trivs och vill stanna kvar på arbetsplatsen. Vi upplever att 

Arbetsförmedlingen är mån om sina anställdas hälsa då de tillhandahåller flexibel arbetstid, 

friskvårdstimme, betald sjukvård samt lång semester. De förebygger även ohälsa genom att 

avråda de anställda från att kolla mailen på fritiden. Förmånerna har visat sig varit en 

bidragande faktor till trivsel men är enligt intervjupersonerna inte avgörande för att de ska 

stanna kvar på Arbetsförmedlingen. Tryggheten som LAS sist in- först ut -principen medför 

har däremot visat sig vara en viktig faktor för att stanna kvar på Arbetsförmedlingen. De har 

med sin långa anställning skaffat sig en trygg position som tar lång tid att bygga upp. 

6.2 Vilken betydelse har arbetstagarens utvecklingsmöjligheter för 

benägenheten att stanna kvar i organisationen? 

Arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen i Örebro känner sig anställningsbara och upplever 

att de är attraktiva som arbetstagare. Eftersom majoriteten av intervjupersonerna blivit 

erbjudna arbete hos andra arbetsgivare, uppfattar de att det är attraktivt och en bra merit att 

vara arbetsförmedlare. De har valt att stanna kvar då de är överens om att ett byte av 

arbetsplats enbart bör vara till något mycket bättre. Intervjupersonerna påpekade att det är 

svårt att få det så bra som på Arbetsförmedlingen vilket gjort att de stannat kvar. Deras känsla 

av anställningsbarhet skulle kunna göra dem mer benägna att stanna kvar eftersom de 

reflekterar mycket över sin situation. Deras kunskap om livet som arbetslös har också en stor 

roll i varför de väljer att stanna kvar på Arbetsförmedlingen. Flera berättade att de inte vill 

riskera tryggheten på Arbetsförmedlingen och bli arbetslösa. De poängterade att de har det 

väldigt bra på Arbetsförmedlingen och känner meningsfullhet och att de har ett värde på 

arbetsplatsen.  

Intervjupersonerna anser att de får den kompetensutvecklingen som behövs genom 

utbildningar, varierande arbetsuppgifter, sina sökande och att de dagligen träffar personer med 

olika behov och bakgrunder. De ser även den byråkratiska politiska styrningen som en 

kompetenskälla då det innebär att de behöver vara flexibla och öppna för nya lagar, regler och 

arbetssätt. Det flexibla arbetet, möten med människor samt den nya uppdaterade kunskapen 

gör att det aldrig blir tråkigt att arbeta på Arbetsförmedlingen. Vilket enligt 

intervjupersonerna bidrar till deras långvariga lojalitet mot arbetsgivaren. Möjligheten att få 

kompetensutveckling och därmed öka känslan av anställningsbarhet verkar vara en 

bidragande faktor till arbetsförmedlarnas lojalitet.  

6.3 Vad motiverar en arbetstagare att utföra sina arbetsuppgifter efter mer 

än tio års anställning? 

Det som motiverar en arbetsförmedlare att göra ett bra arbete efter mer än tio års anställnings 

är att se andras lycka. Glädjen över att få ut sökande i arbete är deras största motivation till att 
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göra ett bra arbete och gör att de känner meningsfullhet.  

 

Intervjupersonerna blir motiverade att utföra sina arbetsuppgifter när de får möjlighet att 

använda sin kompetens samt när de har roligt på arbetet med sina kollegor. De motiveras att 

göra ett bra arbete när de känner att de får styra sitt arbete, utvecklas och lära sig nya saker. 

Alla intervjupersoner påpekade att den personliga utvecklingen och de varierande 

arbetsuppgifterna är en viktig faktor till varför de finner arbetet roligt och tillfredsställande 

efter så lång tid. 

6.4 Diskussion 

Svaren på våra frågor är mer komplexa än vi trodde. Det finns många faktorer som spelar in 

och därför inga enkla svar. Vi har med denna studie utökat förståelsen för vad som gör att en 

arbetstagare stannar i en byråkratisk organisation i mer än tio år. Studien ger också en bild av 

vad som skulle kunna vara viktigt i andra liknande organisationer för att få behålla sina 

arbetstagare.   

Till skillnad från Danielssons (2002) studie om Försvarsmakten uttryckte flera 

arbetsförmedlare att de kände sig lite för kompetenta för sina arbetsuppgifter. Med bakgrund 

av Danielssons (2002) studie och Webers teori om idealbyråkrati (Wolvén, 2000) skulle 

känslan av att vara för kompetent kunna hota den hierarkiska strukturen på 

Arbetsförmedlingen. Men och andra sidan är inte Arbetsförmedlingen lika hierarkiskt 

strukturerad som Försvarsmakten. Arbetsförmedlarna har fritt handlingsutrymme i sitt arbete 

och Arbetsförmedlingen litar på att de utför sina arbetsuppgifter. Det fria handlingsutrymmet 

bevisar att strukturen på Arbetsförmedlingen inte enbart är organiserad enligt Webers 

idealbyråkrati. Bolin & Härenstam (2008) visar i deras studie att byråkratiska egenskaper och 

postbyråkratiska egenskaper kan samexistera i många organisationer. Med bakgrund av det så 

behöver inte känslan av att vara för kompetent vara ett hot mot den hierarkiska 

maktfördelningen på Arbetsförmedlingen i Örebro.  

Intervjupersonerna är väldigt positiva till Arbetsförmedlingen som organisation och 

arbetsplats. De nämner inte många negativa sidor med hur Arbetsförmedlingen är uppbyggd 

och arbetet som arbetsförmedlare. De ser istället positiva sidor med den byråkratiska 

strukturen. Ett exempel på det är att de menar att omplaceringar och nya politiska beslut 

upplevs som kompetensutveckling och personlig utveckling. Enligt Webers idealbyråkrati 

(Wolvén, 2000) finns det ingen plats för personlig utveckling i en byråkratisk organisation 

vilket kan tyda på att Arbetsförmedlingen inte är en renodlad byråkratisk organisation. I likhet 

med Bolin & Härenstams (2008) studie kan vi se att postbyråkratiska och byråkratiska 

egenskaper samexisterar på Arbetsförmedlingen i Örebro. 

Resultatet från Sifo- undersökningen (TNS Sifo, 2014) bekräftades av intervjupersonerna som 

berättade att det är vanligt att utomstående finner Arbetsförmedlingen opålitlig och förlegad. 

Arbetsförmedlarna har svårt att förstå varför de har dåligt rykte med tanke på hur engagerade 

och tillgängliga de är. Intervjupersonerna tycker inte de är mossiga och tråkiga som de 

uttrycker att gemene man verkar tro. Arbetsförmedlarna uppfattar sig själva som välutbildade 
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och roliga människor. Det kan förklaras genom att arbetstagare som arbetar inom den 

byråkratiska strukturen identifierar sig med varandra (Wolvén, 200:33-35). Vi förstår det som 

att det finns en konflikt mellan hur arbetsförmedlare uppfattar sig själva och hur samhället ser 

på dem (TNS Sifo, 2014). De bygger upp sin sociala status och identitet som arbetsförmedlare 

och menar att de står högt i kurs på arbetsmarknaden. Intervjupersonerna tvingas därför ibland 

att försvara Arbetsförmedlingen på sin fritid. Detta uppfattar vi som att deras självbild som 

arbetsförmedlare tenderar att krocka med samhällets negativa bild (TNS Sifo, 2014) av 

Arbetsförmedlingen. Något som vi förstår kan upplevas problematiskt för arbetsförmedlarna. 

Vi tänker också att det är ett tecken på lojalitet mot arbetsgivaren att vilja försvara sin 

organisation på fritiden. Vi finner det intressant att det är sådan differens mellan uppfattningar 

som kan finnas i samhället och hur arbetsförmedlarna uppfattar sig själva och 

Arbetsförmedlingen. Sifos mätningar (TNS Sifo, 2014) om Arbetsförmedlingens anseende 

fortsätter sjunka varje år och vi tycker det är märkligt att deras engagemang för 

arbetsuppgifterna inte visar sig i resultatet. Vi funderar på om arbetsförmedlarna som arbetat 

mer än tio år och ställt upp på våra intervjuer är mer engagerade än övriga arbetsförmedlare i 

Örebro. Eller om Örebro är ett undantag från Sifo- mätningen som gällde alla 

arbetsförmedlingar i Sverige. Den rådande arbetsmarknaden och media har en del i vilken bild 

som ges av Arbetsförmedlingen, vilket skulle kunna påverka anseendeindexet. Det finns 

troligtvis flera anledningar till att anseendet fortsätter att sjunka som vi inte diskuterat eller 

undersökt.  

Alla intervjupersoner identifierar sig med varandra och beskriver arbetsförmedlare som roliga 

humanister med hög arbetsmoral. Vi finner det intressant att de har en sådan familjär 

stämning och att de beskriver gemenskapen och kollegorna med liknande ord på ett så stort 

kontor. Med hjälp av KASAM (Antonovsky, 2005) inser vi att en känsla av sammanhang och 

meningsfullhet är en viktig del i varför de stannar kvar på arbetsplatsen. Förmodligen gör den 

byråkratiska strukturen att de identifierar sig med varandra, vilket kan bidra till den familjära 

stämningen. 

Roehling m.fl. (2001) studie visade att socialt stöd från chefer och kollegor samt om 

arbetsgivaren underlättar balansen mellan sfärerna bidrar till långvarig lojalitet. Att det är 

viktigt med balans och socialt stöd ser vi hos intervjupersonerna. Vi ser även att ett stöttande 

ledarskap som uppmuntrar det fria arbetet samt ger feedback och snabb återkoppling till 

arbetsförmedlarna bidrar till långvarig lojalitet. Arbetsförmedlarna är insatta i fördelarna med 

att ha balans och är medvetna om nackdelar som kan uppstå om det blir obalans mellan 

sfärerna privat- och arbetsliv. Vi tänker att det kan bero på att de träffar arbetslösa och 

personer med stressdiagnoser dagligen. De har därför sett baksidan med att ha obalans mellan 

sfärerna vilket i sin tur bidragit till deras medvetenhet. Jang m.fl (2010) kom fram till i sin 

studie att det finns ett positivt samband mellan flexibel arbetstid och anställdas hälsa och 

arbetstillfredsställelse. Detta ser vi även hos arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen i 

Örebro. Vi har ju däremot inte undersökt hur många som är sjukskrivna för stress och 

utbrändhet på Arbetsförmedlingen. Det skulle kunna vara så att det endast är ett fåtal som kan 

hantera stressen och balansen mellan sfärerna och att det dem vi har intervjuat.  
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Arbetsförmedlarna uttryckte att de kan tänka sig att arbeta mer nu när barnen blivit lite äldre. 

Arbetsförmedlingen har visat stor förståelse för balansen mellan sfärerna under 

arbetsförmedlarnas småbarnsår och därmed vunnit deras lojalitet. Det skulle därför kunna 

vara så att arbetsförmedlarna nu vill betala tillbaka till organisationen genom att utvecklas och 

arbeta mer. Det skulle kunna utifrån Lee & Lius (2009) forskningsartikel vara ett exempel på 

hur det nya psykologiska kontraktet verkar på Arbetsförmedlingen. 

 

Det finns en paradox när det gäller att göra sin personal kompetent och anställningsbar för att 

få den lojal. Enligt Prujit (2013) kan det finnas en risk med att ge arbetstagare för mycket 

kompetensutveckling då överkvalifikation kan leda till tristess och att arbetstagaren då lämnar 

företaget. Organisationen kan däremot förlora medarbetare om de inte erbjuder något alls 

vilket är det svåra med nya psykologiska kontraktet. Det skulle därför kunna vara en 

medveten handling att inte erbjuda onödig kompetensutveckling från Arbetsförmedlingens 

sida. Den begränsade utbildningsmöjligheten skulle också kunna bero på andra faktorer som 

budget och tidsbrist. Vi funderar också på om arbetsförmedlarna är mer motiverade att utföra 

sina arbetsuppgifter än hemtjänstpersonalen i Butler m.fl. (2014) studie. Eftersom 

arbetsförmedlarna känner sig anställningsbara vilket inte hemtjänstpersonalen gör.  

Förmånerna som finns på Arbetsförmedlingen nämns som mindre viktiga för deras 

benägenhet att stanna kvar. Vi funderar dock på vad som skulle hända om alla förmåner 

försvann helt. Det skulle kunna vara så att de likt Herzbergs (1987) hygienfaktorer skulle 

skapa missnöje och vantrivsel om förmånerna försvann.  

 

Den mer flexibla och individualistiska arbetsmarknaden bidrar till att arbetstagare byter arbete 

i större utsträckning. Vi tänker därför att kunskap om hur man får arbetstagare att stanna kvar 

på arbetsplatsen troligtvis kommer bli mer aktuellt i framtiden. Vår förhoppning är att denna 

studie bidrar till en större förståelse för vad det är som gör att arbetstagare trivs och stannar 

kvar på i en byråkratisk organisation.  

 

6.4.1 Framtida forskning 

Studien skulle kunna appliceras på andra arbetsförmedlingar i Sverige. Det skulle vara 

intressant att undersöka om arbetsförmedlare generellt identifierar sig på ett liknande sätt som 

arbetsförmedlarna i Örebro gör. Samt om det är lika familjär stämning på alla andra 

arbetsförmedlingar.  

 

Studien skulle kunna genomföras på Försäkringskassan som också är en statlig myndighet. 

För att ta reda på om medarbetare där är lika medvetna och måna om balansen mellan 

sfärerna, har lika roligt på fikarasterna och om medarbetarna är lika lojala som på 

Arbetsförmedlingen. Vi funderar på om arbetstagare på statliga organisationer är mer lojala 

och stannar längre än i den privata sektorn. Eller om det inte alls har med 

organisationsstrukturen att göra utan enbart andra faktorer som socialt stöd, balans och 

trygghet. Det kanske skulle kunna besvaras genom en komparativ studie mellan en privat och 

en statlig organisation.  
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Vi har inte heller intervjuat någon som bytt arbetsplats efter långvarig eller kortvarig 

anställning på Arbetsförmedlingen. Det vore därför intressant att undersöka varför de som 

slutat bytte arbetsgivare och till vilken sektor. Om de slutade för att deras personliga 

utveckling upphörde och därför upplevde ett brott mot det psykologiska kontraktet. Eller om 

det finns andra viktiga faktorer som vi inte har undersökt i den här studien. 

 

Intervjupersonerna nämnde ledarskapet som en viktig faktor till varför de stannat kvar så 

länge på Arbetsförmedlingen. En studie om hur olika ledarskapsstilar korrelerar med i vilken 

utsträckning arbetstagarna stannar kvar på Arbetsförmedlingen skulle därför vara intressant 

att göra. Arbetsförmedlarna uttryckte att det är viktigt med självledarskap för att de ska kunna 

använda sin kompetens till fullo. Vi undrar därför om alla chefer på Arbetsförmedlingen 

använder sig av samma typ av ledarskap. Alternativt om det kanske finns något team som har 

högre personalomsättning än andra och om det i så fall beror på ledarskapet. Vi förstår på 

intervjupersonernas utsaga att ledarskapet och Arbetsförmedlingen i Örebro var mer 

idealbyråkratisk för ca 20 år sedan. Vi funderar därför på om arbetsförmedlarna var lika lojala 

då som de är nu och vilken betydelse byråkrati har för lojaliteten.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Hej och tack för att du vill medverka i vår studie. Syftet med studien är att få en djupare 

förståelse för vad som får arbetstagare att stanna kvar i en byråkratisk organisation i mer än 

tio år. Du är anonym i vår undersökning och kan när som helst avbryta din medverkan eller 

avstå från att svara på frågor. Vi kommer att behandla allt material från intervjuerna 

konfidentiellt.  

Intervjun kommer att spelas in, går det bra? Har du några frågor innan intervjun startar? 

Bakgrund 

 Vilket år är du född? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du för utbildning? 

 Var har du arbetat tidigare?  

- Hur länge arbetade du där?  

 

 

1. Arbetet 

 Kan du berätta om din tjänst här på arbetsförmedlingen? 

- Vilken titel har du? 

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 Arbetar du heltid? Är du nöjd med det?  

- Hur ser arbetstiderna ut?  

- Har ni flextid? 

 Kan du berätta lite om hur du ser på den rådande arbetsmarknaden?  

- möjligheter? begränsningar? positivt? negativt? 

 

 



 

 

2. Utveckling och kompetens 

 Känner du att du får den kompetensutveckling du behöver på din arbetsplats? 

- Skulle du vilja ha mer kompetensutveckling? 

 Upplever du att du kan utvecklas i din yrkesroll? 

- Är det viktigt för dig? 

3.  Anställningsbarhet 

 Vad skulle kunna få dig att byta arbetsplats? (bättre lön, arbetstider, villkor, missnöje på 

nuvarande etc. )  

 Känner du att du har möjlighet att byta arbetsplats om du skulle vilja det?  

- Vad är det som får dig att känna det?  

 Om du skulle byta vad skulle du sakna med din nuvarande arbetsplats? 

4.  Socialt klimat  

 Trivs du på Arbetsförmedlingen?  

 Trivs du med kollegorna?  

- Kan du berätta om vad det är som gör att du trivs eller inte trivs? 

 Hur skulle du beskriva stämningen mellan kollegorna? 

      - Umgås ni privat eller bara på arbetet?  

 Anordnar arbetsförmedlingen aktiviteter för er?  

- Skulle du vilja att det var fler tillfällen?  

 Tycker du att ledningen engagerar sig för att öka trivseln? 

 Hur upplever du relationen till din närmsta chef?  

- Skulle du våga säga om den inte hade varit bra?  

- Hur tror du att det påverkar det dig?  

- Saknar du något från din chef? I så fall vad? 

 

5. Balans arbete och fritid 



 

 

 Upplever du att du har kontroll över din arbetssituation?  

- Känner du att du kan påverka den?  

 Upplever du att du är ledig när du går från arbetet? 

- Känner du att du bör kolla exempelvis mailen på din lediga tid? 

 Vad har du för fritidsintressen? 

 

6. Motivationsfaktorer 

 Vad får dig att känna dig tillfreds med din arbetssituation? 

- I vilka situationer känner du dig riktigt nöjd på arbetet? 

 Känner du dig motiverad att göra ett bra arbete?  

- Hur kommer det sig, kan du berätta lite mer om det?  

 Vad motiverar dig att göra ett bra arbete? 

 

7. Stanna på arbetsplatsen 

 Planerar du att arbeta kvar på Arbetsförmedlingen?  

- Har du funderat över att byta arbetsplats?  

- I så fall varför?  

 Är det något du skulle vilja förändra på arbetsförmedlingen? 

 

Är det någonting du vill tillägga?  

 

Tack för din medverkan, om du kommer på någonting som du vill tillägga efteråt är du 

självklart välkommen att kontakta oss.  

 


