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Abstrakt 

Bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökande från arbetsförmedlare är något som inte 
utforskats i en större grad inom pedagogik. Därför har denna studie om arbetsförmedlares bemötande 
gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden fått använda sig utav tidigare studier som utrett begreppet 
bemötande inom myndigheter som underlag. Generella vetenskapliga studier inom detta ämne finns 
alltså inte. Dock har begreppet bemötande varit ett relativt stort forskningsarbete för regeringen där ett 
antal statliga studier skedde under slutet av 90-talet samt i början av 2001 då ett projekt om 
bemötande gentemot funktionshindrade påbörjades. Syftet med denna studie är att studera 
arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökande. Studiens frågeställning 
innefattar vad de lär sig av detta. Forskningsansatsen som användes var hermeneutik och val av metod 
var kvalitativ. Denna studie innefattar en förstudie i form utav en digital enkät som sändes ut via 
sociala nätverk, som visade ett missnöje med Arbetsförmedlingen i Sverige och deras bemötande. För 
att utforska detta ytterligare observerades ett antal möten på en arbetsförmedling i Småland mellan 
arbetsförmedlare, SIUS konsulenter och funktionsnedsatta arbetssökande och det skedde en 
djupintervju. Resultatet var mycket oväntat då bemötandet och stödet som de arbetssökande fick var 
positivt och fick de arbetssökande att känna sig hörda och respekterade att finna ett passande yrke i 
lämplig takt. Det lärande som arbetsförmedlarna upplevde skedde genom reflektioner på olika sätt. 
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Abstract 

The treatment of disabled people who are unemployed and employment agencies is something that is 
not explored to a greater degree in the scientific area of pedagogy and education. However, the 
concept of attitude has been a relatively large area of research for the government, where a number of 
government investigations took place during the late 90's and in early 2001 as a project on attitude 
towards people with disabilities began. The purpose of this study is to study how advisers feel that 
their attitude affects disabled job seekers during the meeting with them. The study's research question 
involves how advisers perceive how their treatment affects job seekers with disabilities and what they 
learn from this. The research approach used was hermeneutics and choice of methodology was 
qualitative method. This study includes a preliminary study in the shape of a digital questionnaire sent 
around within social networks that showed a clear dissatisfaction with the national employment 
offices in Sweden and their treatment. To explore this further, a number of observed meetings at an 
employment office in Småland, Sweden between employment officers, SIUS consultants and disabled 
jobseekers were performed. The result was very unexpected when the response and support that 
jobseekers received was positive and got the job seekers to feel heard and respected in finding a 
suitable profession at an appropriate pace. The learning spectrum was acquired through reflections. 
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Förord 
Ett stort tack till Arbetsförmedlingen för Er medverkan för att jag fick tillåtelse att komma dit och 
observera under era möten med arbetssökande klienter. Jag vill också tacka min handledare, Victoria 
som varit till stor hjälp under skrivningen av denna studie.  

För att finna lärandet, och framförallt hur och vad arbetsförmedlare upplever att de lär i bemötandet 
gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden så har denna studie blivit ständigt kritiserad under en lång 
period, vilket försvårat mitt arbete oerhört mycket. Om detta syns i min studie, och särskilt i dess 
tolkning, resultat och diskussion vet jag inte. Från början hade denna studie ett fokus som innebar ett 
mer utredande tillvägagångssätt. Jag ville alltså ta reda på hur bemötandet är gentemot personer som 
har någon form av nedsatt arbetsförmåga eller funktionsnedsättning när dessa individer besöker 
Arbetsförmedlingen. Den förförståelse jag har gällande bemötande är blandat, men mest negativ. 
Detta är något jag har fått veta ifrån min förstudie jag genomfört, men även ifrån alla de tidigare 
uppgifter jag genomfört på BTH. Att ha ett utredande perspektiv var från början "helt ok". Lärandet, 
eller snarare pedagogiken, fanns där någonstans och jag planerade under våren 2012 att jag skulle 
fokusera på lärandet genom att se det ur ett organisationsperspektiv. Jag ville också veta hur 
arbetsförmedlares bemötande påverkar förutsättningarna för de funktionsnedsatta arbetssökandena att 
få ett arbete. Det var också det jag tog reda på, men detta godkändes inte långt efter att 
datainsamlingen var genomförd, och frågeställningen samt studiens syfte har skiftat otaligt många 
gånger från start.  

Jag har skrivit ihop denna studie så gott jag har kunnat, utifrån ett intresse om bemötande, och hur de 
funktionsnedsatta personerna utan arbete har det, då de besöker en myndighetsperson från 
Arbetsförmedlingen. De frågor jag har ställt till min enda djupintervju har jag använt för att hitta 
lärandet, och funnit vad pedagogik som ett vetenskapligt ämne vill ha. Vad det är, får du läsa i denna 
studie. Ha dock i bakhuvudet att jag har kämpat i över två års tid med att få denna studie om 
bemötande, "det vita obeforskade fältet", undersökt genom ett pedagogiskt perspektiv genomförd. Till 
sist antar jag att jag lyckades med mitt hårda arbete, och jag hoppas att du som läsare förstår min 
passion kring detta fenomen. Ett fenomen som kallas för bemötande. 
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Inledning 
Vad skulle hända om du förlorade jobbet? Du skulle behöva ansöka om a-kassa och skriva in dig hos 
Arbetsförmedlingen för att leta upp ett nytt jobb. När du sedan kommer till Arbetsförmedlingen blir 
du inte hörd och dina erfarenheter inom ditt yrke spelar kanske inte någon roll längre. 
Arbetsförmedlaren är ointresserad av ditt ärende och hjälper dig inte att finna ett nytt arbete. Hur 
skulle du må då? Om det istället vore tvärtom då du anländer till Arbetsförmedlingen och din 
handläggare ler när ni ses och lyssnar på dina önskemål om nytt arbete och uppmuntrar dig till nya 
vägar till drömjobbet. Hur skulle det upplevas? Det bemötandet som vi får är viktigt och det skiljer sig 
mellan de arbetsförmedlingar vi har i Sverige.  

Mötet mellan en enskild individ och en offentligt anställd person formas utav båda i deras roller då 
mötet sker. Deras grundkunskaper förutsätter hur mötet sedan påverkas som bland annat kan innehålla 
kunskaper, förväntningar, förhållningssätt samt maktpositioner. Yrkesutövarens roll har makt och kan 
ge hjälp fram tills att arbetsdagen är över. Dock i ett demokratiskt och solidariskt samhälle skall ingen 
person bli kränkt på grund utav detta beroende av stödinsatser. Regeringen och riksdagen formulerar 
lagar samt andra regler som styr hur bemötandet skall ske när enskilda individer ska få ta del utav 
samhällsinsatserna. Anställda tolkar sedan den statliga verkan, tillämpar lagarna och ger ytterligare 
riktlinjer för arbetet på regional och lokal nivå (Sjöberg, et al, 2001).  

Frågan man kan ställa sig för denna studie är hur arbetsförmedlarna själva lär sig utav bemötande 
gentemot de arbetssökande? Enligt Sjöberg et al (2001) behövs ett nytt angreppssätt gällande 
bemötande, där de funktionsnedsatta själva deltar aktivt i processen. Kompetens gällande begreppet 
bemötande är ansett att vara en färskvara, som aldrig är färdigutvecklad och ständigt måste förnyas. 
Handikappmålen och ideologin bakom detta skall också hållas levande under det långsiktiga arbetet 
för ett bättre bemötande. En annan viktig aspekt är huruvida bemötandet påverkar de arbetssökandes 
möjligheter till ett arbete. De personer som jag har intervjuat i tidigare studier under min utbildning 
säger också att bemötandet är inte särskilt uppskattat och man är mer eller mindre osynlig för 
arbetsförmedlaren vid kontakt. Detta har lett till att jag vill ta reda på hur arbetsförmedlares 
bemötande är gentemot arbetssökande funktionsnedsatta.   

Tidigare studier kring bemötande 

Det ämne jag har undersökt kan anses vara något av ett vitt fält eftersom temat arbetsförmedlares 
bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökande inte har studerats tidigare i samma bemärkning 
som jag själv har i syfte att utföra. Därför har jag valt att använda dessa rapporter ifrån SOU som 
genomfördes under 90-talet i bakgrunden av denna studie. I denna studie har ingen särskild 
funktionsnedsättning utretts, utan de arbetssökande klienter som har nedsatt arbetsförmåga och därför 
blivit inskrivna på Arbetsförmedlingen under en funktionshinder-kod1 som studerats. 

Bengt Lindqvist (SOU 1998:48) fick i uppgift utav den då sittande regeringen att kartlägga och 
analysera bemötande av personer med funktionshinder (dir.1997:24). Han skulle sedan lämna förslag 
till åtgärder som kunde bidra till att förbättra de missförhållanden och brister som uppstått. Många fler 
personer med funktionshinder har upplevt att de inte kan påverka sin situation, de inte blir tagna på 
allvar, känner sig överkörda och dåligt bemötta utav myndighetspersoner och andra tjänstemän. 

                                                      

1 Om en arbetssökande har någon typ av funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsförmåga skrivs detta in som en kod i dennes 
handlingar för att underlätta vid stödinsatser. 
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Denna rapport är den första i en uppsättning studier som gjordes i slutet av 90-talet. De som 
intervjuades har alla någon typ av funktionsnedsättning, dock ospecificerade då alla 
handikappsorganisationer inte har fått möjligheten att få med "sina" grupper hos Arbetsförmedlingen. 
Lindqvist (a.a.) har utfört dessa intervjuer så att en mångsidig bild utav bemötandet och strävat efter 
att skildra livssituationer som kan kännas igen utav människor med andra slags skador eller 
sjukdomar. De intervjuade berättade om sina upplevelser av bemötandet men Lindqvist(a.a.) valde att 
inte kontakta de berörda tjänstemännen för att åhöra deras version. Informanterna berättade om sin 
kontakt med myndigheter samt sjukvård men inte om livet i sin helhet eller om de delar av tillvaron 
där livslust och kraft hämtas. Dessa kontakter med myndigheter förekommer i människors vardag och 
diverse attityder och bemötande som är synliga för de sökande i behov av stöd, allmänheten, kommer 
i regel inte kontakt med politiker eller med högre chefer. Mötet mellan personal sker inte i ett vakuum 
utan formas av många andra än just de som är iblandade i denna kedja av personer och deras beslut på 
nivåer ovanför personalen som allmänheten möter som skapar förutsättningar för att bemötande som 
är enligt Lindquists uttryck “bra eller dåligt”. 

Den andra rapporten i serien, Arbetsförhållanden och attityder – professionellas möten med personer 
med funktionshinder (SOU 1998:121, 1998), svarade drygt 1000 personer inom socialtjänst, 
försäkringskassa, skola samt hälso- och sjukvården på frågor om hur de upplever arbetsförhållanden 
och om den allmänna inställning de har till funktionshindrade personer som de kommer i kontakt med 
under deras yrkesutövning. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen vad som ligger bakom den 
kritik som tidigare studiers resultat påvisar då personer med funktionshinder riktar kritik mot dessa 
personalgrupper. Undersökningen utfördes vid Stiftelsen Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet i 
Uppsala (SAMU). Svarsfrekvensen på denna enkät (a.a.) var mycket hög; 87,1% av de tillfrågade 
svarade vilket tolkades som att dessa frågor är mycket angelägna. Frågorna formulerades så att de 
skulle kunna relateras till funktionshindrade personers upplevelser av bemötandet så som det 
förmedlats till studien. Undersökningen innehåller även andra offentliga sektorer än de som nämnts 
ovan som också utsatts för kritik ifrån funktionshindrade personer. Studien utfördes genom en postal 
enkät till personal som i sitt arbete dagligen kommer i kontakt med personer som har någon typ av 
funktionshinder. Gällande försäkringskassan riktades enkäten till ett slumpmässigt urval på 300 
personer som representerade handikappfrågor inom försäkringskassans område. I övrigt skickades 
enkäten till personalurval inom tre län; Dalarna, Uppsala samt Hallands län. Det totala urvalet 
omfattade ca 1230 individer så att de skall kunna vara representativa för vissa personalkategorier i 
riket eller i de utvalda länen(a.a.). 

Den tredje rapporten (SOU 1998:16, 1998) belyste bemötandet av personer med funktionshinder ur 
olika perspektiv; bemötande från myndigheter och andra offentliga organ samt kartläggning och 
analysfaktorer som kan ligga till grund för detta bemötande. Utav dessa direktiv var målet att dra 
slutsatser och föreslå samt motivera förändringar så att dessa personer i fortsättningen blir bättre 
bemötta. Tidigare studier enligt rapporten (a.a.) är diffus inom detta ämne; bemötande och attityder. 
Lindqvist (a.a.) anser att denna typ av studier är avgörande för fortsatt forskning inom begreppet. 
Söder (SOU 1998:16, 1998) prövade att studera attityder till personer med funktionsnedsättningar 
genom att de själva får berätta om sina erfarenheter, som sedan tolkas utifrån vad de har sagt. Detta 
leder till att man kommer åt kärnan i bemötandet. Hypotesen som Söder (a.a.) arbetar efter är att det 
uppstått en ambivalens i mötet med människor som har någon typ av funktionsnedsättning, som 
grundar sig på allmänna värderingar. För att belägget skall fungera, måste sambandet mellan 
bemötandet av en person och det generella ideologiska tankesättet uttryckas genom politiska åtgärder. 
Grunden för denna ambivalens ligger i värderingskonflikter då förhållningssättet gentemot personer 
med funktionsnedsättningar är ofta beroende av situationen. Hännestrand (a.a.) kritiserar denna 
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hypotes om ambivalens och menar att den är alltför begränsad. Det han syftar på är att det inte skulle 
finnas några fixerade fördomar gentemot personer med funktionsnedsättningar, och riktar sig därmed 
mot personer som uttalar sig på ett sådant sätt. Han menar att ambivalenstesen inte är tillfredsställande 
nog för att förklara antipartierna hos de människor som reagerar på ett auktoritärt sätt, eller undviker 
mötet med personer som har funktionsnedsättningar och interaktionerna är därmed rikt nyanserad än 
vad hypotesen om ambivalens kan förklara (a.a.). 

Det konstaterades att en klyfta finns mellan de handikappolitiska målen om delaktighet samt jämlikhet 
då de funktionshindrades verklighet inte möts upp till de krav som finns. Det noteras också att stora 
brister i samordningen mellan myndigheter som måste samverka för att likvärdigheten för dessa 
personer ska ha lika stora förutsättningar som andra personer. Regelverken samt brist på samverkan 
gör att den enskilde bollas mellan olika myndigheter och hamnar slutligen mellan två stolar, vilket är 
ett oacceptabelt bemötande ifrån dessa myndigheter. Huvudsyftet med denna rapport (a.a.) var att gå 
igenom den bemötandeproblematik som presenterats i svenska och internationella studier samt den 
kunskap som kommit fram. Forskningsmaterial från såväl Sverige och övriga skandinaviska länder 
samt USA, England och Kanada har tagits med. 

Bakgrund 
Denna del innehåller information om hur Arbetsförmedlingen arbetar, samt min egen förstudie som 
jag genomfört kring bemötande. 

Förstudie - Stort missnöje med Arbetsförmedlingens bemötande 

Före denna studie påbörjats ville jag ha ett eget bekräftande på min förförståelse kring bemötande från 
arbetsförmedlare. Syftet med enkäten var att undersöka det bemötande som de arbetssökande fått då 
de varit i kontakt med Arbetsförmedlingen. Resultatet visade att de tillfrågade oavsett om de har eller 
har haft nedsatt arbetsförmåga under deras tid som arbetssökande är mycket missnöjda med 
Arbetsförmedlingen. De anser inte att de träffade sin handläggare tillräckligt ofta och intrycket utav 
arbetsförmedlarna var blandat dock med en hög frekvens utav förvirring, glömska och nedlåtelse samt 
att de uppvisade lågt intresse för de individuella fallen. I de fall då intrycket utav arbetsförmedlarna 
var mer positivt lagda, så som trevliga, hjälpsamma och kreativa, fanns även baksidor såsom 
resursbrister vilket inte påverkade själva intrycket utav förmedlaren utan påverkade istället hela 
situationen som arbetssökande negativt. Jag har sedan långt tillbaka haft ett stort intresse temat 
funktionsnedsatta och arbetsmarknaden och under min tid som studerande på BTH har jag haft 
möjligheten att utforska detta tema från olika synvinklar och perspektiv. Eftersom detta är min 
kandidatuppsats har jag planen att utgå ifrån Arbetsförmedlingen för att undersöka huruvida missnöjet 
med denna organisation har uppstått och vad det beror på. Jag har ca 8 års tidigare erfarenhet utav att 
vara förtidspensionerad och arbetssökande vilket har lett till att jag har haft stor inblick i möten med 
Arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt andra myndigheter. Jag har uppfattat min situation som 
beklaglig då jag har upplevt ett dåligt bemötande, men också undermåliga stödinsatser samt beslut 
som inneburit en framtid som “den eviga förtidspensionären”. Detta har lett till att jag har spenderat 
större delen utav min utbildning på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, där jag har studerat temat 
funktionsnedsättningar och arbetsmarknaden utifrån olika perspektiv. Denna studie är resultatet utav 
den tidigare forskning jag har utfört under min studietid på BTH.  
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Arbetsförmedlingens arbetssätt 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetsförmedlare skall gå tillväga vid möten med arbetssökande. 
Referenserna i detta stycke hänvisas till ett dokument, och finns ej dokumenterad ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Dokumentet fungerar mer som ett hjälpmedel för hur Arbetsförmedlingens arbetssätt skall 
fortgå. Referenserna i nedanstående text hänvisar till ett dokument som är opublicerat. 

Krav på de arbetssökande 

Arbetslivet har ett diversifierat krav vilket gör att det svårligen kan beskrivas på ett enkelt sätt. Då 
liknande arbeten kan ha olika krav beroende på exempelvis mål och miljö och det ena företaget kan ha 
ett mål som innebär så hög avkastning som möjligt och det andra är att erbjuda världens bästa produkt 
och se avkastningen som ett medel och inte som ett mål. Dagens arbetsmarknad kan dock påstås ställa 
högre krav på förståelse och anpassning liksom kreativitet och självständighet samt flexibilitet, god 
kommunikations och social förmåga. Dock är ett grundkrav såsom att man kan utföra sitt arbete 
dagligen, att man hör av sig då man inte kan arbeta, passa tiderna samt kunna lösa konflikter och 
friktioner på ett moget sätt (Corshammar, 2007) 

Mötet mellan människor 

Möjligheten till anställning finns i mötet mellan människor. Arbetsgivare vill gärna vara logiska och 
rekrytera erfarenhet och kompetens vilket de systematiserar genom ett flertal urvalsfaktorer. Dock är 
det nog så idag, trots denna logik att, det kanske sker rekrytering utan det personliga mötet. Då detta 
sker och personer möts öga mot öga sätts ofta logiken ur spel vilket få vill erkänna och känslan styr 
besluten vilket avslutas och motiveras utifrån ett logiskt perspektiv.  

Får man till ett bra möte mellan människor finns också möjligheten till anställning och om 
anställningen kommer till stånd så finns också större möjlighet till acceptans för den man är och på det 
sätt man klarar att arbeta. Arbetsgivaren kommer då inte bara att sakna den produktion som uteblir när 
du är borta, de kommer sakna dig som person (Corshammar, 2007 s. 3) 

Om ett bra möte mellan människor inte går att få till så finns inte samma möjligheter till anställning 
oavsett hur mycket kompetens och erfarenhet som den sökande har i sin bakgrund och bevisar då 
mötet sker. 

Delaktighetstrappan 

I citatet från föregående stycke beskrivs det hur arbetsförmedlare agerar kring begreppet 
empowerment och till detta begrepp har de ett slags förhållningssätt att arbeta ifrån då den 
arbetssökande behöver hjälp med att kontakta arbetsgivare för studiebesök eller liknande. Denna 
trappa går i fyra led och den lägsta skalan gällande empowerment blir således den högsta då “credit” 
ges till Arbetsförmedlingen ifrån omvärlden beroende på förväntningar. Då kontaktar förmedlaren 
själv arbetsgivaren och den sökande är inte med vid samtalen men har bestämt vilka arbetsgivare som 
skall kontaktas. Nästa steg innebär att sökande tillsammans med förmedlaren kontaktar arbetsgivaren 
då den sökande finns med i rummet och lyssnar samt svarar på eventuella frågor och förmedlaren är 
den som styr samtalet i antingen telefon eller vid studiebesök. Därpå är det tredje steget i denna 
delaktighetstrappa att sökande tillsammans med förmedlaren kontaktar arbetsgivaren. Förmedlaren är 
med och coachar före, under och efter samtalet men den sökande pratar och styr samtalet antingen i 
telefon eller vid studiebesök. Slutligen är det sista steget som sker efter samtal med arbetsförmedlaren 
att själv kontakta arbetsgivare och boka samt komma överens om ev. start av arbetsprövning, tider och 
uppgifter. Sökande klarar alltså detta själv och kan ansvara för det. Denna trappa är ett begrepp som 
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Arbetsförmedlingen använder på det lokalkontor där datainsamlingen skedde, och är därmed ett slags 
informellt direktiv som används av arbetsförmedlare. Det är aktuellt för denna studie genom att det 
just är ett arbetssätt som innefattar en utgångspunkt för arbete gällande funktionsnedsatta 
arbetssökande. 

Begreppsförklaring 

SIUS konsulent 

Arbetsförmedlingen erbjuder ett extra stöd till personer för att den arbetssökande lättare ska få ett 
arbete. SIUS står för särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Det innebär att en specialutbildad 
arbetsförmedlare hjälper personer med nedsatt arbetsförmåga att hitta ett arbete, som skräddarsys på 
arbetsplatsen. Dessa arbetsförmedlare har också en mindre kundbas, vilket innebär i praktiken att de 
har större möjlighet att uppfölja den arbetssökande och träffa dem oftare. 

Problemformulering 
Jag ville få en ökad kunskap kring arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta 
arbetssökanden, och för den pedagogiska vetenskapliga forskningen skull som inte studerat ämnet i 
denna specifika mån så ville jag se detta i praktiken genom djupintervjuer. Min förstudie visade ett 
stort missnöje med bemötandet från arbetsförmedlare. Många arbetssökande har olika erfarenheter 
utav att besöka Arbetsförmedlingen vid arbetslöshet, och bemötandet de får är också olika, men hur 
upplever arbetsförmedlarna det? Lärandeteorin kommer i denna studie att utgå ifrån 
reflektionsbaserade teorier men även andra typer av lärande för att svara på denna fråga. Varje 
arbetssökande har rätten till ett gott bemötande och arbetsförmedlaren själv bör ha en god 
beteendeuppfattning kring hur bemötandet hanteras vid möten med arbetssökande, vilket gör denna 
studie viktig för forskning kring arbetsmarknad och funktionsnedsatta individers välbefinnande. Den 
tidigare utredningen av Lindqvist (SOU 1998:16) visar att det finns klyftor mellan de 
handikappolitiska målen om delaktighet för funktionsnedsatta personer. Det är därför viktigt att 
studera hur arbetsförmedlaren upplever att den lär bemötande i mötet med en funktionsnedsatt 
arbetssökande. 

 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur och vad arbetsförmedlare lär sig av bemötandet 
gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden. 

Frågeställning 
Hur och vad lär sig arbetsförmedlare i mötet med funktionsnedsatta arbetssökanden ur ett 
vetenskapligt och pedagogiskt perspektiv? 

Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt diskuteras den teori som kommer att användas för tolkningen gällande denna studie. 

Denna studies teoretiska utgångspunkt utgår ifrån hermeneutiken. Då jag har valt att studera 
arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden och hur arbetsförmedlarna 
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lär, är uppgiften för detta stycke att undersöka sambandet. Som forskare bör jag anse att variabler är 
relaterade till varandra (Ekengren & Hinnfors, 2006). Då min kandidatuppsats handlar om 
arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden, är variablerna i detta fall 
det som sker i mötet och lärdomen som arbetsförmedlaren får efteråt. När arbetsförmedlaren 
reflekterar över sina handlingar i mötet, så bör ett lärande uppstå som bidrar till ett förbättrat 
bemötande gentemot den arbetssökande. Den teoretiska utgångspunkten för min uppsats är enkel och 
okomplicerad, då den skall användas för att studera huruvida arbetsförmedlarna tar lärdom utav sitt 
bemötande gentemot de arbetssökande som innebär att någon alltid lär sig något och det är 
tillägnelsen av detta som då utgör lärandet i min uppsats i pedagogik.  

Hur och vad-lärande 

Ordet lärande får de flesta av oss automatiskt att tänka på skolan enligt Illeris (2007), men det 
används också vid mening och med delvis olika betydelser. Enligt Illeris (2007) kan lärande hänvisa 
till resultaten av läroprocesserna hos en enskild individ. Lärande är då det man har lärt sig, eller den 
förändring som ägt rum. De psykiska processerna som skett hos individen och som leder vidare till 
resultat är då själva läroprocessen. Illeris teori (2007) om lärande är avsiktligt vidöppen, då han inte 
vill införa onödiga begränsningar. Lärande innebär en förändring och en viss varaktighet som består 
tills ett nytt lärande inkommer eller försvinner på grund av glömska eller att personer inte använder 
sin kunskap. Illeris (2007) anser att det är viktigt att arbeta med en bred och öppen förståelse av 
lärande och utav principskäl är det omöjligt att upprätthålla gränsen om vad som är lärande och 
exempelvis perspektiv på lärande såsom olika läroteorier. Det viktigaste är först att ta med alla 
förhållanden som inkluderar lärande för att sedan få upp ögonen för väsentliga samband. I denna 
studie vill jag utgå ifrån ett brett perspektiv på lärande, men ändå ta del utav Illeris (2007) beskrivning 
av lärande. Då min studie vill ta reda på hur och vad arbetsförmedlare lär genom bemötande, så är det 
viktigt att nämna fler läroteorier. Den mest relevanta är innehållsdimensionen av Illeris (2007) Dock 
är lärande inget som enbart försiggår hos en enskild individ, utan det är alltid inbäddat i sociala och 
samhälleliga sammanhang och dessa sätter ramar och ger impulser på hur och vad man kan lära. Det 
finns en skillnad på hur lärande sker i skolan, arbetslivet och i vardagen eftersom de olika 
sammanhangen innebär en vid skildring gällande grunderna för lärande (a.a.). Illeris (2007) bok om 
lärande bygger på att allt lärande har en individuell och en social sida, vilket innebär att man måste ta 
med både moderna och historiska riktlinjer för läroteorier. Ur arbetsförmedlares perspektiv kan det 
faktiska yrket som kräver särskilda kvalifikationer gällande kunskaper och färdigheter utgöra ett 
lärande i sig självt då arbetsförmedlaren själv i sitt lönearbete säljer sin tjänst som arbetsförmedlare 
till arbetsgivaren, men även till kunden, vilket då ger han rätt till att bestämma vad som ska göras 
samt när och hur det ska fortgå.  

Reflektionsbaserat lärande 

Den läroaspekt jag också vill nämna är lärande genom reflektion. Begreppet reflektion beskrivs av 
Illeris (2007) i två skeenden, där det ena är eftertanke. Detta innebär att man reflekterar över, eller 
funderar närmare på en viss sak, händelse eller någon form av problematik. Den andra beskrivningen 
är avspegling, vilket innefattar en spegling av sin upplevelse eller förståelse av någonting i sitt egna 
jag eller andras reaktion. Det blir då ett fokus på den betydelse som fenomenet i sig har och hur man 
värderar den då man använder sin egen identitet som måttstock (a.a.). Reflektion kan också främjas ur 
ett annat perspektiv, nämligen kritiskt tänkande och kritisk reflektion och kan vara en central roll för 
lärande. Det är annorlunda jämföres med vanlig reflektion och det handlar främst om att identifiera 
utmanande antaganden och sambandens betydelser. Det innebär också att man försöker föreställa sig 
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och undersöka andra möjligheter samt att det också leder till en skepsis (a.a.). Till denna 
reflektionsbaserade utgångspunkt så tänkte jag använda mig utav Jarvis läromodell (1987). Denna 
teori (a.a.) samt lärande i det hierarkiska perspektivet är relevant för att besvara min frågeställning då 
jag vill undersöka hur och vad arbetsförmedlare lär i bemötandet med funktionsnedsatta 
arbetssökanden. 

Metod 
I detta avsnitt diskuteras metodval samt de filosofiska aspekterna utav forskningsprocessen för denna 
studie. 

Ontologi 

Kunskapen jag har om arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden är; 
finns inget gott bemötande, finns heller ingen god verksamhet. Arbetsförmedlingens livsvärld består 
till en stor del av att hjälpa de som står längst bort ifrån arbetsmarknaden till ny sysselsättning och för 
att förstå deras varande måste man alltså börja med bemötandet. Gällande denna studie om 
arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden, är ontologin i min mening, 
med tanke på Bengtssons (2007) och Heideggers (1927) sätt att förstå och undersöka varat, att gå 
tillbaka till en logisk början där det till synes kan verka uppenbart att ett gott bemötande är den första 
byggstenen för den typen av "sociala" arbetsuppgifter som Arbetsförmedlingen utövar. Det induktiva 
och hypotetiska arbetssätt jag har använt mig av, för att komma fram till min ståndpunkt om att det 
goda bemötande bygger en god verksamhet har framkommit genom tolkande med hermeneutisk 
forskningsansats. Enligt Stensmo (2007) kännetecknar ett praktiskt kunskapsintresse det som har 
fokus på livssfären och språk i syftet att förstå texter och kulturer. I mitt fall handlar det om kulturen 
på Arbetsförmedlingen, och reflektioner gällande deras bemötande. Det handlar också om förståelse 
av andra tider; historiken av Arbetsförmedlingens bemötande gentemot funktionsnedsatta 
arbetssökanden. Det är enligt Stensmo (2007) en teori inom det praktiska området som syftar till att 
klargöra budskap och meningar inom vissa kommunikationer i relation till en särskild och bestämd 
kontext. Enligt ontologins bakgrundsfråga om en högre verklighet kan fenomenet bemötande 
ifrågasättas gällande hur arbetsförmedlaren bemöter funktionsnedsatta arbetssökanden. De två 
kategorier inom ontologi gällande svar på frågor om verkligheten innefattar att tillvaron är antingen i 
grunden materiell och kan varseblivas genom våra sinnen eller att den i grunden är andlig och våra 
sinnen ger os en mycket ofullständig vitnessbörd om dess beskaffenhet (a.a.).  

Epistemologi 

Arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden varseblir genom 
arbetsförmedlarens tidigare uppfattningar vilket då innefattar att kunskap uppkommer och blir 
bestående (Stensmo, 2007). Mitt ställningstagande är därför att kunskap uppkommer genom reflektion 
genom olika lärandeteorier (Illeris, 2007).  Stensmo (2007) frågar ifall vi lär oss dem genom 
erfarenhet eller om är de medfödda samt framsprungna ur vår egen natur. Kunskapen har också en 
giltighet som innehåller ifrågasättande kring de anspråk vi har på kunskap samt ifall det kan finnas 
säkra eller otvivelaktiga uppfattning och hur kan vi i så fall veta det? Arbetsförmedlares bemötande 
gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden kan säkerligen uttryckas på ett sådant sätt inom 
hermeneutiska tolkningar, men det syftar också till att klargöra de omständigheter som formar 
människan och samhället. Det är en teori för kritisk självreflektion; ett medvetandegörande och en 
samhällsförändring (a.a.). Kunskap är något som är socialt konstruerad, och det är frukterna av en 
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dialog mellan människor, i vilket då kan innehålla arbetsförmedlares bemötande gentemot 
funktionsnedsatta arbetssökanden. Teorin syftar på att människan kan bara lära känna omvärlden 
genom språket (i vid mening) och är grunden i en universalpragmatik av Haberman (a.a.) vilket har 
som mål att identifiera och konstruera beståndsdelarna för en ömsesidig förståelse, och därmed 
klargöra de egenskaper i språket som gör att människor uppnår generellt sett ett samförstånd då de 
samtalar med varandra, vilket också kan skapa hinder i samtalet.  

Hermeneutik 

Denna forskningsansats är en tradition av tänkande kring tolkningsarbete, som har sina rötter i 
texttolkning inom teologi och litteraturforskning (Svensson, 2009). Under 1970-talet skedde 
förändringar inom den pedagogiska forskningen vilket bidrog till att forskningen breddades och 
närmade sig istället till sociologi. Då den samhällsteoretiska inriktningen ökade i samband med ett 
större fokus på pedagogik, kombinerades det med ett intresse för historisk forskning, med en mer 
tolkande inriktning. Denna filosofi brukar beskrivas som en lära om tolkning och den handlar om hur 
vi skapar mening och förståelse (Allwood & Eriksson, 2010). Hermeneutiken är i förhållande till 
begreppen främst grundat i olika filosofiska antaganden, där ett flertal teorier och förhållningsätt går 
att finna. Hermeneutik är starkt positionerat inom humanioraämnen, men även inom 
beteendevetenskap, som är relevant för denna studie jag har utfört. För denna studie och pedagogisk 
forskning kan hermeneutik hjälpa oss att se aspekter av vår kunskap samt kunskapsbildning som ofta 
är outtalad. Det är ofta intressant att jämföra utsagor om förståelse och mening inom denna 
forskningsansats motsvarande exempelvis inom kognitiv psykologi (Allwood & Eriksson, 2010). 
Gadamer (a.a.) är förmodligen den som betytt mest för utvecklingen av hermeneutiken, som blev lärd 
utav Heidegger. Gadamer (a.a.) ville ge hermeneutiken en ställning inom grundläggande filosofiska 
system, och hans tes är att all kunskap beror av tolkning, vilket också inkluderar vardaglig kunskap 
såväl som vetenskaplig kunskapsbildning.  

Min förförståelse 

Den avgörande utgångspunkten för Gadamers hermeneutik (Allwood & Eriksson, 2010) är att 
förståelseprocessen ej har någon fast punkt att utgå ifrån. Den är istället lokal och betingad i historiska 
sammanhang. Det han syftade på var att all förståelse utgår ifrån en förförståelse, vilket innebär att för 
att förstå något, måste man redan ha en förståelse; förstå varat. Den finns alltid i en viss specifik tid 
och plats och blir därmed lokal. Det innebär även att all förståelse är ändlig. Begränsningen sker då 
den förförståelse den utgår ifrån bara kan skapas genom ny förståelse genom nya ramar. Mer 
simplifierat kan det förstås som fördomar, och att vi i förväg drar slutsatser som vi använder och 
tolkar ifrån. Således kan den relatera till denna studie genom att min förförståelse varit någorlunda 
bestämd i att bemötandet som arbetsförmedlare ger gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden är ej 
så optimalt som det bör vara. För att säkerställa ett trevligt bemötande för den arbetssökande, och 
därmed lärande, kommer jag att använda mig utav begrepp som gäller reflektion och kunskap kring 
arbetsförmedlares förförståelse kring bemötandet gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden. 

Val av metod 

Syftet med mitt metodval att använda mig utav en kvalitativ forskningsmetod med en hermeneutisk 
forskningsansats beror på att jag ville ha en möjlighet att gå in på djupet, gällande begreppet 
bemötande i samband med funktionsnedsatta arbetssökande och arbetsförmedlare med hjälp av 
intervjuer. Bakgrunden till detta var att dels utöka förståelsen utav Arbetsförmedlingens 
tillvägagångssätt vid bemötande av arbetssökande med funktionsnedsättningar, men även för att 
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studera bemötandet så tydligt som möjligt. Då begreppet bemötande är väldigt outforskat, ville jag 
alltså få större möjligheter att utforska detta relativt obeforskade område; bemötande, inom pedagogik 
som vetenskapligt ämne. Min passion för funktionsnedsatta personers väg till arbetsmarknaden är 
oerhört stor, och genom forskning på kandidatnivå och den metod jag har valt att använda, har min 
förståelse för funktionsnedsatta arbetssökanden grundats ännu mer, särskilt gällande bemötande och 
hur man som arbetsförmedlare kan förbättra det. Vid valet av metod hade jag sedan långt innan 
arbetet med denna studie påbörjats bestämt vilken metod jag skulle använda. Det metodvalet innebar 
fenomenologi och aktionsforskning, men jag upptäckte senare att detta metodval ej fungerade för den 
studie jag genomfört och har därmed ändrat mitt val av metod till hermeneutisk forskningsansats och 
kvalitativ forskningsmetod. Som jag skrev tidigare i detta stycke, så ville jag komma åt bemötande på 
en djupare nivå och detta var bäst genomförbart ifall jag då utgick ifrån hermeneutiken och kvalitativa 
forskningsmetoder. I samband med dessa korrigeringar och byten av forskningsansats och 
forskningsmetod skedde även ett flertal ändringar av studiens syfte och forskningsfrågor. 

Kvalitativ forskningsmetod 

Mitt intresse som forskare på kandidatnivå, där jag skall studera arbetsförmedlares bemötande 
gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden, utgår jag från kvalitativa data i min studie för att få fram 
ett resultat som jag sedan kan tolka. Dessa skeenden ger en karaktär åt det kvalitativa perspektivet, 
snarare än produkter och resultat. Det innebär att det är en avgörande skillnad mellan perspektiven. 
Människan i interaktion med främst andra människor agerar som instrument, där jag som en agerande 
observatör finns nära det studerade subjektet. Förhållningssättet är därmed inte heller helt adekvat, då 
man initialt ej lägger tyngdpunkten på begreppsplanet, vilket innefattar teorier, hypoteser eller 
frågeställningar. Man påbörjar istället empirin med att samla in data, och därefter formulera sina 
begrepp (Backman, 2008). Som jag också kommer beskriva i genomförandedelen i 
metoddiskussionen, utförde jag dock mer ett hypotetiskt och deduktivt arbetssätt (Stensmo, 2007), där 
jag utgick ifrån en teori eller antagande om att arbetsförmedlares bemötande gentemot 
funktionsnedsatta arbetssökanden påverkar deras möjligheter till arbete. Denna fick ändras och istället 
utgå ifrån arbetsförmedlares lärande genom reflektion. Detta ledde till ett kvalitativt arbetssätt. 
Innebörden avser ett intresse för hur individer tolkar, upplever och strukturerar en omgivande 
verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter, och innebär i princip hur livet och 
omvärlden får och har mening (Backman, 2008). 

Val av informanter och undersökningsmiljö 

I denna studie om arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden, 
genomförde jag en djupintervju med en arbetsförmedlare och även ett flertal informella intervjuer 
med SIUS konsulenter. Det kan tyckas konstigt till varför enbart en djupintervju genomfördes, men 
detta berodde på, som jag även påpekar på flera ställen i studien, att enbart en informant var 
tillgänglig för en djupare intervju. Jag ville gärna intervjua många fler informanter, men dessa var 
alltså inte tillgängliga för detta. Urvalet av informanter skedde delvis genom ett bekvämlighetsval, då 
K.C. var den informant som var min främsta kontakt under datainsamlingsperioden på 
Arbetsförmedlingen och därmed var han mest tillgänglig för att intervjuas. Vid valet av de andra 
informanter så skedde detta genom K.C. som introducerade mig till ett antal SIUS konsulenter där jag 
bestämde datum då jag skulle intervjua och observera bemötandet med dessa SIUS konsulenter. Totalt 
blev det då en djupintervju med K. C och två fristående intervjuer med SIUS konsulenterna. Jag fick 
ta hänsyn till informanternas arbetsscheman, vilket påverkade val av informanter då informanterna 
arbetade under relativt pressade scheman. Undersökningsmiljön valdes för djupintervjun av 
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bekvämlighetsskäl på den lokala Arbetsförmedling där K.C. arbetar och gällande SIUS konsulenterna 
blev undersökningsmiljön främst under bilfärd, då jag följde med dem under en dag på möten med 
deras klienter. 

Genomförande av undersökning 

Jag kontaktade Arbetsförmedlingen tre gånger under vårterminen 2012. Första gången var via ett 
besök till ett av lokalkontoren i Småland där jag fick information om vem jag skulle kontakta för att få 
genomföra observationer och intervjuer. Därefter skickade jag iväg ett mail till en ansvarig chef men 
fick inte någon respons på över en månad vilket ledde till att jag skickade samma mail igen, dock till 
den allmänna mail adressen och fick därefter ett telefonsamtal efter ett par veckor ifrån en 
arbetsförmedlare som jag sedan höll mest kontakt med under den tid då observationerna genomfördes. 
Under mötena satt jag och antecknade med penna och kollegieblock varav de medverkande i rummet 
fick rådet att ignorera min närvaro tills efter mötet var avklarat. Vid det första mötet ställdes inte 
några följdfrågor till den arbetssökande utan enbart till arbetsförmedlaren. Dock vid de andra mötena 
som genomfördes var det tvärtom då de sökande fick svara på frågor och arbetsförmedlarna samt 
SIUS-konsulenterna som medverkade. Utifrån observationerna ställdes alltså frågor, och vid 
djupintervjun då enbart en informant var tillgänglig, med initialerna K.C, valdes denne person till 
intervju av den anledningen att denne var den enda av arbetsförmedlarna jag haft kontakt med som 
också slutligen var tillgänglig för intervju. Det fanns avtal gällande djupintervju att detta skulle ske 
med minst två arbetsförmedlare. Dock när detta var planerat att ske var enbart en arbetsförmedlare 
tillgänglig för intervju. Denna intervju utfördes i ett av konferensrummen som fanns tillgängliga på ett 
av Arbetsförmedlingens lokalkontor någonstans i Småland. Intervjun pågick under närmare en timmes 
tid och skedde i en så stressfri miljö som möjligt. Intervjun spelades in med videokamera. 
Intervjuformen var öppet inriktad mot bemötande enligt Lantz (2007) framställning då informanten 
får fritt tala om och beskriva sin upplevelse kring ett fenomen, resonera med sig själv och koppla 
sammanhang som informanten anses vara betydelsefullt för beskrivningen av fenomenet. Under 
djupintervjuns början, ställde jag generella bakgrundsfrågor såsom vart informanten utbildat sig, 
varför han valt den specifika utbildningen och om hans lärande under utbildningen som var relevant 
för denna studie.  

Jag ställde också frågor om varför han har valt att bli arbetsförmedlare, om han trivs på sitt arbete, hur 
länge han har arbetat på organisationen och varför han valt att arbeta inom en specifik avdelning. 
Mina frågor inkluderade också samarbete med andra arbetsförmedlingar, tidigare anställningar på 
andra lokalkontor och rekryteringsarbete. Jag ville veta hur han tycker att det har fungerat jämföres 
med hans nuvarande dagliga arbete på Arbetsförmedlingen, och jag ville även ta reda på hur hans f.d. 
kollegor bemötte de funktionsnedsatta arbetssökandena på de små lokalkontoren. Samverkansfrågor 
var också viktiga, då biträden från Försäkringskassan deltar ibland vid möten med klienter, så jag 
ställde frågor om hur samverkan fungerar med den myndigheten. Jag ställde även samverkansfrågor 
som gällde arbetsgivare och kollegor. Något som jag fann intressant och ställde därför frågor om 
resurser och stödinsatser som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Det jag ville veta handlade om vad jag 
benämnde som “färdiga praktikplatser”, vilket innebar att de per automatik skickar lämpliga 
kandidater till företag som enbart tar emot personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsatta 
arbetssökanden. Jag ställde också frågan hur avtal med arbetsgivare fungerar. Senare i intervjun 
ställde jag frågor om hans pedagogiska grundsyn, och vad den innefattar. Jag ställde också frågan om 
hur han ser på funktionsnedsatta personer. Till sist i intervjun kom frågorna om bemötandet, och 
främst ville jag veta hur han upplever att han bemöter sina klienter, och ifall något skulle kunna 
förbättras eller ändras. Jag ställde sedan frågan om hur hans kollegor bemöter funktionsnedsatta 
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arbetssökanden. Min sista fråga som jag ställde var hur han trodde att hans bemötande gentemot 
funktionsnedsatta arbetssökanden påverkar deras möjligheter att komma in eller tillbaka till 
arbetslivet.  

Att jag själv har agerat som ett subjekt i studien då jag har observerat möten mellan arbetsförmedlare 
och arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga har självfallet påverkat studien genom att ställa frågor 
och ha en förförståelse samt personlig erfarenhet utav att vara funktionsnedsatt. Såsom jag skrev om 
det etiska perspektivet har min medverkan färgat studien genom min subjektivitet då jag haft negativ 
erfarenhet utav bemötande ifrån arbetsförmedlare vilket har gjort denna studie mer betydelsefull för 
en positiv förändring för funktionsnedsatta arbetssökande.  

Bearbetning av intervjuer 

Bearbetning av insamlad data 

När jag hade samlat in all data till denna studie så väntade jag ett par veckor med transkribering och 
analys samt tolkning av djupintervjun och datan från de andra intervjuerna från SIUS konsulenterna. 
Detta berodde på att resultatet var mycket oväntat, vilket gjorde att jag själv reflekterade mycket över 
resultatet för att säkerställa att jag tolkat det rätt. Efter den förlängda reflektionsperioden påbörjade 
jag transkribering av djupintervjun samt renskrivning och tolkning av de informella intervjuerna med 
SIUS konsulenterna som jag genomfört. Mitt syfte med bearbetningen var att tolka mitt material på ett 
så tydligt sätt som möjligt, och att finna lärandet i bemötandet. Som stöd så använde jag mig utav 
Illeris (2007) läroteorier beskrivna av Jarvis (a.a.) samt andra läroformer i hierarkier som också är 
beskrivna av Illeris (2007).  

Analys av data 

Då djupintervjun har transkriberats och spelats in med videokamera har det bearbetats flera gånger då 
jag kollade igenom filmen flera gånger och transkriberade materialet samtidigt. Då jag gjorde 
transkriberingen upptäckte jag samtidigt mönster och hur lärandeaspekten kom fram, och jag gjorde 
därmed kopplingar till olika läroteorier. Allt material som visade sig vara olämpligt har sedan lämnats 
utanför. De tydliga teman som synliggjorts i studien har varit bemötande och lärande. Hur jag har 
resonerat kring kategorierna är baserat på att jag ville uppnå en sammanfattning av de olika styckena 
och en tolkning som representerar den faktiska intervjun och den datainsamling som har skett av 
informanterna. Då jag har använt mig utav hermeneutik som forskningsansats, samt att det är viktigt 
för mig att förmedla det som skett genom en så klar bild som möjligt, har uppbyggnaden av 
kategorierna bidragit till att denna studie skall vara så lättläst som möjligt och förståelig utan onödig 
upprepning. Gällande alla kategorier har jag enbart dokumenterat dem såsom de har skett och det 
bemötande som finns i denna studie är framskrivet på ett sådant sätt såsom verkligheten inneburit vid 
datainsamlingen. Likadant gäller de byråkratiska aspekterna samt trygghetsaspekter och uppskattning. 
Kvale & Brinkmann (2009) beskriver kategorisering som ett sätt att reducera meningen i långa 
intervjuer till några få och enkla kategorier. I denna studie som jag har genomfört är den enda 
kategorin lärandeaspekten, och hur jag har funnit den utan att ställa specifika frågor om hur och vad 
arbetsförmedlare lär genom bemötande. I min analys av datamaterialet utgick jag ifrån en bred syn på 
lärande utifrån Illeris (2007) teorier samt Jarvis (1987) läromodell om reflektioner. 

Tolkning av resultat 

Då jag som forskare hade en särskild förförståelse angående arbetsförmedlares bemötande gentemot 
funktionsnedsatta arbetssökanden, var jag tvungen att frigöra mig från fördomar, men även den 
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förkunskapen som jag funnit tidigare. Jag läste igenom transkriberingarna ett flertal gånger och 
bearbetade min tolkning medan jag renskrev dem in i denna studies resultat. Strukturen av den helhet 
och delar som jag fann visade på att lärande sker genom reflektioner över bemötandet. Som jag 
nämnde innan då jag beskrev mitt metodval gav bearbetningen av materialet flera korrigeringar av 
studiens syfte och forskningsfrågor. För att fånga essensen av denna studie var dessa ändringar 
tvungna att genomföras. Detta ledde också till nya upptäckter kring lärande och begreppet bemötande, 
vilket också sammanfogade helheten och delarna för studiens syfte (Allwood & Eriksson, 2010). Det 
tog lång tid för mig att bearbeta materialet och den kvalitativa metodens vetenskapliga förfaringssätt 
och min uppmärksamhet i genomförandet av denna studie, ledde datamaterialets delar och helhet fram 
till ett resultat som mycket väl svarar på studiens forskningsfråga. Jag har lagt märke till att man ofta 
talar om delar och helheter när man skriver en kandidatuppsats. Min tolkning av detta är att förstå den 
stora meningen måste helheten och delarna höra samman. Hermeneutiken har och är ett 
cirkeltänkande, där rörelser återkommer och tolkningen av datamaterialet skiftar och genom detta kan 
man alltså se hur helheten och delarna hör ihop. För att jag skulle fullständigt förstå textens kontext i 
ett sammanhang, så levde jag mig in i rollen i hur arbetsförmedlare tänker och agerar gällande 
bemötande enligt Allwood & Eriksson (2010). Kommunikationen mellan mig och informanterna, 
vilket innefattar informanten vid djupintervjun och de informella intervjuerna med SIUS 
konsulenterna var simpel nog för att inte missförstås, då det också underlättar vid en hermeneutisk 
tolkning. 

Validitet och reliabilitet 

Detta stycke beskriver studiens validitet och reliabilitet. 

Inre validitet 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ställs frågan om intervjuarens reliabilitet ofta inom 
intervjuforskning. Då jag enbart bara genomfört en djupintervju kan jag ställa en mer konstruktiv 
fråga om hur valid är denna studie? Studien är grundad utifrån en vetenskaplig metod samt 
beskrivning som innefattar ett aktivt forskningsarbete med en teoretisk utgångspunkt som bygger på 
hermeneutikens grunder då jag har följt denna metod. Studiens validitet stämmer mycket överens 
mellan de teoretiska begreppen och de operationella indikatorerna såsom Ekengren och Hinnfors 
beskriver (2006). Kvale & Brinkmann (2009) skriver att ordagranna återuppgivningar behövs för att 
en språklig analys skall kunna genomföras, och själva språkförandet är mer relevant i en psykologisk 
tolkning. Försvarandet av enbart en personlig djupintervju kan ytterligare beskrivas i form utav att 
denne informant anses vara en nyckelperson i verksamheten, vilket bidrar till en ökad validitet för 
denna studie såsom den är utformad. Detta är alltså validerat genom de intervjuer jag har genomfört 
och det som jag har sett det som informanten har svarat på. Cohen, Manion & Morrison (2007) skriver 
att i kvalitativa studier valideras studiens resultat genom ärlighet och en djup avgränsning av 
datainsamlingen, deltagare i intervjuer samt objektivitet från forskaren. Deltagarnas subjektivitet, 
åsikter och attityder tillsammans med deras perspektiv kan bidra till en typ av jäv. Validitet skall 
därför tolkas utifrån möjligheter vilket jag också har gjort för att validera denna studie. Det arbete jag 
har genomfört i denna studie gällande validiteten är att jag har svarat på syftet och frågorna och 
undersökt det som skall undersökas.  

Yttre validitet 

Ekengren & Hinnfors (2006) skriver att när val av metod ska väljas i en forskningsstudie, dyker 
funderingar upp över om fenomenet har undersökts på rätt sätt, och om det är ens rätt fenomen att 
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undersöka. Därför skall en metod innehålla validitet och reliabilitet. Min förförståelse gällande 
begreppet bemötande i sammanhanget Arbetsförmedlingen och funktionsnedsatta arbetssökanden är 
att det är undermåligt. Mina tidigare opublicerade arbeten jag genomfört under min 
högskoleutbildning har gett mig denna insikt, men även personliga erfarenheter som förtidspensionär 
med aktivitetsersättning. Datainsamlingen som jag genomfört i denna studie skedde i flera steg under 
drygt en vecka under våren 2012, då jag både utfört ett flertal informella intervjuer med SIUS 
konsulenter och en djupintervju med en arbetsförmedlare har jag fått tillräckligt med data för att 
genomföra denna studie. Ekengren & Hinnfors (2006) skriver att författaren måste tala om vad som 
letas efter i det empiriska materialet. Det jag letar efter är bemötande och reflektionerna som innebär 
lärandet för arbetsförmedlarna. Samtidigt måste jag också argumentera för mina val, och hur ska jag 
kunna göra det när jag exempelvis genomfört enbart en djupintervju istället för flera? (a.a.) Mitt 
argument grundar sig i verkliga omständigheter som innebar att bara en intervju var möjlig under 
datainsamlingsperioden. Den informant som valdes ut för djupintervju är beskriven i en annan del av 
metodavsnittet i denna studie och det jag fann i den intervjun var mer än tillräcklig för att besvara 
studiens forskningsfråga och syfte.  

Inre och yttre reliabilitet 

Croona (2003) skriver att inom kvalitativ forskning finns det nya kriterier för validitet och reliabilitet, 
som utgörs av kommunicerbarhet, förståelse och möjligheter till reflektion. Detta gör att frågorna och 
dess giltighet till stor del handlar om hantverksskicklighet och kvalitet, vilket också gör den 
genomförda studien valid och reliabel utifrån läsarens synpunkter som får bedöma detta. Den sociala 
världen (a.a.) har ett krav på riktighet som är relevant. Vad kan vara mer trovärdigt och viktigt än ett 
bra bemötande då man som funktionsnedsatt arbetssökande besöker Arbetsförmedlingen? Jag som 
forskare anser självklart att frågan är subjektiv, men också alltid aktuell och viktig i alla 
forskningssammanhang, och så gör även Croona (2003). Det innebär att min studie och dess 
tillhörande tolkning blir möjlig att uppfatta som trovärdig och socialt riktig ur en giltighetssynpunkt. 
Kvale & Brinkmann (2009) nämns sällan reliabiliteten hos den som skriver ut samhällsvetenskapliga 
intervjuer. Då jag har skrivit denna studie ensam har jag gjort min egen tolkning av den. Resultatet jag 
har fått då jag har studerat arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden 
visar att jag funnit vad jag letat efter i denna studie; bemötande och lärandet i form av reflektioner. 
Jag har funnit detta genom att studien tagit längre tid att bli klar med, än vad jag först planerat. Jag har 
varit noggrann och gått igenom resultatet ett flertal gånger för att försöka hitta den yttre validiteten 
med denna studie, eller essensen. Genom ett gediget tolkningsarbete av studiens resultat har jag 
förstått vad min studie går ut på och vad den gör för vetenskaplig forskning på kandidatnivå. 

Etik 

Hela studien är anonym vilket innebär att det inte går att koppla samman anställda på 
Arbetsförmedlingen med de lokalkontor som varit inblandade, då ingen syns vid namn förutom 
initialer samt att besökta lokalkontor inte har nämnts i studien. Informanterna har tydligt informerats 
om anonymitet. Vetenskapsrådet (2011) skriver om anonymitet där uppgifter ibland måste tas bort av 
sekretesskäl, vilket då innebär att namn kan klippas bort, eller ändras, så man omöjligt kan hänföra 
vissa prover eller resultat till en särskild person. Det jag har gjort som forskare i denna studie är att 
tillföra initialer till informanten vid djupintervjun och att jag ej har tydligt meddelat vilka lokalkontor 
det är som jag har besökt, mer än att jag vistats i Kronobergs län under datainsamlingsperioden. Min 
förförståelse utav fenomenet bemötande och den läroprocess som den innefattar, färgar denna studie 
genom av min subjektiva vy utav vad som är rätt; i detta fall ett gott bemötande då man besöker 
Arbetsförmedlingen vid arbetslöshet. Min utgångspunkt är att arbetsförmedlarna har en plikt att bidra 



20 

till ett gott bemötande av de arbetssökande och upplägget utav denna studie kan ha präglats utav min 
närvaro som observatör, vilket kan ha bidragit till att arbetsförmedlarna främjar det goda bemötandet 
före sanningen och inte utfört ett etiskt handlande. Stensmo (2007) skriver att även tillgodose intresse 
kan innebära ett etiskt problem, då frågan är vems intresse det är som skall tillgodoses. I detta fall 
gäller det arbetslivet, där den pedagogiska verksamheten är Arbetsförmedlingen. Frågorna 
aktualiseras genom makt, påverkan och beslutsrätt. Arbetsförmedlarna kan visa en makt genom sitt 
bemötande, som därmed påverkar den funktionsnedsatta arbetssökandens möjligheter till att finna ett 
lämpligt arbete, där sedan beslut tas om den lämpliga vägen till ett yrke för klienten. Min roll som 
observatör i denna studie är ej att censurera det som skett, utan att låta mötet fortgå och studera det.  

Metoddiskussion 

Min studie om arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden har många 
brister som tagit lång tid att åtgärda. Detta beror mest på missförstånd och praktiska egenheter som 
kan ske i vardagen för en arbetsförmedlare. Med detta syftar jag på orsaken till varför jag enbart har 
en djupintervju i min studie som datainsamlingsmetod utöver fria samtal med SIUS konsulenter. Detta 
berodde enbart på att endast en person var tillgänglig för en djupintervju under 
datainsamlingsperioden. Att använda mig utav fria samtal med SIUS och klienter var en metod som 
var fullt godkänd under den tid då jag samlade in min data. Det var inte för långt efteråt, ca två år 
senare som jag fick reda på att man ej kan använda sig utav detta för att svara på min frågeställning 
och studiens syfte. Datamaterialet som kom ifrån de nämnda observationerna fick däremot tas bort då 
de ej kunde användas för att svara på studiens forskningsfråga och syfte. Min personliga åsikt kring 
detta finns att läsa i förordet, och jag har gjort mitt bästa för att finna lärandet och svara på studiens 
forskningsfråga. Jag är fullt medveten om dessa brister, men jag anser ändå som författare av denna 
studie om bemötande att jag har fått ett fullgott resultat och genomfört denna studie på bästa sätt 
utefter de förutsättningarna jag har haft.  

Resultat 
Här finns studiens resultat, som är baserade på studiens datainsamling. 

Hur arbetsförmedlare lär sig genom ett bättre språkbruk 

K. C brinner mycket för dessa frågor gällande bemötande tas detta upp ofta under möten på 
Arbetsförmedlingen. Det har skett mycket även i direktservice som har tagits upp med personalen 
vilket handlar mycket om säkerhet. Han har lärt sig att genom diskussioner med hans kollegor om 
detta, när det diskuterats ofta bidrar till en positiv förändring för Arbetsförmedlingen. Han anser att 
denna arbetsförmedling sköter detta väldigt bra, även om det finns vissa individer i arbetslaget som 
inte gör det lika bra som resterande kollegor. Det kan handla om mogenhet, självtillit med mera. 
Informanten uttrycker sig så här om varför bemötandet är så viktigt: 

Bemötandet är en utav våra viktigaste säkerhetsanordningar. 

K. C tipsar sina kollegor om att använda ett korrekt språkbruk och inte använda ordet “men” för ofta. 
Istället kan man säga “och”. Han har därmed agerat som någon typ av lärare i språkbruk för sina 
kollegor för att förbättra bemötandet. I vissa situationer då den sökande talar väldigt formellt får man 
använda samma formella jargong som den sökande, alltså använda samma språkbruk som den 
sökande har, då detta bidrar till att den sökande lyssnar bättre. Detta är logiskt och ett lättförståeligt 
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tips gällande språkbruk, då det är bra att yrka på ett mer positivt språkbruk för att förbättra 
bemötandet enligt K.C.  

Hur det livslånga lärandet påverkar 

Vid frågan ifall något hade kunnat förbättras säger respondenten först att han alltid är världsbäst på 
detta och skrattar. Även om det säkerligen kan ske förbättringar med hjälp utav mer kunskap och 
utbildning samt prövande av olika vägar för att nå ett så gott bemötande som möjligt genom att testa 
nya metoder, samtala i grupp, kontrollera med kollegor och deras arbetssätt med mera. Rent konkret 
anser han att man aldrig blir färdig med denna typ av lärande; livslångt lärande och det är omöjligt att 
lära sig allt. Även att lära sig en metod och sedan hålla sig till den under många års tid kan vara 
omöjligt då världen förändras och blir exempelvis mer digital. Såsom det nuvarande läget är idag 
verkar det vara fler digitala förändringar på gång även hos AF. Trots detta gör informanten allt som är 
möjligt för att undvika att bli exponerad etc. i sociala medier och liknande. Dock vill K. C alltid 
försöka utveckla mötet med kunden, även om det ibland kan vara svårt då han kanske är trött utav för 
mycket arbete under en längre period. Under dessa tillfällen händer det självfallet att han misslyckas 
då han inte är riktigt klar över den arbetssökandes situation och ibland kan även felaktiga uttryck 
uppstå. Dock är dessa inte särskilt allvarliga utan det är sånt som händer alla någon gång ibland i 
yrkeslivet. Informanten reflekterar därmed över hur han har lärt sig genom sina misstag då han ibland 
har upplevt en "dålig dag". 

Vad bemötandet påverkar 

Informanten, genom sin egen kunskap och reflektion försöker att stötta de sökande och bidra till ett 
lärande om den sökande; att denne har kompetens som positivt påverkar möjligheterna för den 
sökande på arbetsmarknaden. 

Som sökande ringer man aldrig om att be eller få något, utan man ringer för att man har något att 
erbjuda. Dock finns det sådana fall då man inte tror på ärendet vilket gör det omöjligt att gå vidare med 
det. 

Arbetsförmedlarnas arbete i detta är att förmedla budskapet om att hopp finns, vilket görs genom 
samtal eller arbeta enligt trappmodellen, som nämnts tidigare i bakgrundsdelen av denna studie. När 
sedan den arbetssökande får höra detta skapas en ökad självkänsla för den sökande. Informanten 
berättar om ett möjligt scenario där han förklarar vidare att myndighetsrollen aldrig behöver späs på: 

Det är inte nödvändigt att komma till möte med enbart block och penna, utan man ska träffas och vara 
tillsammans för att ‘simma i samma båt’ som någon arbetssökande en gång har sagt. Att vara formell 
behövs ibland vilket tajmas in vid de tillfällen då detta behövs. Detta kan även vandra under samtalet 
mellan formell dialog och en mer avslappnad sådan. 

Ett exempel som han nämner var då han arbetade i direktservice och observerade bemötandet 
gentemot de arbetssökande. Då steg där in en sökande som ville ha ett arbete som kockerska, vilket 
handläggaren kunde hitta direkt. Detta arbete var perfekt för den sökande och då K. C klev in i 
samtalet tipsade han om att den sökande skall söka jobbet genom en relativt udda metod genom att 
ringa upp företaget och erbjuda att få laga mat i ett par timmar för att visa dennes talanger. Detta var 
väldigt uppiggande för den sökande som blev oerhört motiverad och ville söka arbetet direkt. Då sade 
handläggaren till att det fanns ett flertal andra jobb att söka också, vilket informanten ansåg vara 
meningslöst då den sökande funnit det perfekta arbetet. Skulle det senare inte fungera så var det bara 
för den sökande att återkomma så skulle de kolla på de resterande lediga arbeten som fanns. 
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Informantens lärande reflektioner och kunskap kring bemötande påverkade därmed denna situation, 
då K. C informerade den sökande om ett kreativt sätt att söka arbete på. 

Hur SIUS konsulenter lär sig genom en hög vilja att lyckas 

I detta stycke förekommer ej några citat, då intervjumetoden skedde genom fria samtal, och specifika 
frågor ej var nedskrivna från början.  

De SIUS konsulenter jag träffade hade alla en stark vilja att hjälpa deras klienter till ett bättre liv 
genom att göra allt de kan för att den arbetssökande skall få behålla praktikplatser eller få de till att bli 
anställda hos den nuvarande arbetsgivaren. Deras lärande har skett genom möten med arbetssökanden 
som inneburit lite mera “hårt arbete” då dem har ansträngt sig hårt för att hjälpa deras klienter att hitta 
ett lämpligt arbete. Då jag mötte dessa SIUS konsulenter så fick jag en inblick i deras vardag, där 
både många telefonsamtal under bilfärd skedde, samt möten med kollegor och funktionsnedsatta 
arbetssökanden. Relationen med deras klienter innebär nästan en kompisrelation och därmed ett 
positivt lärande. Kunskapen som SIUS konsulenterna har kring olika lösningar på 
anställningsproblem är stor och särskilt begreppet lönebidrag nämndes, som skall underlätta för 
arbetsgivaren att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga. SIUS konsulenternas höga vilja är vad 
ger dem en konstant läroprocess om hur man kan gå vidare med bemötandet gentemot deras klienter 
och det är också vad som ökar deras kunskap och vad de har lärt sig. Lärandet som SIUS 
konsulenterna får sker genom dessa möten med kollegor och arbetsgivare som kan vara både svåra 
med givande.  

Resultatssammanfattning 

På Arbetsförmedlingen i Småland finns det eldsjälar för bemötande. Detta genomsyrar hela resultatet. 
K. C brinner mycket för frågor om bemötande och han talar ofta om detta med sina kollegor, så att de 
också skall lära sig att få ett bättre bemötande gentemot sina klienter. Arbetsförmedlarna lär sig 
förbättra sitt språkbruk och hur man byter ut vissa ord för att budskapet skall förmedlas på ett 
trevligare sätt och ge ett bättre bemötande. Det är också bra om arbetsförmedlaren har förmåga att 
vara på samma våglängd som den arbetssökanden för att denne ska känna sig mer förstådd och 
accepterad.  

Arbetsförmedlaren anser att bemötande är ett livslångt lärande och han underskattar inte sin talang för 
att alltid bli bättre inom det, vilket gör hans arbete till en ständig läroprocess. Det lokala kontoret 
arbetar ofta för nya metoder för lärande gällande bemötandet. Resultatet visar också att 
arbetsförmedlarnas bemötande påverkar de funktionsnedsattas möjligheter att få ett arbete. En bra 
arbetsförmedlare skall därmed vara en god lyssnare för att muntra upp även den dystraste klient till ett 
arbete, vilket sker genom ett bra bemötande. Detta sker genom att arbetsförmedlaren själv använder 
sin egen erfarenhet och ständigt reflekterar över de nya mötena. Genom reflektioner så lär sig 
arbetsförmedlarna genom sina möten med klienter. 

Även de intervjuade SIUS konsulenterna visar hög förmåga gällande bemötandet gentemot 
funktionsnedsatta arbetssökanden. De får nästan kompisrelationer med sina klienter, vilket är positivt 
för båda parter. SIUS konsulenternas läroprocess är liknande som för arbetsförmedlaren, men det 
handlar mycket om praktiska saker för att lärandet skall ske. Arbetsgivare måste vara tillmötesgående 
för att arbetet skall fungera, vilket underlättar för SIUS konsulenternas arbete och läroprocess. 
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Tolkningsavsnitt 
I detta avsnitt skall jag tolka resultatet utifrån de teorier som jag utgått ifrån med hjälp utav lämplig 
kurslitteratur. 

Lärandets innehåll 

Resultatet visar att K. C och SIUS konsulenterna tänker mycket på bemötande och försöker ständigt 
förbättra det. Gällande lärandeaspekten finns det livslånga lärandet med som en guide för lärande. 
Min teoretiska utgångspunkt ville utgå ifrån samma breda syn på lärande som Illeris (2007) och för 
tolkningen så är innehållsdimensionen (a.a.) relevant. Den består av tre dimensioner; innehåll, 
drivkraft och samspel. De två första handlar om den individuella tillägnelseprocessen och 
samspelsprocessen berör de sociala och samhälleliga aspekterna av lärande, vilket jag nämnde i den 
teoretiska utgångspunkten. Arbetsförmedlare upplever att lärandeprocessen sker genom möten och att 
talas vid på samma nivå som klienten. Illeris (2007) använder begrepp såsom kunskap, förståelse och 
färdigheter för att förklara de viktigaste elementen i innehållsdimensionen. Arbetsförmedlarens 
egenskaper kan genom innehållsdimensionen utvecklas insikten av lärande, förståelse och kapacitet, 
vilket är det som arbetsförmedlaren vet, förstår och kan. Syftet är då att skapa mening och ett 
sammanhängande i lärandet samt att träna upp eller bemästra färdigheter och förhållningssätt som gör 
det möjligt för arbetsförmedlaren att hantera de praktiska utmaningarna i mötet med funktionsnedsatta 
arbetssökanden (a.a.). Då det lyckas har funktionaliteten utvecklats och lärande uppstått. Här kommer 
även reflektionerna in och de har en betydelsefull roll då K.C. nyttjar ständigt sin egen erfarenhet som 
en reflektionsbas vilket visar sig i de diskussioner han har med kollegor om förbättrat språkbruk samt 
när han rekommenderar sina kollegor att utbilda sig mer gällande bemötande. Tar man hjälp av Jarvis 
(1987) så är processen att K.C. (personen), beroende på situationen och den erfarenhet han har, 
använder sitt minne för att lära sig utav situationen. Han kan också använda sitt minne för att evaluera 
situationen och experimentera sig fram i bemötandet. Efter evalueringen så betraktar han och 
reflekterar vilket slutar i att han har blivit mer erfaren och förändrad. Detta är alltså vad K.C. har lärt 
sig genom reflektioner och resultatet blir ett bättre bemötande. 
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Innehållsdimensionen (Illeris, 2007) handlar om ett förhållningssätt som förutom kunskap och lärande 
också kräver att arbetsförmedlare på ett medvetet sätt reflekterar över sin egen förståelse och kunskap 
för att lärande ska uppstå i bemötandet med funktionsnedsatta arbetssökanden. Saknas detta 
förhållningssätt gällande begreppet bemötande, så innebär det svårigheter att bemöta sina klienter på 
ett bra sätt. 

Drivkraft som lärande 

SIUS konsulenterna visade en hög vilja att bemöta sina klienter på ett bra sätt, och hjälpa dem få ett 
arbete. Mötena med deras klienter ger dem drivkraften att gå vidare och genom detta så sker ett 
lärande. Drivkraftsdimensionen beskrivs av Illeris (2007) med begreppen motivation, känslor och 
vilja. Det handlar om en mobilisering av den mentala energi som lärande kräver, vilket också SIUS 
konsulenterna samt K. C lägger ner i engagemang för att vara i mental och kroppslig balans. Begrepp 
såsom osäkerhet, nyfikenhet eller otillfredsställda behov är orsaken till varför man söker ny kunskap, 
skaffa förståelse samt ägna oss åt våra färdigheter för att återskapa en den här balansen. K.C. kan 
möjligtvis känna en otillfredsställdhet då bemötandet är något som ständigt måste förbättras enligt 
Arbetsförmedlingens metoder och förhållningssätt. Utvecklas drivkraften så ökar samtidigt vår 
sensitivitet till oss själva och omvärlden (a.a.). Mötena med de arbetssökande är motiverande för 
arbetsförmedlarna och K.C. med sitt arbete om bemötande ger honom en trygg roll som också bidrar 
till en positiv miljö på arbetsplatsen. Resultatet visar att det engagemang och drivkraft samt 
motivation som informanterna känner finns där från början, i och med deras yrkesval, och de är villiga 
att lära sig mer, vilket de får genom möten med arbetssökanden. Resultatet visade också att varje möte 
är unikt. Tolkningen jag kan göra är att en motiverad arbetsförmedlare som lyssnar och visar en 
passion för sina klienter, gör detta på ett personligt plan.  

Arbetssökanden med nedsatt arbetsförmåga eller funktionsnedsättning behöver komma till 
Arbetsförmedlingen och känna sig uppskattad och bemött på ett bra sätt, vilket informanterna i min 
studie visar att de gör, och genom detta så lär de sig nya saker. Det finns också en koppling till 
drivkraftsdimensionen, vilket är att arbetsförmedlares empati för deras klienter är en stor fördel för 
tryggheten som en funktionsnedsatt arbetssökande kan uppleva. 

Kommunikativa samtal 

Samspelsdimensionen utspelar sig på två nivåer enligt Illeris (2007). Den första är närliggande sociala 
nivån, där själva samspelet sker. Den andra är den samhälleliga nivån som bygger grunderna för 
samspelet. Illeris (2007) begrepp för denna del är handling, kommunikation och samarbete. Då K.C. 
talar om ett förbättrat språkbruk så syftade han på att inte använda “men” så ofta, och att samtala med 
klienten på dennes nivå för att visa ett bra bemötande. Formella och informella samtal behövs, men 
det är inte alls lika självklart för alla funktionsnedsatta arbetssökanden om vilken typ av 
kommunikationsnivå som är nödvändig. Denna del i innehållsdimensionen (a.a.) upprepar en del som 
jag redan nämnt, då den hanterar utvecklingen av de sociala förmågor för lärande, vilket innebär 
engagemang och fungera adekvat i olika former av samspel mellan människor. Arbetsförmedlaren 
måste alltså känna sig trygg inombords och möta klienten halvvägs i mötet. SIUS konsulenterna 
skapade kompisrelationer med sina klienter, för att bättre bemöta dem gällande deras behov, och detta 
bidrog till ett värdefullt lärande för SIUS konsulenterna. Mötena behöver också ske i en lugn och stilla 
miljö för att det ska kunna uppstå ett lärande. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras hela studiens resultat med utgångspunkt ifrån min tolkning kring fenomenet 
bemötande och den teoretiska utgångspunkten. 

Brist på forskning påverkar framtida studier om bemötande och lärande 

Min studie om arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökandens 
vetenskapliga grund har haft väldigt lite tidigare forskning att utgå ifrån. Som jag nämnt tidigare i 
studien, så har bemötande inte studerats särskilt mycket inom pedagogik, och särskilt inte gällande 
arbetsförmedlare. Bemötande i sig är något studerats för längesedan, av Sjöberg (2001) och ett fåtal 
utredningar av Lindqvist (SOU 1998:48, 1998:121, 1998:16) som inte riktigt räknats som tidigare 
forskning fick bli underlag till min studie. På grund av bristen gällande tidigare studier, utförde jag 
själv en opublicerad förstudie, där jag fick reda på hur dåligt bemötta personer blir som har någon typ 
av funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har också olika arbetssätt och förhållningssätt 
(Corshammar, 2007) som innefattar krav på arbetssökande, men även delaktighet och empowerment. 
Utav den tidigare forskning så hade ingen ett särskilt fokus på lärande, vilket gjorde att jag fick hämta 
den aspekten ifrån annat håll. Bristen på forskningsunderlag försvårade denna studies möjligheter att 
studera bemötande ur ett pedagogiskt och lärande perspektiv, eftersom jag inte har några tidigare 
forskningsresultat att utgå ifrån. Forskningsmaterialet fick istället agera som en utgångspunkt gällande 
begreppet bemötande. Detta gör att jag kan se tillbaka på min studie och undra ifall jag hade kunnat 
göra något annorlunda? Att studera bemötande ur mitt tidigare perspektiv, som var mer utredande, 
och senare studera hur arbetsförmedlare lär sig av bemötande hade förmodligen kunnats göra på ett 
bättre sätt. Genom att välja ett annat ämne inom pedagogik att forska om, eller göra en 
kompletterande datainsamling för att verkligen få svar på forskningsfrågan om hur och vad 
arbetsförmedlare lär sig genom bemötande hade nog varit ett bättre alternativ, vilket jag lämnar öppet 
till framtida forskare som vill utreda begreppet bemötande ytterligare. En alternativ tolkning hade jag 
inte kunnat göra, eftersom den teoriram jag valde att använda, svarade mycket väl på resultatet och 
studiens syfte samt forskningsfråga. Mitt val av att använda en hermeneutisk forskningsansats och en 
kvalitativ metod var också helt rätt för denna undersökning. 

Lära av bemötande 

Illeris (2007) teorier om lärande är till en början väldigt bred, och hans teorier om lärande som är mest 
relevanta för min studie är innehållsdimensionen. Den tar upp begrepp och ord som jag har hört 
informanterna själva säga under data insamlingen, vilket underlättar då jag vill skapa den röda tråden 
om lärande i min studie. K.C. nämnde det livslånga lärandet och i min tolkning så förstod jag att den 
finns med som en guide, då lärande är något man aldrig blir färdig med. Lärandet sker i mötet med 
arbetsförmedlarnas klienter och själva läroprocessen sker med hjälp utav de begrepp som 
innehållsdimensionen (Illeris, 2007) tar upp samt reflektioner enligt Jarvis (1987) läromodell. Istället 
för att säga “men” så säger man “och”, vilket K.C. tipsade sina kollegor om för ett bättre bemötande, 
är en del av kommunikationsbegreppet (a.a.) men även att samtala på samma nivå som klienten 
behöver ingår där. Kunskap, färdigheter och förståelse är något som arbetsförmedlare behöver för att 
uppnå ett lärande i mötet. Drivkraft är något som alla informanter har, vilket min studie visar. Således 
har de också potential till att lära. När man talar om det livslånga lärandet som även K. C nämnde i 
resultatet och man tar sig an innehållsdimensionen (Illeris 2007) som jag utgått ifrån i den teoretiska 
utgångspunkten, så står det klart att det handlar även mycket om reflektionsbaserat lärande. Alla 
arbetsförmedlare kanske inte reflekterar över vad de har gjort i sina liv, men de har alla erfarenheter 
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att ta med sig när de börjar arbeta på en sådan organisation. I resultatet står det att en bra 
arbetsförmedlare använder både sina erfarenheter och reflekterar över de genomförda möten för att 
utvinna ett så bra bemötande som möjligt gentemot den funktionsnedsatta arbetssökanden. Att som 
arbetsförmedlare kunna bedöma och bemöta bättre och lära genom detta visas i att arbetsförmedlare 
också förstår vikten av att "simma i samma båt", alltså att kunna kommunicera på den 
arbetssökandens kommunikationsnivå är enligt mig ett sätt att visa hur arbetsförmedlare lär sig genom 
sitt bemötande. Detta är en av delarna i innehållsdimensionen (Illeris, 2007). Därmed har studien 
också svarat på syftet samt frågeställningen. Läroprocessen sker då genom dessa reflektioner som 
Jarvis (1987) läromodell beskrivit. I resultatet uttryckte informanten tydligt att hjälpa 
funktionsnedsatta arbetssökanden genom ett bra bemötande och en ständig läroprocess för att 
förbättra bemötandet. Informanten agerar istället som en lärare åt sina kollegor, och exemplet som 
nämns i resultatet, där en arbetssökande ansågs ha funnit det perfekta jobbet och att denne bör gå dit, 
samtidigt som informantens kollega påtryckte att det fanns flera arbeten att söka, så är detta ett 
spännande exempel på hur läroprocessen, från reflektionsbaserat lärande kommit till nytta för 
arbetsförmedlaren som också bidragit till en bättre bedömningsförmåga i hur många arbeten en 
arbetssökande bör söka för att få ett arbete.  

Förslag på fortsatt forskning 

För mig som forskare på kandidatnivå är det förvånansvärt att det finns så lite forskning om detta 
ämne, som ändå är så viktigt ur både vetenskapligt perspektiv som för människor som befinner sig i 
verkligheten och dagligen blir bemötta av arbetsförmedlare och i andra sammanhang. I min studie om 
arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden så hade jag från början inte 
ett fokus om förändring, men kanske är det läge att tala om det efter att denna studie nu är genomförd 
och mitt resultat är framfört. Det jag hoppas på som forskare på kandidatnivå är att detta tema om 
bemötande tas upp på nytt och att det även tas på allvar inom den vetenskapliga forskningen, för att 
skapa en förändring - även om jag själv i denna studie inte yttrat mig på ett sådant sätt. Andra saker 
gällande bemötande och Arbetsförmedlingen som jag tycker det borde forskas mer på är verktyg för 
arbetsförmedlarens lärande för ett bättre bemötande. Exempelvis hur deras egna metoder fungerar för 
lärandet, men även för bemötandet gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden. De eldsjälar jag har 
mött i denna studie behövs, både för lärandet, den pedagogiska och vetenskapliga forskningen samt 
för Arbetsförmedlingen som organisation. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 Vart utbildade du dig? 

o Varför valde du den utbildningen? 

o Lärde du dig något särskilt då du utbildade dig? 

 Varför valde du att bli arbetsförmedlare? 

o Hur trivs du på ditt jobb? 

o Hur länge har du arbetat här? 

o Varför inom rehabilitering? 

 Har du arbetat på någon annan arbetsförmedling tidigare, eller med rekrytering? 

o Hur fungerade det? 

o Märkte du någon skillnad i hur dina f.d. kollegor agerade gentemot 
funktionsnedsatta? 

 Hur tycker du att samverkan fungerar? 

o Med FK? 

o Med arbetsgivare? 

o Med kollegor? 

 Gällande arbetslivsresurser, vad kan ni erbjuda de arbetssökande? 

o Exempelvis “färdiga” praktikplatser?(speciellt anpassade praktikplatser/företag som 
enbart tar emot arbetsprövande) 

o Avtal med arbetsgivare? 

 Har du någon pedagogisk grundsyn? 

o Hur ser du på funktionsnedsatta personer? 

 Hur tycker du att du bemöter de arbetssökande i din vardag? 

o Skulle något kunna förbättras eller ändras? 

o Hur tycker du att dina kollegor bemöter de arbetssökande? 

 Tror du att ditt bemötande gentemot de arbetssökande påverkar deras möjligheter att komma 
in i/tillbaka till arbetslivet? 

o På vilket sätt? 

 

 


