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Förord  
 
Ett stort tack till min professionella handledare Ulla Andrén. Hon har bidragit med hjälp och 
varit tillgänglig för att kunna stötta mig. Den konstruktiva kritiken som hon har bidraget med 
har resulterat i ett lärande för mig, då hon har inspirerat mig till att alltid tänka vidare vid 
motgångar. Ulla har även stöttat mig med att hitta en del relevanta vetenskapliga artiklar, vilket 
har varit väldigt betydelsefullt för mig under uppsatsskrivandet. Jag skulle även vilja tacka min 
examinator Josefa Vega Matuszczyk feedback av uppsatsen. Ett stort tack till 
Arbetsförmedlingen som har tagit emot mig under denna resa, och gatekeepern på deras kontor 
som stöttat mig med att hitta intervjupersoner för min studie, men även annan hjälp under 
magisterprogrammet. Det har varit inspirerande för kommande arbetsliv!  
 
Kära intervjupersoner, tack för er tid och möjligheten att kunna intervjua er under er arbetstid. 
Jag är evigt tacksam för att ni ville stötta mig under denna resa, och utan er hade inte denna 
studie varit möjlig att genomföra. Ni är unika och gör ett otroligt samt fantastiskt jobb för 
Sveriges arbetsmarknad, men även för samhället i stort. Ta hand om er! Jag vill även tacka min 
familj, andra nära och kära som har stöttat mig samt uppmuntrat mig för att göra detta möjligt 
att åstadkomma, men framför allt för ert tålamod under denna stressiga period. Jag är evigt 
tacksam, och mitt mål är att detta kan bli en studie som bidrar med arbetsförmedlares 
erfarenheter samt upplevelser av att jobba på etableringsenheten på Arbetsförmedlingen med 
fokus på deras lärande på arbetsplatsen. Det har varit en lärorik och utmanande resa, men 
samtidigt väldigt rolig!  
 
Jag är evigt tacksam!  
 
Bästa hälsningar  
 
Nancy Kurdian  
 

  

 
 



Abstrakt  
 
Titel: -”… Jag utgår istället ifrån att träffa människor på rätt nivå…” En 

studie om professionellas erfarenheter av lärande i 
etableringsuppdraget för nyanlända på Arbetsförmedlingen 
   

Författare:   Kurdian, Nancy 
Nivå/arbetsnivå:  Magister/ Examensarbete 15 hp  
Ämne:   Pedagogik – Högskolan Väst 2017  
Handledare:  Andrén, Ulla  
 
Flyktingströmmen till Europa är en faktor som har påverkat inflödet av nyanlända i landet. 
Nyanländas etableringsprocess har därför blivit en betydelsefull aspekt för Sveriges folkhälsa. 
Väsentliga aspekter utifrån ett folkhälsoperspektiv kan vara individers sysselsättning och 
arbete, då det kan främja deras stimulans och delaktighet. Arbetsförmedlingen är en myndighet 
som arbetar med Sveriges arbetsmarknad. Myndigheten har som avsikt att etablera nyanlända 
på arbetsmarknaden, vilket benämns som etableringsuppdraget.  
 
Arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen skulle kunna betraktas som en heterogen 
arbetsgrupp, då de har olika akademiska bakgrunder. Frågan är hur de professionella kan 
utveckla kompetens, eller har kompetens för att kunna bidra till en etableringsprocess där 
nyanlända upplever hanterbarhet och meningsfullhet i sin etablering. Studien har haft en 
kvalitativ ingång och inspirerats av en fenomenologisk ansats, där syftet har varit att genomföra 
sju semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys har därefter genomförts för att 
låta resultatet framhävas i sin annanhet. 
 
Resultatet lyfte fram betydelsen av tre teman, processer, lärande och utveckling, som kan tolkas 
som väsentliga för arbetsförmedlarnas lärande i arbetet. Därutöver lyfter resultatet stöd och 
förutsättningar som betydelsefulla aspekter för lärande.  
 
Nyckelord: professionellas lärande, professionella, kompetens, Arbetsförmedlingen, kvalitativ 
metod och fenomenologi 
  

 
 



Abstract  
 
Title: -”… Instead, I focus on meeting people on the right level…” A study 

about professionals’ experiences of learning in the establishment 
programme for newly arrived at the Employment Agency, 
Arbetsförmedlingen  

 
Authors:  Kurdian, Nancy  
Level:  The final assignment for Organizational Development and 

Education with specialization in WIL  
Subject:  Organizational Development, Master programme in Education with 

specialization in WIL 
Supervisor:  Andrén, Ulla  
 
The influx of refugees to Europe has influenced the quantity of newly arrived immigrants in 
Sweden. The process of establishment of newly arrived has therefore become an important 
aspect of the country’s public health. Significant aspects from a public health perspective 
involve employment and work, as it promotes stimulation and participation. The Employment 
Agency, Arbetsförmedlingen, is an authority on the Swedish labor market. It has the intension 
to establish newly arrived on the labor market, which is the purpose of to the establishment 
programme. 
 
The professionals at the Employment Agency could be considered a heterogeneous working 
group, as they have different academic backgrounds. The question is whether the professionals 
have competence, or can develop competence, to contribute to an establishment process where 
newly arrived will experience manageability and meaningfulness in their establishment. The 
study has had a qualitative method inspired by a phenomenological approach, with the purpose 
of conducting seven semi-structured interviews. A qualitative content analysis has been 
conducted to let the result appear independently. 
 
The result highlighted the importance of three themes, processes, learning and development, 
that may be interpreted as essential to the professionals’ learning at the Employment Agency. 
Furthermore, the results indicate that support and conditions are important aspects for learning.  
 
Keywords: Professionals’ learning, competence, The Employment Agency, 
Arbetsförmedlingen, qualitative method and phenomenology   
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Inledning  
 
Denna studie intresserar sig för frågor kring professionellas utveckling i arbetslivet. Det område 
som valdes är arbetsförmedlarna och deras lärande i arbetet med etablering. 
Arbetsförmedlingens etableringsprocess har styrt valet av ämne i min magisteruppsats. En god 
etablering har ett humanitärt syfte. I etableringsprojektet kan det finnas individer som kan ha 
med sig olika erfarenheter. Professionellas roll och kompetens blir därför viktiga faktorer för 
att kunna utveckla etableringsprocessen.   
 
Flyktingströmmen är något som är aktuellt i dagens samhälle, eftersom att Sverige är ett land 
som tar emot flyktingar. Enligt Migrationsverket (2017) har Sverige exempelvis tagit emot 28 
939 flyktingar sammanlagt under år 2016, där 17 352 av dem är män och 11 587 av dem är 
kvinnor. 1 I studien kommer nyanlända vara termen för Arbetsförmedlingens målgrupp i 
etableringsuppdraget. Nyanländas etableringsprocess kan därför ses som ett viktigt projekt, och 
därför är det högst aktuellt och söka mera kunskap om. De professionellas roll och funktion i 
etableringsuppdraget blir även betydelsefulla utgångspunkter ur ett folkhälsoperspektiv, då 
professionellas kompetens blir väsentligt för hur etableringsprocessen hanteras. 
Flyktingströmmen ifrån Europa kan även ses som en faktor som kan påverka samhällets 
ekonomi utifrån ett folkhälsoperspektiv, och detta kan vara ett exempel som gör att nyanländas 
etableringsprocess blir viktigt. Hälsa på lika villkor oberoende av grupptillhörighet blir ett 
förhållningssätt som kan förknippas med den humanitära betydelsen av etableringsfrågor, där 
jämlikhet är en aspekt som betonas för nyanlända.  
 
De professionella som arbetar med etablering får därför betydelse för samhällsutvecklingen. I 
denna studie kommer arbetsförmedlarna att vara i fokus, där deras kompetens ska studeras i 
relation till deras olika uppdrag i etableringsprocessen. Studien kommer därför att utgå ifrån 
etableringsenheten för nyanlända på Arbetsförmedlingen. En hälsosam etableringsprocess får 
stor betydelse för nyanländas välmående. Frågan blir hur de professionella kan utveckla 
kompetens, eller har kompetens för att kunna bidra till en etableringsprocess där nyanlända 
upplever hanterbarhet och meningsfullhet i sin etablering. Linde och Backman (2004) beskriver 
att tidsbrist är något som exempelvis är vanligt förekommande inom Arbetsförmedlingen, dock 
beskriver även författarna att en ny organisatorisk lösning är att ha dubbla uppgifter inom 
verksamheten. Tidsaspekten skulle kunna betraktas som en väsentlig förutsättning för att kunna 
utveckla kompetens inom verksamheten.  
 
Arbetsförmedlarnas kompetensutveckling förknippas även till hälsa på arbetsplatsen för 
arbetsförmedlarna själva, då kompetens kan ses som en förutsättning för upplevelsen av 
hanterbarhet och meningsfullhet i genomförandet av deras arbete. Inom professionen som 
arbetsförmedlare på etableringsenheten kan arbetsförmedlarna bemöta nyanlända med olika 
bakgrunder och erfarenheter. Professionen som arbetsförmedlare kan även innebära att ha med 
sig betydelsen av empowerment i etableringsuppdraget som ett förhållningssätt, och i mötet 

1 Nyanlända blir termen istället för flyktingar. Arbetsförmedlingen (u.å.b) benämner etableringsuppdragets 
målgrupp som nyanlända. 
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med nyanlända. Tengland (2013) beskriver att betydelsen av empowerment kan innebära att ha 
ett förhållningssätt där fokus läggs på att stärka individer eller grupper med egenkontroll.  
 
Utifrån min hälsovetarbakgrund har jag fortsatt mina studier i ett magisterprogram i 
verksamhetsutveckling och pedagogik med en inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid 
Högskolan Väst. I denna studie har jag tagit del av Arbetsförmedlingen, där jag har valt att vara 
på etableringsenheten för de nyanlända. Enligt Westerling (2012) finns det flera rapporter som 
betonar att invandrares hälsa oftast är sämre än resten av samhället. Ur ett samhällsperspektiv 
kan etableringsarbetet därför vara av den arten att det kan bidra till en utveckling av folkhälsa. 
Detta har även en humanitär aspekt, då hälsa på lika villkor blir en väsentlig utgångspunkt. 
Hälsa blir därför en viktig dimension av nyanländas etablering men även för 
samhällsutvecklingen, där arbetsförmedlarnas kompetens blir ett viktigt bidrag för detta. 2 
Begreppet hälsa kommer att definieras utifrån World Health Organizations definition, då denna 
definition personligen upplevs beskriva hälsa som begrepp på ett omfattande sätt. World Health 
Organization (2017) definierar hälsa som: “Health is a state of complete physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” 
 

Bakgrund  
 
Arbetsförmedlingens mål   
 
Med etableringsuppdraget som fokus vill jag närma mig etablering utifrån ett 
samhällsperspektiv med betoning på utveckling. I denna studie kommer arbetsförmedlarnas 
kompetens och lärande att studeras i relation till etableringsuppdraget, och hur detta eventuellt 
kan påverka samhällsutvecklingen. En viktig utgångspunkt blir arbetsförmedlarnas kompetens 
i etableringsuppdraget med de nyanlända för rollen som arbetsförmedlare.  
 
Arbetsförmedlingen har även en vision för sin verksamhet och den beskrivs enligt följande: ”Vi 
gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.” (Arbetsförmedlingen, u.å.c). 
Verksamhetens grunduppdrag fokuserar på att skapa en väl fungerande arbetsmarknad för 
samhällets arbetsgivare och arbetssökande. En viktig uppgift för arbetsförmedlare är att stärka 
de som eventuellt kan ha större svårigheter på arbetsmarknaden, detta för att långsiktigt kunna 
förhindra utanförskap och stimulera sysselsättning för medborgare (Arbetsförmedlingen, u.å.a). 
 
Arbetsförmedlingen (u.å.b) betonar att information om det svenska samhället och 
samhällsorientering blir en betydelsefull förutsättning för de nyanlända. Dessa insatser ska 
främja de nyanländas utveckling och etablering för att kunna bli delaktig i samhället 
(Arbetsförmedlingen, u.å.b). För att kunna arbeta med nyanländas etablering blir det därför 
viktigt att ha arbetsförmedlare som kan tackla de nyanländas behov, och en viktig aspekt kan 
vara mötet emellan arbetsförmedlarna och de nyanlända.  
 

2 I fortsättningen av studien kommer World Health Organization att förkortas som WHO.  
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Arbetsförmedlingen är en myndighet i samhället som är politiskt styrd, och olika typer av 
resursfördelning blir viktigt i förhållande till organisationen. Det kan få konsekvenser för 
etableringsuppdragets kvalité. Ullström (2011) beskriver att förhållandet mellan politiker och 
förvaltningar blir något som är viktigt att förstå, då verksamhetens förutsättningar kan styras av 
samhällets valda politik. Eftersom att Arbetsförmedlingen är en verksamhet som påverkas av 
samhällets valda politik kan detta även påverka resurserna i verksamheten. Arbetsförmedlarnas 
kompetens kan därför ha betydelse för mötet med de nyanlända, och hur meningsfullt och 
gynnsamt etableringsarbetet blir.  
 
Enligt Arbetsförmedlingen (u.å.b) är syftet med etableringsplanen att etablera de nyanlända 
genom att erbjuda kunskaper i det svenska språket, exempelvis SFI-kurser. Arbetsförmedlingen 
(2016) påpekar att etableringsuppdraget för nyanlända är en av Arbetsförmedlingens mål inom 
verksamheten, då det ingår i verksamhetsplanen för år 2016. Enligt Arbetsförmedlingen (u.å.b) 
syftar etableringsplanen även till arbetsförberedande insatser, exempelvis kan det vara åtgärder 
som praktik och validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter. 
 
Etableringsuppdragets målgrupp  
 
Enligt Arbetsförmedlingen (u.å.b) är målgruppen för etableringsuppdraget flyktingar som är 
mellan 20 och 65 år, och som har fått uppehållstillstånd. Anhöriga till dessa flyktingar kan även 
inkluderas i etableringsuppdraget. Flyktingar som saknar föräldrar och har fyllt 18 år, men som 
ännu inte är 20 år kan även inkluderas i etableringsuppdraget. Dessa flyktingar har även rätten 
till Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Arbetsförmedlingen har dock valt att definiera de 
nyanlända som en grupp som är arbetssökande och födda utanför EU, och som inte har varit i 
Sverige mer än 36 månader från och med att de har fått sitt uppehållstillstånd 
(Arbetsförmedlingen, u.å.b).  
 
Arbetsförmedlarens uppgifter  
 
Professionen som arbetsförmedlare kan innebära en roll där etableringsuppdraget ska kunna 
skapa arbetsförberedande möjligheter för nyanlända. Att arbeta kan ses som en viktig 
förutsättning för att kunna etableras i samhället. En viktig utgångspunkt i arbetsförmedlarnas 
arbete kan därför bli att kunna bemöta olika individer, och kunna förstå vad de har för behov 
samt förmågor.  
 
Yrkesetik kan vara ett fundament som kan relateras till professionen inom olika yrken som 
exempelvis arbetsförmedlare, och vikten av det i etableringsuppdraget. Codex (2016) beskriver 
att yrkesetik är ett område som relateras till riktlinjer, och viktiga områden inom etik som kan 
relateras till yrket socionomer och samhällsvetare exempelvis. För arbetsförmedlarna på 
etableringsavdelningen blir det därför betydelsefullt att arbeta på ett anpassat sätt. Detta utifrån 
att kunna förstå de nyanländas behov och förmågor där kompetens blir betydelsefullt i mötet 
med de nyanlända. Yrkesetik kan därför ses som en företeelse som betonar vikten av hur 
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anställda bör agera i olika sammanhang med sina sökande, exempelvis de nyanlända i 
etableringsuppdraget.  
 
Arbetsförmedlaren – vem är det 
 
Under en tidigare pilotstudie fick jag en möjlighet att intervjua en gatekeeper på 
etableringsenheten på Arbetsförmedlingen. Intervjun var baserad på intervjufrågor som hade 
formulerats innan intervjun som strikt följdes under intervjusituationen. 3 Under intervjun 
framkom det att Arbetsförmedlingen vid rekrytering försöker uppmana till ett så brett 
kompetensfält som möjligt. 4 De rekryterar statsvetare, folkhälsovetare, journalister och även 
ingenjörer. 5 Grundsynen rent formellt är att arbetsförmedlarna ska ha tre års akademiska 
studier men även två års arbetslivserfarenhet, och därutöver betonades det att 
Arbetsförmedlingen jobbar aktivt samt kontinuerligt med utvecklingsarbete av 
etableringsuppdraget. En intressant aspekt är att det inte prioriteras någon specifik utbildning 
vid rekrytering, inte heller ett specifikt kompetensfält som blir värderande för arbetsförmedlare 
på Arbetsförmedlingen.  
 
Etableringsuppdraget som ett humanitärt projekt  
 
Statens folkhälsoinstitut (u.å) beskriver att delaktighet och inflytande i ett samhälle är ett av 
folkhälsomålen. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för de nyanlända utgör en möjlighet 
att kunna främja deras delaktighet genom olika aktiviteter, som även kan vara 
arbetsförberedande och utvecklande. Etableringsuppdraget bör betona jämlikhet, där de 
nyanländas behov kan betonas ur ett humanitärt perspektiv. Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag kan ses som en strategi med utgångspunkt av mänskliga rättigheter, och en 
strategi där arbetsförmedlarna ska kunna stödja nyanlända individer som kan ha olika 
erfarenheter. Arbetsförmedlarnas uppdrag är mångdimensionellt, och frågan är hur 
arbetsförmedlarnas kompetens matchar uppdraget.  
 
Enligt Arbetsförmedlingens beskrivning av verksamhetens vision och värdegrund är 
definitionen av professionalitet att göra nytta, för både individen och samhället 
(Arbetsförmedlingen, u.å.c). I arbetssättet ingår även dialoger med kunderna som baseras på de 
möjligheter och förutsättningar som verksamheten kan erbjuda. Arbetsförmedlingen har som 
mål att arbeta utifrån den kunskap som förväntas ge resultat för den sökande. En verksamhet 
där målet är att de anställda ska lära sig av varandra, och dela med sig av erfarenheter 
sinsemellan. Tillsammans kan arbetsförmedlarna gemensamt främja varandras utveckling både 
individuellt, men också organisatorisk (Arbetsförmedlingen, u.å.c). Betydelsen av gemenskap 
på Arbetsförmedlingen kan genomsyra arbetsförmedlarnas syn på hur lärande skall gå till i 
verksamheten.  
 

3 Gatekeeper – Intervju på Arbetsförmedlingen 12 december 2016 
4 Gatekeeper – Intervju på Arbetsförmedlingen 12 december 2016 
5 Gatekeeper – Intervju på Arbetsförmedlingen 12 december 2016 
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Arbetsförmedlingen (u.å.c) beskriver att mötet med arbetsförmedlarna ska kunna skapa 
inspiration och möjligheter för framgång för de sökande, där arbetsförmedlarna ska kunna 
arbeta framåtsyftande. Inspiration och goda möjligheter ska även finnas för arbetsförmedlarna 
själva, men även för verksamheten i sig och samhället. Engagerade och drivna chefer samt 
medarbetare blir fundamentala aspekter för den lärande organisationen, där arbetsförmedlarna 
kan utvecklas av kollegornas talanger. En annan aspekt är vikten av självledarskap bland 
arbetsförmedlarna, då det är en väsentlig del av Arbetsförmedlingens organisationskultur 
(Arbetsförmedlingen, u.å.c).  
 
Arbetsförmedlingens arbetssätt präglas även av att tro på människans förmåga, där tydlighet i 
uppdraget ska kunna skapa rätt förväntningar. Arbetsförmedlarnas tydlighet i mötet med 
sökande kan vara ett sätt att skapa goda relationer och förtroende hos sina sökande, för att sedan 
kunna skapa inspiration hos dem. Väsentliga aspekter som relateras till Arbetsförmedlingens 
värdegrund är att alla människor är lika mycket värda, där verksamheten ska respektera 
olikheter. Tillit och respekt är aspekter som Arbetsförmedlingen förknippar med deras 
verksamhetsutveckling, detta för att kunna skapa en stolt arbetsplats där alla ska kunna trivas 
(Arbetsförmedlingen, u.å.c).  
 

Problemområde  
 
Det problemområde som studien fokuserar på är professionellas kompetens i relation till 
etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen, och nyanländas etableringsprocess. 
Arbetsförmedlingen är en myndighet i samhället som arbetar med Sveriges arbetsmarknad. 
Etableringsuppdraget sätter nyanlända i fokus, där målet är att stötta dem med insatser som kan 
stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlarnas kompetens blir därför 
betydelsefullt i relation till Arbetsförmedlingens uppdrag, och i mötet med nyanlända för deras 
etableringsprocess. Betydelsen av kompetens relateras även till att kunna bemöta de nyanlända 
på ett givande och meningsfull sätt. 6 Eftersom att det framkom i intervjun av pilotstudien att 
inget specifikt kompetensfält prioriteras vid rekrytering av arbetsförmedlare blir det intressant 
att studera arbetsförmedlarnas kompetens i förhållande till etableringsuppdraget.  
 
Därutöver även utfallet av etableringsarbetet, och mötet med de nyanlända. Enligt 
Arbetsförmedlingen (u.å.c) består organisationen av engagerade chefer och medarbetare. 
Arbetsförmedlingen anser även att det blir en grund för deras vision och värdegrund. Detta för 
att kunna upprätthålla en lärande organisation, då professionalitet handlar om att göra nytta för 
verksamheten. Detta genom att exempelvis dela med sig till andra och lära sig av varandra. En 
värdegrund om att inspireras av kollegorna, och att kunna ta vara på varandras talanger 
(Arbetsförmedlingen, u.å.c).  
 
På Arbetsförmedlingens hemsida framgår det att en lärande organisation enligt dem innebär ett 
arbetssätt där lärande sker i team. Detta kan basera sig på ett effektivt samarbete, där 
arbetsförmedlarna kan stötta och lära sig av varandra. I en tidigare studie kring 

6 Gatekeeper – Intervju på Arbetsförmedlingen 12 december 2016 
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tvärprofessionella team förekommer det att samarbete mellan olika yrkesgrupper är avvikande, 
då yrkesgrupperna ansvarar för olika delar av klient bemötandet. Linde och Backman (2014) 
beskriver att dubbla uppgifter kan vara något för de anställda på Arbetsförmedlingen, detta är 
en ny organisatorisk lösning sedan 2008 då myndighetens uppdrag utökades. Thylefors (2012) 
påpekar i sin studie att arbetssituationen är något som har förändrats, och detta kan ha en 
påverkan på maktfördelningen och balansen mellan olika yrkesgrupper inom verksamheter. I 
detta sammanhang är arbetsförmedlarnas ansvar för sökande likvärdigt för alla medarbetare, 
oberoende av utbildningsbakgrund eller utbildningstitel. En intressant fråga blir då hur 
lärprocesserna i arbetet blir för personer som har olika utbildningsbakgrunder eller 
utbildningstitel. Exempelvis kan detta förutsätta att arbetsförmedlarna tänker olika, eller även 
arbetar på ett annat sätt som kan vara effektivare inom etableringsuppdraget.  
 

Syfte  
 
Syftet med studien handlar om att undersöka professionellas kompetensutveckling på 
etableringsenheten på Arbetsförmedlingen. I en organisation med en heterogen arbetsgrupp går 
det då att finna en gemensam beskrivning av arbetsförmedlarnas kompetens och lärande? 
Studien förväntas ge ett kunskapsbidrag till kunskapen om professionellas lärande i arbetet. 
Andra områden som studien förväntas beröra är essensen av arbetsförmedlares kompetens, och 
de lärprocesser som arbetsförmedlaren ingår i.  
 

Frågeställningar  
 

1. Hur ser lärandeprocessen ut för arbetsförmedlare som arbetar inom etableringsuppdraget?  
 

2. Vad utgör en god arbetsförmedlarkompetens inom etableringsuppdraget för nyanlända?  
 

3. Vilka stöd upplever arbetsförmedlaren att de behöver i sitt arbete?  
 
 

Teoretiska utgångspunkter   
 
Teorier som kan vara intressanta och användbara att ha med för att förstå läroprocesserna är 
erfarenhetsbaserat lärande, och situerat lärande. Andra utgångspunkter är teorier om lärande 
organisationer, team lärande och vikten av det kollektiva samt kompetens som begrepp. Det 
kan även handla om min egen uppfattning om begreppen, och hur jag själv reflekterar kring de 
men även utifrån olika teoretiska utgångspunkter som ett komplement.  
 
Lärande organisation  
 
Studien kommer att diskutera lärande organisation som fenomen, då lärande organisation är en 
organisationsform men också kultur som kan prägla organisationer i dagens samhälle. 
Anledningen till att lärande organisation ett viktigt begrepp i teorin är för att 
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Arbetsförmedlingen beskriver det som en del av deras organisation. Arbetsförmedlingen (u.å.c) 
beskriver att myndighetens vision och värdegrund präglas av lärande, då syftet är att lära sig av 
varandra och att även bli inspirerad. I denna studie kommer lärande organisation diskuteras som 
ett fenomen där lärande kan ske i arbetet, detta genom kollegor, erfarenheter men också olika 
former av utbildningar. Lärande organisation som begrepp kommer därför att diskuteras som 
utvecklingsmöjligheter i denna studie, förutsättningar som verksamheten kan själv erbjuda för 
sina anställda.  
 
Ellström (2005) beskriver begreppet lärande organisation som en organisationsform där 
utveckling av kunskap, kompetens och mänskliga resurser prioriteras. Avsikten med begreppet 
betonar långsiktighet inom organisationer som kan relateras till det mellanmänskliga, men även 
det organisatoriska. Uthålliga system är något som kan förknippas med den lärande 
organisationen, då organisationsstruktur blir en faktor som kan utveckla det organisatoriska 
lärandet. En lärande organisation förutsätter utrymme för lärande och utveckling i den dagliga 
verksamheten och arbetet. Lärande inom organisationer ska ses som något som är integrerat 
med organisationens mål, där arbetet kan förutsätta lärande för de anställda. Utifrån ett 
individperspektiv skall anställdas kapacitet utvecklas kontinuerligt inom verksamheten 
(Ellström, 2005).  
 
Individens lärande handlar inte endast om att utveckla kunskap, kompetens och personlighet, 
det kan även handla om att kunna möta och hantera det oväntade i det dagliga arbetet. Denna 
förmåga ses som en anpassning, och en flexibilitet som gynnar individen samt organisationen. 
Det organisatoriska lärande förutsätter även goda materiella, kulturella och sociala villkor inom 
verksamheten. Lärande kan handla om sammanhanget som individen befinner sig i den dagliga 
verksamheten. Hur lärande definieras inom organisationen blir därför betydande för hur det 
värderas, och hur det framträder i det organisatoriska arbetet (Ellström, 2005).  
 
Yu, Wang och Zheng (2016) beskriver i sin studie om utveckling och lärande, samt att individer 
i samhället försöker utveckla olika företeelser. Impulsen av att utveckla olika företeelser 
förknippas med individens natur, och innehåller således en biologisk dimension enligt 
författarna. Författarna beskriver framför allt den tekniska utvecklingen och dess påverkan på 
samhället, och pekar på olika typer av problem inom organisationer. Organisationer kan ofta ha 
en struktur som baseras på hierarki, vilket kan påverka effektiviteten i organisationerna. 
Ledningen kan se lärande ur ett kritiskt perspektiv, då konkurrenskraften samt utvecklingen i 
organisationen påverkas mycket av att integrera kunskap. Det hierarkiska kan förknippas med 
maktförhållanden som kan påverka lärandet och utvecklingen inom organisationen. Begrepp 
som ”lärande organisation” och ”organisationslärande” blir därför företeelser som stimulerar 
akademin, samt forskning utifrån ett samhällsperspektiv. Organisationslärande kan ofta ses som 
en positiv bemärkelse, och en lösning i organisationer som har en hierarkisk samt byråkratisk 
struktur (Yu, Wang & Zheng, 2016).  
 
Kunskap om ekonomi och det sociala är information som kan stötta organisationer att bli 
flexibla, men även skapa en organisationsstruktur som kan fungera effektivare i praktiken. Att 
utveckla organisationens förmåga blir ett sätt att verksamhetsutveckla. Olika metoder för 
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verksamhetsutveckling är tillvägagångssätt som kan skapa lärande i praktiken, vilket blir 
betydelsefullt i en lärande organisation. Det kan handla om metoden för individuellt lärande på 
medarbetarnivå, men även möjligheten att kunna lära sig av varandra genom team baserat 
lärande. Organisationslärande som koncept kan ses som en föränderlig process där utveckling 
är något som sker kontinuerligt. Detta innebär system, förmåga, kraft och metoder att ständigt 
kunna utveckla organisationen samt medarbetarna men även att använda kunskap som en resurs 
för att ständigt kunna utveckla organisationen (Yu, Wang & Zheng, 2016). 
 
Organisationslärande innefattar även att anställda tar till sig kunskap för att kunna förbättra sitt 
eget beteende, det kan även förbättra organisationen i sin helhet. Processen i att utveckla 
organisationen ska även vara en harmonisk och hälsofrämjande process för organisationen samt 
medarbetarna. Denna typ av lärande kan utvecklas utifrån två utgångspunkter, fokus läggs på 
individens tidigare erfarenheter. Därutöver även nutiden relaterat till vad individen kan förbättra 
inför framtiden (Yu, Wang & Zheng, 2016).  
 
Erfarenhetsbaserat lärande  
 
Erfarenheter kan vara något värdefullt som påverkar människans lärande och utveckling. Det 
kan därför även betraktas som något värdefullt utifrån ett arbetslivsperspektiv. 
Erfarenhetsbaserat lärande kommer därför vara en del av teorin, och ett viktigt begrepp i 
studien. Erfarenhetsbaserat lärande kommer därför att diskuteras som ett lärande baserad på 
individens förutsättningar och erfarenheter.  
 
Kolb (1984, s. 1) betonar att individen är en varelse där de fysiska och sociala förhållandena i 
situationen kan vara avgörande för hur individen agerar. Det måste även finnas utrymme för 
inflytande, som gör det möjligt för individen att kunna skapa meningsfulla sammanhang. 
Individen tenderar att utveckla samhället och en väsentlig aspekt i detta är teknikens utveckling, 
samt hur den påverkar den mänskliga världen. Individen ska därför endast sträva framåt, och 
betydelsen av lärande som företeelse blir en förutsättning för individens utveckling. Lärande 
som process måste dock ha förutsättningar som gör att individen får möjligheten att uppleva 
känslan av utveckling, och även utrymmet att kunna diskutera erfarenheter med en annan 
individ. Lärande kan ha en basal funktion, då det kan ses som en utvecklande sysselsättning för 
individen i både vardags- och arbetsrelaterade sammanhang (Kolb, 1984, s. 2).  
 
Kolb (1984, s. 20) beskriver att erfarenhetsbaserat lärande är en viktig aspekt av lärandet, och 
essensen av en lärandeprocess. Erfarenhetsbaserat lärande innefattar en kombination av 
erfarenhet, uppfattning, kognition och beteende i lärandeprocessen. Denna integrerade process 
av erfarenhetsbaserat lärande baseras på en ”här och nu” händelse, där reflektionen fokuserar 
på vad det var för erfarenhet som individen var med om (Kolb, 1984, s. 20-21). Denna typ av 
lärandeprocess utgår ifrån individens erfarenheter, och en viktig aspekt kring detta är att 
individen kan uppfatta erfarenheter samt tankar på olika sätt. Erfarenhetsbaserat lärande är 
således en process där individen utvecklas baserat på individens bakgrund samt tidigare 
erfarenheter, och därför kan individens tidigare erfarenheter gynna det lärandet som sker i 
framtiden (Kolb, 1984, s. 26).  
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Situerat lärande  
 
Sammanhanget kan också ha en viktig roll för individens lärande, då en viss situation kan vara 
förutsättningen för ett lärande hos individen. Detta kommer att nämnas som situerat lärande, då 
studien förväntas behandla lärande som fenomen. Lärande kommer därför vara en central 
utgångspunkt utifrån ett arbetslivsperspektiv. Situerat lärande kommer därför att diskuteras som 
något i förhållande till de situationer som individer beskriver som värdefulla för deras 
upplevelse av utveckling. 
 
Enligt Lave och Wenger (1991, s. 37) är situerat lärande en aktivitet där individen lär sig av 
situationen. Situerat lärande är en teori som baserar sig på den sociala dimensionen av en 
aktivitet, där sammanhanget är av en utgångspunkt för lärande. Det situerade lärandet fokuserar 
också på individens egen reflektion om aktiviteten (Lave & Wenger, 1991, s. 37-38). Denna 
teori fokuserar även på betydelsen av individens tankar och handlingar i en viss situation, men 
också att tanke samt handling kan påverkas av individens sociala omgivning (Lave & Wenger, 
1991, s. 32-33). 
 
Wenger (1998, s. 47) beskriver att ordet practice är ett begrepp som fokuserar på anställdas 
erfarenheter på arbetet som har varit stimulerande för dem. Begreppet kan innefatta både de 
underförstådda och explicita hos de anställdas erfarenheter. Detta betonar även vikten av vad 
som sägs på arbetsplatsen, och vad som inte lyfts fram men också vad som antas. Andra viktiga 
utgångspunkter som hör till de anställdas erfarenheter är villkor och förutsättningar i arbetet, 
språket, dokument och föreställningar. Begreppet practice innefattar människans medvetenhet 
och agerande, då det betonar individen ur ett helhetsperspektiv (Wenger, 1998, s. 47).  
 
En annan utgångspunkt relaterat till situerat lärande är anpassningsinriktat och 
utvecklingsinriktad lärande. Granberg och Olsson (2005) beskriver anpassningsinriktat lärande 
som en process där individen lär sig rutiner och regler på arbetsplatsen. Fokus är på att lära sig 
den sociala omgivningen, och flexibelt kunna anpassa sig utefter erfarenheterna. Det 
anpassningsinriktade lärandet har ett förhållningssätt där teamet förhåller sig till rutiner och 
arbetsplatsens ”ramar”, och efter de resurser samt förutsättningar som finns tillgängligt. Det 
utvecklingsinriktade lärandet kan basera sig på individen, men även utgå ifrån det kollektiva 
perspektivet på lärande. Denna syn på lärande krockar med det rationella tankesättet, då det inte 
utvecklar det kritiska förhållningssättet (Granberg & Olsson, 2005).  
 
Team lärande  
 
I en arbetsplats kan det finnas olika team där kollegorna kan ta del av varandra i arbetet, team 
kan även betraktas som en form av samarbete i verksamheten. Team lärande blir därför något 
viktigt och intressant att lyfta i denna studie utifrån ett vetenskapligt perspektiv, då syftet berör 
en heterogenarbetsgrupp. I denna studie kommer team lärandet fokusera på hur medarbetare 
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med olika utbildningsbakgrunder kan arbeta ihop för att kunna gynnas av varandra genom 
lärande.  
Arbetssituationen har förändrats, och balansen samt maktfördelning mellan professioner blir 
faktorer som kan påverka verksamheten. Jämlikhet bland deltagare i ett team är en förutsättning 
för samarbete, exempelvis i diskussioner och beslut. Faktorer som exempelvis status, jämlikhet 
och makt har länge varit exempel som kan orsaka dilemman för samarbete samt team. I 
teamarbete är inflytande och makt framträdande i sammanhang som exempelvis 
kommunikation, tid och möten men även i arbetsuppgifter (Thylefors, 2012).  
 
Jones m.fl. (2013) studerar tvärprofessionella team i arbeten som innefattar hälsa och social 
service som ett exempel för teamarbete med tvärprofessioner. Studien studerar hur 
tvärprofessionella identifierar sin egen kompetens, sin karaktär och medverkan i arbetet men 
även hur andra professioner uppfattar sig själva inom dessa fält. Detta i förhållande till tiden på 
arbetsplatsen, och vilka arbetsuppgifter som de tvärprofessionella arbetar med. Studien påpekar 
olika dilemman inom team med tvärprofessionella som kan handla om att ta hänsyn till varandra 
i deras arbete, detta gäller även chefer och ledare (Jones m.fl., 2013). Chandratilake (2014) 
beskriver i sin studie att tvärprofessionella team oftast övar sig i sin profession i formell praktik, 
studien utgår ifrån sjukvården som exempel. Tidigare var betydelsen av professioner 
begränsade och individuella, då olika professioner kunde ha olika identiteter. I dagens samhälle 
förväntas betydelsen av professionalism merbetona samarbetsförmåga, då det förväntas att 
professionerna ska vara flexibla trots sin profession (Chandratilake, 2014). 
 
Hyrkäs och Appelqvist-Schmidlechner (2003) beskriver i deras studie att syftet var att belysa 
effekterna av att ha handledning i tvärprofessionella team av medlemmar som redan är med i 
teamen. Handledning blir ett sätt att utveckla samarbete i tvärprofessionella team, resultatet 
framhäver dock blandade känslor kring detta i teamen. Kommunikationen i team var något som 
hade förbättras då det upplevdes vara mer öppen därefter, dock kunde ärligheten i 
diskussionerna variera på ett diskret sätt. Detta blev något som kunde störa andra medlemmar, 
dock hade team medlemmarna lärt känna varandra. Essensen av detta resulterade i en 
gemensam förståelse, men skapade samtidigt mer spänning (Hyrkäs & Appelqvist-
Schmidlechner, 2003).  
 
Enligt Hyrkäs och Appelqvist-Schmidlechner (2003) hade metoderna i teamarbete förändrats, 
gemenskapen hade förbättrats samtidigt som konflikter hade uppstått i teamen. Medlemmarnas 
motivation i arbetet hade även förbättrats, detta i utbyte av gemensamma problem. Motivation 
är en faktor som kan upplevas som en seg process i teamarbete, vilket även kan skapa frustration 
i gruppen. Resultatet visade även att grupphandledning kan vara en utmaning för ledare eller 
chefer. Detta genom att ha team medlemmar som handledare (Hyrkäs & Appelqvist-
Schmidlechner, 2003). 
 
Granberg och Ohlsson (2005) beskriver i sin studie om kollektivt lärande utifrån ett 
organisationspedagogiskt perspektiv. Betoningen av detta perspektiv fokuserar på 
medarbetarnas utveckling i relation till hur de samarbetar, och vad lärande innebär i olika 
processer som medarbetarna kan genomgå. Det kollektiva lärandet förutsätter ett samspel 
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mellan medarbetarna, och hur utbytet sker mellan dem. Kommunikation har därför en viktig 
betydelse för ett kollektiv lärande, och kan därför betraktas som en förutsättning som underlättar 
samspelet mellan individer. Att medarbetarna gemensamt kan hantera problem och skapa 
lösningar blir en viktig förmåga, och därför blir samarbetet en betydelsefull dimension. Detta 
kan även bidra till en positiv energi och klimat inom organisationen, men även bland de olika 
teamen. Genom team lärande kan kompetensen hos medarbetarna ständigt utvecklas, detta i 
utbyte med kollegor. Kompetensen blir därför något kontinuerligt och gemensamt för 
medarbetarna, vilket skulle kunna relateras till verksamhetsutveckling. Svårigheter och hinder 
i organisationer med team lärande som vision kan vara när teamen blir starkare än ledningen, 
dock inte utifrån ett maktperspektiv. Däremot skulle kunskap och kompetens kunna betraktas 
som makt, det är förmågan att kunna samarbeta som blir en viktig förutsättning för 
medarbetarna (Granberg & Ohlsson, 2005).  
 
Döös och Wilhelmson (2005) beskriver i deras studie om team lärande och vikten av interaktion 
samt en gemensam handlingsarena. Avsikten är att identifiera de faktorer som kan vara 
betydelsefulla för team lärande, detta i relation till verksamhetsutveckling. Författarna 
beskriver att team lärande kan utveckla ett gemensamt kunnande bland medarbetarna. 
Kunskapen är dock en faktor som baserar sig på sammanhanget, och vad omgivningen 
innefattar. Att utveckla kunskap kan även ses som en verksamhetsfråga, och en uppgift som 
verksamheten i sin helhet måste värdera (Döös & Wilhelmson, 2005).  
 
Studien betonar vikten av team lärande och att det blir en lärande form som kan vara mer 
givande än den enskilda kommunikation, än individens självständiga arbete. En annan väsentlig 
aspekt är att teamen måste kunna integrera sig med andra team på arbetsplatsen. Syftet med 
detta är att utbyta kunskap med andra team, och få en ny prägel i den egna gruppen. Det blir ett 
tillvägagångssätt för att kunna få in ny kunskap som kan utveckla team lärandet. Frågan om hur 
team lärande och team kompetens kan utvecklas blir en metodologisk fråga, dock finns det även 
en teoretisk aspekt i detta. Författarna betonar även att studiens syfte grundar sig i teorier som 
berör erfarenhetsbaserat lärande som företeelse, men även kommunikation och interaktion 
(Döös & Wilhelmson, 2005).  
 
Genom att få individen att delta i verksamhetens dagliga arbete blir det ett sätt att utsätta 
individen för arbetsuppgifter, problem och andra sammanhang som kan innefatta lärande samt 
utveckling. Anledningen till detta är att lärande ses som en företeelse som är förankrad av en 
situerad situation, där individens omgivning blir fundamentalt för lärandet. Författarna påpekar 
dock att lärandet alltid har en viss riktning, exempelvis utifrån individens arbetsuppgift. Utifrån 
ett organisationsperspektiv blir det viktigt med hur individerna ska kunna utbyta erfarenheter. 
Den svenska arbetslivspedagogiska forskningen har ofta haft avsikten att fördjupa sig i det 
individuella lärandet, och lärande som sker i team samt grupper. En väsentlig aspekt som 
författarna beskriver som ofta förekommer i arbetslivspedagogisk forskning är att team lärande 
är något som är ömsesidigt, då balansen i relationen måste kunna fördelas jämt (Döös & 
Wilhelmson, 2005).  
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Kompetens  
 
I och med att studien utgår ifrån en heterogen arbetsgrupp där medarbetarna har samma 
yrkestitel – arbetsförmedlare, men olika utbildningsbakgrunder blir de tvärprofessionellas 
kompetens något intressant i det arbete de utför. Utfallet av arbetet blir intressant, då urvalet 
har fokuserat på olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter i arbetet bland deltagarna i 
studien. Studien kommer att behandla begreppet kompetens som något som kan utvecklas i 
arbetsförmedlarnas arbete, men också utifrån deras tidigare arbetslivserfarenheter där deras 
utbildning kan vara en av aspekterna relaterat till kompetens.  
 
Kompetens beskrivs som ett begrepp som kan relateras till två andra begrepp, det vill säga 
individ och arbete. Kompetens i förhållande till begreppet arbete kan innefatta betydelsen av 
att en individ eller grupp ska lösa några uppgifter eller problem för att kunna få ett resultat. Hur 
problemen eller uppgifterna hanteras är något som förknippas med individen. Fokus läggs 
därför på metoder och hur individen väljer eller kan lösa uppgifter samt problem, vilket relateras 
till betydelsen av kompetensbegreppet. Att lösa uppgifter och problem med eller utan hjälp kan 
därför bli väsentligt relaterat till betydelsen av kompetens, men även om andra resurser används 
som hjälpmedel. Efterfrågan på kompetens kan därför vara något som baseras på egna kriterier, 
men även andras. Ett sätt att definiera begreppet skulle kunna vara att sätta fokus på de faktorer 
som blir väsentliga för betydelsen av kompetens (Ellström, 1992, s. 20-21). Dessa faktorer är:  
 

• Personlighetsfaktorer: Handlingsförutsättningar förknippat med individens 
personlighetsdrag.  
 

• Sociala faktorer: Sociala färdigheter som exempelvis kommunikations-och 
samarbetsförmåga, men även förmågan att kunna leda.  
 

• Affektiva faktorer: Förmågor som kan påverkas av individens känslor, motivation 
och engagemang, exempelvis kan det även handla om värderingar.  
 

• Kognitiva faktorer: Individens kunskap och intellektuella förmågor, exempelvis 
förmågan att kunna lösa problem eller fatta beslut.  
 

• Psykomotoriska faktorer: Individens manuella färdigheter, exempelvis 
fingerfärdighet.  
 
(Ellström, 1992, s. 21)  

 
Kompetenta och intelligenta medarbetare betraktas som en resurs för organisationer. 
Medarbetare som vet hur de ska arbeta och utföra sina arbetsuppgifter blir en betydelsefull 
tillgång för organisationen, då det kan leda till effektivitet i verksamheten. Att ha 
tvärprofessionella medarbetare kan gynna produktiviteten ur ett effektivt synsätt. Anledningen 
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till detta är att tvärprofessionellas kompetens kan vara väsentligt i arbetet (Korytkowski, 2015). 
Falkenström (2013) skriver i sin artikel om den etiska aspekten av kompetens bland 
medarbetare i sjukvården. Kompetens är ett begrepp som blir intressant, och väsentligt i 
förhållande till medarbetares arbetsuppgifter (Falkenström, 2013). 
 
Att efterfråga kompetens inom olika verksamheter kan handla om ett behov av olika grupper 
som har olika typer av kompetenser. Begreppet kompetens kan variera beroende på vad det för 
arbetsplats och organisationsfokus. Betydelsen av kompetens kan även brytas ner, då det kan 
vara kompetens som behövs inom verksamheten. Exempel på detta kan vara sociala processer 
på arbetsplatsen, eller en strävan om att upprätthålla arbetets status men även bearbeta den. 
Kompetens krav är något som kan vara mer eller mindre socialt konstruerat, och det kan 
påverkas av sociala, kulturella och materiella villkor inom verksamheten. Individers bakgrund 
av utbildning och kompetens kan ge olika utbud av yrkesidentiteter. Myndigheter och olika 
former av organisationer är ansvariga för sitt utbud av kompetens inom verksamheten, men 
även för strategierna samt åtgärdsinsatser för att kunna kompetensutveckla personalen (Ds 
1993:65).   
 
Viktiga utgångspunkter för att kunna kompetensutveckla personal är vilken typ av organisation 
som de arbetar för, då det blir centralt för att kunna verksamhetsutveckla. Besluten kan 
exempelvis innefatta bakomliggande värderingar och prioriteringar som ligger till grund för 
frågor som rör kompetensutveckling i organisationen. Att kompetensutveckla personal kan 
basera sig på planerade, men även oplanerade händelser i organisationen. Effekterna av att 
kompetensutveckla personal kan även ses utifrån olika nivåer inom organisationen, exempelvis 
utifrån ett individ- och grupperspektiv. Något annat som är viktigt att lyfta är att 
kompetensutveckling som process kan påverkas mycket av omgivningens yttre och inre 
förhållanden (Ds 1993:65). 
 

Inledning av tidigare forskning 
 
Mitt ämne i studien fokuserar på lärande och kompetensutveckling, detta kan upplevas som 
brett och svårt att avgränsa. Vid sökning efter artiklar har det varit svårt att finna dessa områden 
inom samma organisationstyp – exempelvis Arbetsförmedlingen som är en politiskt styrd 
verksamhet. Tidigare forskning i denna studie kommer därför att belysa studier som är så 
närliggande individers arbetsliv med fokus på lärande som sker i tvärprofessionella team, men 
även områden som kan relateras till lärande och kompetens som begrepp. Det kommer även 
belysa studier om vikten av nyanländas etablering, arbetsliv eller sysselsättning, och hur de 
skulle kunna påverka samhället men även de nyanlända själva.  
 
Kompetensutveckling och medarbetarskap kan vara exempel på betydande faktorer för deras 
upplevelse av lärande i arbetet. En av studierna betonar vuxenpedagogik som ämne, och vad 
forskning kring det kan fokusera på. Dessa exempel på tidigare forskning kommer att baseras 
på utbudet av tillgängliga studier som kan kopplas till lärande kring professionella, och deras 
kompetensutveckling. Exempelvis en av studierna som fokuserar på informellt lärande. Detta 
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exempel kan kopplas till erfarenhetsbaserad lärande, då det betonar vikten av individers 
delaktighet och lärande på arbetsplatsen.  
 
Tidigare forskning  
 
Nyanlända och arbetsmarknad  
 
Dustmann och Fabbri (2005) skriver i sin studie om Stor Britanniens arbetsmarknad, och hur 
nyanlända med olika typer av bakgrunder skulle kunna påverka det. Författarna definierar 
nyanlända som en grupp som är födda utanför Stor Britannien. Nyanlända som har olika 
bakgrunder skulle även kunna ha med sig olika typer av utbildningsbakgrunder och tidigare 
arbetslivserfarenhet. Studien har även fokuserat på andra grupper i samhället, men även 
skillnaden mellan män och kvinnor. En viktig aspekt kring detta är de ekonomiska effekterna 
av att inte prioritera sysselsättning eller arbete för nyanlända, och vilka konsekvenser detta 
skulle kunna medföra på samhällsnivå. Arbetsmarknaden skulle kunna betraktas som ett sätt 
för att kunna bli delaktig i samhället, och vikten av att vara attraktiv nog för en anställning 
(Dustmann & Fabbri, 2005). 
  
Arbetsmarknaden kan betraktas som komplext och brett, samt att det finns olika perspektiv att 
belysa kring det. Ett exempel skulle kunna vara industriernas påverkan, och hur nyanländas 
kompetens samt färdigheter skulle kunna utnyttjas. Däremot blir de nyanländas karaktär och 
vilja viktiga utgångspunkter för arbetsmarknadspolitiken, samt hur väl det fungerar i praktiken. 
Därutöver finns det andra aspekter som skulle kunna påverkas av att prioritera de nyanlända 
som en grupp i samhället, och att det även kan handla om en social dimension som kan relateras 
till integration. Författarna beskriver betydelsen av integration som en faktor för 
samhällsutveckling, där alla samhällets grupper ska vara inkluderade för att kunna utveckla 
samhället genom integration (Dustmann & Fabbri, 2005).   
 
I en annan studie beskrivs även effekter av att prioritera nyanlända som en grupp i samhället, 
detta för att kunna ha en välfungerande arbetsmarknad. Dustmann, Fabbri och Preston (2005) 
skriver i sin studie att arbetsmarknaden skulle kunna påverkas negativt om det inte finns 
program eller arbetssätt där nyanländas sysselsättning och arbetsliv prioriteras. Författarna 
relaterar detta till ett ekonomiskt perspektiv i samhället, och betonar vikten av att ha 
tillvägagångssätt för en välfungerande arbetsmarknadspolitik. I studien påpekar författarna att 
detta även skulle kunna relateras till ett teoretiskt perspektiv, då det finns kunskap som pekar 
på effekterna av det (Dustmann, Fabbri & Preston, 2005).  
 
En annan effekt skulle även kunna vara utanförskap för nyanlända, och därför betonas 
fungerande arbetssätt för en god arbetsmarknad som en väsentlig utgångspunkt. Betydelsen av 
nyanländas sysselsättning eller arbete blir viktigt, och om de har tillräckligt med färdigheter för 
att kunna etableras. Däremot kan det förekomma att nyanlända inte alltid kan jämföras med 
individer som är infödda i landet, då det skiljer i kompetens och färdigheter samt att det även 
kan handla om förmågan att vara flexibel. Givetvis gäller detta inte alla nyanlända individer, 
dock är det något som lyfts fram som väsentligt i studien (Dustmann, Fabri & Preston, 2005).  
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Att integrera lärande och arbete  
 
Ellström (2001) har som avsikt att beskriva relationen mellan arbete och lärande i sin studie, 
samt utfallet av att integrera dessa moment. Detta eftersom att sambandet mellan arbete och 
lärande är diffust. Att integrera dessa moment kan resultera i att utveckla individuella och 
organisatoriska förutsättningar inom organisationen. Lärande i arbetet kan även handla om att 
samarbeta, och öka produktiviteten hos de anställda. Villkor för lärande i organisationen skulle 
kunna påverka de anställdas hälsa och stimulans i arbetet, då lärande skulle kunna skapa 
förutsättningar för att främja organisationen i sin helhet. Organisatoriska villkor kan vara en 
påverkande faktor för de anställdas hälsa, och där av kunna minska uppkomsten av ohälsa samt 
stress. Det betonar vikten av att ha hälsosamma medarbetare och arbetsförhållanden. För att 
kunna skapa lärande i en organisation är det behövligt med villkor och förutsättningar som 
skapar möjligheter för lärande. Lärande inom organisationen kan även innebära flexibilitet, 
humanitära förhållanden och systematiska system samt strukturer. En viktig utgångspunkt kan 
vara att identifiera faktorer som gynnar lärande och utveckling, samt varför det är 
betydelsefulla. Att skapa förutsättningar för lärande kan innebära längre processer, men även 
kortare projekt (Ellström, 2001).  
 
Ny forskning om vuxnas lärande  
 
Fejes (2016) skriver i sin studie om vuxenpedagogik och trender samt tendenser inom det som 
forskningsfält utifrån ett generellt perspektiv av lärande. Historian för vuxenpedagogik är inte 
en tydlig företeelse, och genom regeringsbeslut har det funnits direktiv som syftar till att stärka 
vuxenpedagogisk forskning. Studien fokuserar även på vad vuxenpedagogik innebär som 
begrepp och om det handlar om att lära vuxna individer samt ett kunskapslyft, vilket författaren 
även bekräftar i sin studie. Det kan exempelvis handla om folkbildning och vuxenutbildning, 
samt alla institutioner som kan stötta vuxnas lärande. Vuxenpedagogik kan i princip 
sammanfatta all bildning som förutsätter lärande och utveckling för vuxna individer. Seminarier 
kan vara en form som kan skapa diskussioner, och ett sätt där vuxna individer får utbyta 
erfarenheter (Fejes, 2016). 
 
Kunskapslyftet kan ses som en insats som skulle kunna utveckla samhället i ett längre 
perspektiv. Pedagogik kan därför ses som en disciplin som dominerar, däremot finns det en 
pedagogisk skillnad mellan olika grupper i samhället. Ett vanligt exempel av detta kan vara 
barn och vuxna, och hur den pedagogiken skiljer sig åt för att kunna förutsätta lärande. Det har 
funnits studier som har diskuterat hur pedagogik definieras, och om det kan ses som en 
disciplin. För att vuxenpedagogik ska kunna kallas för en disciplin enligt olika studier är det 
viktigt att forskare definierar begreppet i sina studier, och eventuellt utvecklar egna teorier kring 
detta. Vuxenpedagogik kan ses som en process där vuxna individer kan utveckla kunskap i 
utbyte med andra individer, detta exempelvis genom erfarenheter (Fejes, 2016).  
 
Erfarenhetsbaserat lärande och lärande i arbetsuppgifter 
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Döös (2003) skriver om arbetsplatsrelationik och fokuserar exempelvis på lärande i 
arbetsuppgiften, samt kompetens som tillkommer när individen genomför arbetsuppgifterna. 
Begreppet arbetsplatsrelationik kan ses som ett omfattande begrepp kring organisationer, och 
vad som kan relateras till det som företeelse. Det kan innefatta olika faktorer som påverkar 
organisationen, och relationerna sinsemellan olika enheter. Författaren har dock valt att koppla 
begreppet till kunnande och kompetenta relationer som ska vara utvecklande för en verksamhet. 
Erfarenhetsbaserat lärande beskrivs som en läroform som individer får på-köpet vid en viss 
aktivitet. Det kan vara i ett sammanhang där individen är fokuserad på att lära sig andra 
aspekter, men får även något annat på-köpet beroende på vad som sker i situationen. En del av 
uppgiften kan fokusera på att bemöta, begripa och förstå (Döös, 2003). 
 
Författaren fokuserar därför på att lyfta vikten av erfarenhetsbaserat lärande och betydelsen av 
att vara involverad i en kontext, då det medför erfarenheter som har ett värde för lärandet. Detta 
trots att individen kan vara fokuserad på sina arbetsuppgifter, det är den sociala aspekten som 
kan vara gynnsam. Lärandet kring en arbetsuppgift kan innefatta att individen lär sig ”inne” i 
uppgiften, detta innebär faktorer som kan relateras till arbetsuppgiften i sig. Att fokusera på en 
viss företeelse och lära sig ”inne” i det kan även relateras till vardagsrelaterade sammanhang, 
då det betonar att individen kan bli blind för annat i omgivningen (Döös, 2003).  
 
Dagens arbetsliv kan innebära mycket effektivitet, då anställda har mycket press och bör arbeta 
väldigt fort. Det kan innebära att många är väldigt effektiva och får mycket gjort, men 
stimuleras samt utvecklas inte lika mycket. De anställda kan även slarva med arbetsuppgifterna, 
då det ofta kan förutsätta att de får börja om eller göra rätt. Dessa handlingar kan relateras till 
erfarenheter som den anställda kan lära sig av, då motstånd och hinder kan vara stimulerande 
för lärandet. Att inte stimuleras och utvecklas av arbetsuppgifterna kan även påverka de 
anställdas hälsa, vilket kan bli en organisatorisk uppgift. Anledningen till detta är att hälsa på 
arbetsplatsen kan vara en utgångspunkt som grundar sig i organisationens värderingar och 
arbete. De anställdas lärande behöver inte endast innefatta stora projekt, utan det kan handla 
om små steg som kan vara givande och utvecklande. Erfarenheter kan därför bli ett stöd för att 
de anställda ska kunna se kopplingen mellan olika enheter och faktorer i arbetet, samt hur 
tankesättet kan se ut i praktiken (Döös, 2003).  
 
Potentialer för lärande  
 
Gustavsson (2005) beskriver i sin studie om potentialer och förutsättningar för lärande. Studien 
utgår dock ifrån processoperatörsarbete, men fokuserar på potentiella förutsättningar för 
lärande. Det handlar om att stimulera operatörers förutsättningar för att kunna utvecklas i det 
dagliga arbetet. Operatörsarbetet är ett arbete som kan innefatta mycket teknik i det dagliga 
arbetet, och väldigt lite mänsklig kontakt. Arbetet innefattar väldigt mycket rutiner också, 
mycket av tiden kan handla om kontroll och hur annat i verksamheten fungerar. Flexibilitet är 
något som önskas som en förmåga hos operatörarbetarna, detta i relation till om något spontant 
skulle inträffa i verksamheten. Ett tankesätt de även måste bära med sig är att kunna identifiera 
problem innan de inträffar i verksamheten. Lärande blir därför en central del, då arbetet kan 
innefatta mycket rutiner och sällan nytänkande. Arbete och lärande måste därför vara en 
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integrerad process. Det kan därför finnas villkor som kan relateras till ett socialt perspektiv där 
relationer kan vara främjande för lärandet. Exempelvis kan det innebära att lärandet sker i 
samspel med andra individer, och i olika situationer (Gustavsson, 2005).  
 
En väsentlig utgångspunkt i samspel med andra människor kan vara att ha utrymmet till att 
kunna vara delaktig, då delaktighet och den sociala dimensionen blir förutsättningar för 
lärandet. Inom olika sammanhang kan det vara viktigt och intressant med hur individer lär sig, 
då tillvägagångssättet blir det fundamentala. I denna studie betonar författaren vad som lärs 
inom olika sammanhang, och i situationer där individen samspelar med andra. Författaren lyfter 
även vikten av individens erfarenheter då det kan bli ett komplement för att kunna agera, besluta 
och handla bättre relaterat till verksamhetsutveckling. Att skapa utrymmen för mänskliga 
samspel skulle kunna bli ett sätt att göra individer tillgängliga för andra individer, då de kan 
utnyttja varandras resurser. Individernas erfarenheter blir en möjlighet för verksamheten, och 
kan även växa vidare samt användas som en resurs i verksamheten. Samspelet blir ett sätt att 
skapa processer som även betonar en kollektiv dimension, snarare än det individuella arbetet. 
Individens omgivande miljö blir därför en viktig förutsättning för lärandet, och vad denna 
omgivning kan bidra med för operatörernas lärande (Gustavsson, 2005).   
 
Informellt lärande  
 
Schulz och Stamov Roßnagel (2010) beskriver i sin studie om informellt lärande i arbetet, där 
författarnas syfte var att belysa vikten av delaktighet som ska stimulera det informella lärandet 
i arbetet. Träning är numera ett ord som kan förknippas med betydelsen av lärande, och har 
därför blivit väsentligt för forskare samt inom Human Resources (HR) enheter. Informellt 
lärande betraktas som det lärande som sker i arbetet, seminarier och i kurser som är 
strukturerade av organisationen. Dessa sammanhang som är organiserade av verksamheten kan 
ses som förutsättningar för formellt lärande. Det informella lärandet ses som den mest vanliga 
formen av lärande inom arbetsplatser, då det kan innefatta delaktighet i cirkellärande, arbetsbyte 
och mentorskap. Arbetsintegration är målet, då arbetet är en miljö där individer befinner sig 
varje dag. Författarna belyser individers omedvetenhet vid informellt lärande trots att lärandet 
kan vara strukturerad (Schulz & Stamov Roßnagel, 2010).  
 
Informellt lärande kan även innebära kurser och seminarier, liksom formellt lärande. Fokus vid 
informellt lärande är att det är oberoende av ledare, då individerna själva sätter målen och blir 
ansvariga för sitt eget lärande. Viktigt kring informellt lärande är att individerna har kontroll 
och kan följa sitt eget lärande, då de även kan bestämma tid samt miljö för lärandet. Denna typ 
av lärande är en självreglerande form av lärande, och därför kan de behövas specifik kompetens 
om lärande. Lärande kompetenser innefattar de områden som gör lärande som process möjligt, 
det kan exempelvis vara utifrån individens psykologi. Det kan handla om att sätta mål och 
arbeta effektivt, där individens motivation blir väsentligt. Författarna betonar att 
självreglerande lärande är en form som har förbättrat läranderesultat i klassrumssammanhang, 
och det intressanta blir att se det i arbetsrelaterade sammanhang (Schulz och Stamov Roßnagel, 
2010).  
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Organisationskultur och lärande  
 
Enligt Hussein m.fl. (2016) kan organisationskultur vara något som är kopplat till 
verksamhetsutveckling. Författarna beskriver att kunskap om organisationers kultur kan vara 
en förutsättning vid verksamhetsutveckling. Det kan ge en förståelse för hur verksamheten 
fungerar, och vad som prioriteras i praktiken. Prestationsförmåga och innovationsförmåga är 
faktorer som kan påverkas av organisationskultur, samt att de kan utveckla lärandet i 
organisationen. Studien utgår ifrån en offentlig institution i Malaysia. I organisationen visade 
sig ett ständigt lärande vara kopplat till prestationsförmågan i organisationen. Samarbete och 
team lärande visade sig istället vara kopplat till innovationstänkande inom organisationen. 
Betydelsefulla faktorer blir därför ett kontinuerligt lärande, dialog, rådfrågande och team 
lärande men även inbyggda system. Andra exempel på betydelsefulla faktorer är även 
systemuppkoppling, empowerment och ledarskap (Hussein m.fl,. 2016).  
 
Det kontinuerliga lärandet inom organisationen är ett förhållningssätt som visar på att 
organisationen fokuserar på att utveckla möjligheter för alla anställda.  Att skapa möjligheter 
för dialog är ett sätt att värdera och prioritera kommunikation mellan medlemmarna i 
organisationen. Team lärande inom organisationen är ett sätt att lyfta vikten av samarbete 
mellan de anställda, men också att gruppen kan använda resurser som är inom själva gruppen. 
Betydelsen av empowerment fokuserar dock på vikten av en gemensam makt och kontroll, 
exempelvis genom att skapa gemensamma mål samt visioner inom organisationen (Hussein 
m.fl,. 2016).  
 
METOD  
 
Enligt Alvesson och Deetz (2000, s. 10) är metod ett ord för olika detaljerade tekniker för att 
forskare ska kunna samla in information och material inför forskningsprojekt. Betydelsen av 
ordet metod kan även relateras till design, kontroll, procedur och reliabilitet men även validitet.  
Detta eftersom att det blir en struktur för att kunna framhäva resultatet på ett tydligt sätt, då 
stringens i uppsatser blir en viktig faktor (Alvesson & Deetz, 2000, s. 10). Inom detta område 
kommer jag att reflektera kring metoden och genomförandet av det i studien, och hur det 
metodologiska kan påverka resultatet. Viktiga områden blir därför forskningsetik och etiska 
överväganden i genomförandet av studien, kvalitativ metod som design, tillvägagångssätt för 
datainsamling samt intervjusituationen men även analysmetod.   
 
Design 

 
I denna studie kommer den kvalitativa metoden vara i fokus, då intervjuer kommer vara 
tillvägagångssättet för att kunna samla in material. Syftet fokuserar på arbetsförmedlarnas 
erfarenheter och upplevelser, och att ta reda på hur lärande och kompetensutveckling i arbetet 
går till genom professionellas erfarenheter samt upplevelser. Aspers (2007, s. 21) beskriver att 
vetenskapsteori blir betydelsefullt för att kunna förstå kunskap, och hur forskare ska kunna nå 
det. Forskarens förståelse för kunskap kan relateras till hur de exempelvis ska se på olika 
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samhällen med dess innehåll, exempelvis olika aktörer och institutioner (Aspers, 2007, s. 21). 
Att studera arbetsförmedlarnas lärande i arbetet och upplevelser kring kompetensutveckling 
kan bli ett sätt att verksamhetsutveckla, då det eventuellt kan fördjupa sig i behov.  
 
En av metoderna inom kvalitativ forskning är intervjuer som kan genomföras på olika sätt 
(Bryman, 1997, s. 58-59). Kvalitativ metod anses även vara ett tillvägagångssätt som bygger 
på antaganden för att kunna beskriva den sociala verkligheten, och till detta kan citat användas 
för att belysa resultatet av denna verklighet (Bryman, 1997, s. 64). Metoden fokuserar på att se 
och uttrycka känslor, normer, handlingar samt värden utifrån intervjupersonens syn men även 
perspektiv. Empati kan därför vara en väsentlig egenskap hos forskaren, detta för att kunna 
bemöta intervjupersonens sociala verklighet (Bryman, 1997, s. 77). Den kvalitativa metoden 
kan även betraktas som ett flexibelt sätt att hantera material, och för att kunna förstå olika 
situationer. Metoden fokuserar på att förstå en situation utifrån villkoren och sammanhanget, 
då det kan vara komplext (Richards, 2015, s. 38).  
 
Datainsamling   
 
För att ta del av informanters erfarenheter har semistrukturerade intervjuer varit 
tillvägagångssättet i studien. Detta för att kunna förstå och tolka deras erfarenheter samt 
upplevelser som arbetsförmedlare. 7 Inför detta har jag valt att kontakta en gatekeeper på 
Arbetsförmedlingen.  
 
Krag Jacobsen (1993, s. 10) beskriver intervju som en kommunikation mellan tre personer som 
har olika roller, en intervjuare, en åskådare och en respondent. Rollerna har olika uppgifter och 
regler i intervjun. Ordet intervju kan därför betraktas som en produkt eller process. En intervju 
har som avsikt att förmedla kunskap, erfarenheter, upplevelser, åsikter och attityder samt 
värderingar. Intervjuer kan vara användbara i vetenskapliga sammanhang, men även för 
offentlighets göranden. Det ska inte ses som ett samtal, och därför ska inte intervjuaren få det 
att framstå som ett vanligt samtal även om avsikten är god. Skillnaden mellan ett vanligt samtal 
och en intervju är att intervjuer ska ha en tydlig rollfördelning mellan respondenten och 
intervjuaren (Krag Jacobsen, 1993, s. 10). Det finns även olika typer av intervjuer, inom 
samhällsvetenskapen kan intervjuer bli ett arbetssätt för forskningsprojekt. Inom 
forskningsprojekt är det även strängare krav på intervjun, exempelvis i strukturen (Krag 
Jacobsen, 1993, s. 17).  
 
I denna studie kommer intervjuerna att spelas in på min personliga dator, fördelen är att jag 
använder mig av ett program som drar ner tempot på inspelningen. Detta för att lättare kunna 
transkribera materialet, och för att kunna få utrymmet till att reflektera under 
transkriberingsprocessen. Bryman (2000, s. 428) beskriver att transkriberingen är ett moment 
inom den kvalitativa metoden, då kvalitativa forskare ofta är intresserade av vad 
intervjupersonerna säger och hur det formuleras. Transkribering blir ett tillvägagångssätt för att 
fullständigt kunna få helheten av intervjun. Det blir ett sätt för forskaren att kunna upprepa och 

7 Gatekeeper – Intervju på Arbetsförmedlingen 12 december 2016 

19 
 

                                                           



följa upp intervjun, vilket kopplas till analysen av materialet. En fördel med transkribering som 
tillvägagångssätt är att forskaren inte blir avbruten eller störd av att föra anteckningar, detta 
gäller om intervjupersonen accepterar att intervjun spelas in (Bryman, 2000, s. 428).   
 
Procedur  
 
Intervjuerna i denna studie kommer att utgå ifrån en intervjuguide, då det finns ett antal 
områden jag som forskare vill belysa utifrån intervjupersonens perspektiv. Exempelvis en 
bakgrundsfråga, frågor om arbetsförmedlarnas utbildning, kompetens och erfarenheter samt 
upplevelser kring det. Detta för att kunna ta del av arbetsförmedlarnas erfarenheter av lärande 
i arbetslivet, där kompetensutveckling är en väsentlig utgångspunkt. Intervjuguiden kommer 
därför vara ett hjälpmedel för att kunna beröra dessa områden med hjälp av exempel. 
Intervjuguiden avslutas med en övrig fråga, där syftet är att ge intervjupersonen inflytande. En 
sätt att ge intervjupersonen utrymme till att möjligtvis kunna betona något utöver 
intervjufrågornas fokus.  
 
Denscombe (2016, s. 270) beskriver att ålder, kön och etnisk bakgrund är exempel på variabler 
som kan påverka hur respondenterna svarar under intervjun. Andra faktorer som kan påverka 
intervjupersonens svar är intervjufrågorna, och om intervjuguiden innehåller känsliga frågor. 
Exempel på detta kan vara inkomstfrågor, men även andra typer av frågor som kan relateras till 
intervjupersonens identitet (Denscombe, 2016, s. 270-271). Enligt Krag Jacobsen (1993, s. 19) 
är en intervjuguide en typ av checklista som blir ett hjälpmedel för forskaren, detta för att 
intervjupersonen ska kunna belysa olika områden och teman. Ett sätt kan vara att hålla sig till 
öppna frågor inom intervjuguiden, då de inte behöver vara i någon speciell ordning. Att ha en 
intervjuguide kan även relateras till en mer styrd intervjuform, och därför kallas för 
strukturerade intervjuer. Som metod har det många för och -nackdelar, exempelvis kan det vara 
mindre tidskrävande (Krag Jacobsen, 1993, s. 19).   
 
8 Några exempel kring intervjuguiden är exempelvis frågan om intervjupersonernas ålder, där 
frågan är uppdelad i olika kategorier. Frågan består av kategori A som är 18-30 år, och kategori 
B som är 31+. Detta för att skydda personernas identitet och för att lyfta vikten av 
forskningsetik, då jag inte vet hur arbetslaget ser ut i organisationen. För att skydda personernas 
integritet har jag valt att inte avslöja kön. 9 I intervjuguiden finns det även vissa frågor som har 
en följdfråga där de får ge exempel på vad de menar, detta relaterat till tidigare fråga. Avsikten 
med dessa följdfrågor är att ge intervjupersonerna chansen att yttra sina upplevelser med hjälp 
av konkreta exempel, då studien är inspirerad av en fenomenologisk ansats.   
 
Urval  
 
Gatekeepern ifrån Arbetsförmedlingen har varit en mycket uppskattande förutsättning under 
utbildningssammanhang, men även i denna studie. Gatekeeper var en viktig person för att kunna 

8 Se bilaga 2 – Intervjuguide  
9 Se bilaga 2 – Intervjuguide 
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inhämta material ifrån fältet, och en mycket viktig förutsättning för urvalet i studien. Aspers 
(2007, s. 114) beskriver att en gatekeeper är en förutsättning för att kunna komma ut på fältet, 
det anses vara en kontakt med en organisation. Jag har e-mailat gatekeepern för att få tillgång 
till en lista med kontaktuppgifter till arbetsförmedlare som arbetar inom etableringsuppdraget. 
Krag Jacobsson (1993, s. 10) beskriver att det är intervjuaren som tar initiativet till en intervju. 
Gatekeepern påpekade även i sitt e-mail till arbetsförmedlarna att deltagande är frivilligt, och 
att personen själv har intervjuats av mig tidigare. Urvalet ska vara två till femårs erfarenhet 
inom arbetet som arbetsförmedlare på etableringsavdelningen. 10 Därefter skickades ett 
missivbrev via e-mail för att ge arbetsförmedlarna möjligheten till information om vem jag är, 
och vad syftet är med forskningen men även vad deltagandet innebär för dem.  
 
Urvalet fördelades jämt utefter kön och olika åldersvariationer vid möjlighet. Detta berodde på 
arbetsförmedlarnas förutsättningar och tid. Denscombe (2016, s. 289-290) betonar att en 
nackdel med intervju som metod kan vara att det är tidskrävande, men även att det kan vara 
svårt att få till i planeringen. Avsikten med intervjun är att ge intervjupersonerna möjligheten 
att uttrycka sig om upplevelser och erfarenheter om lärande samt kompetensutveckling i arbetet, 
dock är det viktigt att forskaren inte påverkar intervjupersonernas svar. Detta kan relateras till 
forskarens kroppsspråk under intervjun, och hur forskaren tar emot svaren under 
intervjusituationen.  
 
Arbetsförmedlarna som arbetade med etableringsuppdraget kunde även ha andra uppgifter 
inom organisationen. Kravet för urvalet var att arbetsförmedlare ska arbeta med 
etableringsuppdraget, och ha ungefär ett till fem års arbetslivserfarenhet inom uppdraget. 
Avsikten med detta var att det ska ha en längre arbetslivserfarenhet av att arbeta med uppdraget. 
I intervjuguiden finns köns- och åldersfrågan med, däremot är aspekter som inte kommer att 
lyftas fram i resultatet. Detta eftersom att det kan kopplas till forskningsetik, och med avsikt att 
skydda intervjupersonernas identitet. Dock är frågan om ålder en intressant aspekt som kan 
relateras till lärande i arbetet och deras erfarenheter kring det, då dessa personer eventuellt har 
arbetat inom olika organisationer tidigare.  
 
Urvalet har därför baserat sig på antal personer som arbetar inom etableringsuppdraget med den 
erfarenhet som efterfrågades, och sedan valts utefter det. Studie fokuserar därför på de anställda 
som arbetar inom etableringsuppdraget och inte grunduppdraget. Det är även gatekeepern som 
har valt ut möjliga intervjupersoner. I denna studie har sju intervjuer genomförts, med både män 
och kvinnor. Intervjupersonerna har olika utbildningsbakgrunder, och en del av dem har även 
samma. De har jobbat olika länge på Arbetsförmedlingen, och vissa har inte samma 
arbetsuppgifter inom etableringsuppdraget. I de första intervjuerna gav intervjupersonerna ett 
tips om att skicka påminnelse för deltagande. Det administrativa och stora antalet e-mail kan 
vara en orsak för eventuell miss av det e-mailet som jag har skickat ut för intervju.  
 
 
 

10 Se bilaga 1 – Missivbrev  
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Forskningsetik  
 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen blir etik centralt, då det handlar om hur deltagarna 
i studien ska behandlas. Det etiska förhållningssättet inom forskning kan handla om att 
reflektera över vad som är moraliskt rätt för de personer som ska studeras. Det etiska 
förhållningssättet kan även skilja sig åt för många forskare inom akademin, och därför kan etik 
vara svårt att behandla i olika sammanhang (Bryman, 2000b, s. 127). 
 
Forskningsetiska krav   
 
Inom forskningssammanhang blir det viktigt med etik kopplat till deltagarnas frivillighet, 
integritet, anonymitet och konfidentialitet. Ett exempel på de riktlinjer och principer som gäller 
inom forskningsetik är informationskravet. Kravet fokuserar på vikten av att forskaren ska 
informera intervjupersonerna som deltar i forskningen, exempelvis om forskningens syfte och 
olika moment i forskningsprocessen. Kravet berör även information som gäller deras 
deltagande som ska vara frivilligt, och att deltagande samt medverkan kan avbrytas. Ett annat 
krav inom forskningsetiken är även samtyckeskravet som betonar deltagarnas fria vilja av att 
medverka i forskningen (Bryman, 2000b, s. 131-132). 11 Genom att få arbetsförmedlarnas e-
mail adress så mailade jag ut till dem angående intervju och bifogade även missivbrevet där jag 
betonade att deltagande är frivilligt, men även att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 
Detta var även något som gatekeepern påpekade i sitt e-mail till arbetsförmedlarna, och att 
personen själv har intervjuats av mig tidigare. En anledning till detta kan vara att skapa en 
känsla av tillit och trygghet, och för att betona deras utrymme samt fria vilja till samtycke.  
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som lyfter vikten av att behandla deltagarnas 
uppgifter med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna måste även bevaras på ett sätt 
som skyddar deltagarnas integritet och uppgifter, då endast forskaren själv ska ha åtkomst till 
dem. Det sista kravet är nyttjandekravet som fokuserar på hur all information används, då de 
endast får användas i forskningssammanhang. Dessa principer kan relateras till några 
frågeställningar som har i uppgift att förutse om deltagarnas deltagande kan skada dem. 
Bristande samtycke, förfalskningar och bedrägeri är exempel som inte är etiskt korrekta. Skada 
inom forskningssammanhang kan innebära att utsätta deltagarna för något som kan påverka 
deras fysiska och psykiska hälsa, exempelvis brist på självkänsla samt personlighetsutveckling 
men även stress (Bryman, 2000b, s. 132).  
 
I mötet med intervjupersonerna presenterade jag mig, och berättade om min 
utbildningsbakgrund samt vad studiens syfte berör. Innan intervjuns påbörjan valde jag även att 
ifrågasätta om intervjupersonerna har tagit del av missivbrevet som bifogades i e-mailet, och 
om det var några oklarheter eller funderingar som de undrade över. En del av intervjupersonerna 
valde att återigen läsa det, och andra påpekade att det hade missat det. Dessa intervjupersoner 
valde att läsa igenom den innan intervjuns påbörjan. Jag frågade även om deras upplevelse av 
att spela in intervjun, vilket alla bekräftade som acceptabelt och positivt.  

11 Se bilaga 1 – Missivbrev  
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Jag påpekade även att materialet kommer att användas för studiens syfte, men kan även tänkas 
att användas i andra utbildningssammanhang. Inspelningen skedde på min personliga dator och 
detta var något som jag påpekade, då jag förklarade att min privata dator är ett sätt att hålla 
materialet konfidentiellt. För att ännu en gång lyfta vikten av forskningsetik valde jag att 
återigen betona att deras identitet kommer att anonymiseras. 12 Detta var även något som jag 
påpekade i den första frågan som berör intervjupersonernas ålder, och att syftet med att ha två 
olika ålderskategorier relateras till att kunna skydda deras identitet.  
 
Jag upplever att intervjupersonerna uppskattade mina påpekanden, trots att samtliga redan hade 
tagit del av missivbrevet. Slutligen betonade jag att de kommer få besked om när studien är 
färdig, då de flesta påpekade att detta kommer bli en intressant läsning. Att prioritera 
forskningsetik i min studie blir inte något som endast kan relateras till det metodologiska och 
vetenskapliga i studien, men även en respekt mot deltagarna som bidrar med ett otroligt viktigt 
material för samhällets arbetsmarknad. Respekten relateras även till organisationen, då det är 
en betydelsefull myndighet för samhällets utveckling. 
  

Analysmetod  
 
Inom den fenomenologiska metoden är det viktigt att beskriva studieobjektet på ett konkret och 
fullständigt sätt. Metoden kan innefatta moment där forskaren ska se och lyssna, hålla ögonen 
”öppna” samt att inte värdera utan att låta fenomenet framträda i sin annanhet så att en ny helhet 
uppstår. Det handlar om att hitta en gemensam helhet kring det som undersöks (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 42).  Edmund Husserl kan ses som fadern till fenomenologin, han levde år 
1859-1938 där hans avsikt var att skapa en vetenskaplig fenomenologisk grund för forskare. 
Tanken bakom den fenomenologiska ansatsen är att se till fenomenet själv, ”gå till sakerna 
själv”. Husserl fokuserade även på att beskriva relationen mellan världen och människan, samt 
olika förhållanden kring detta (Bjurwill, 1995, s. 5-6, 13).  
 
Inom fenomenologin blir forskarens glasögon en viktig utgångspunkt, då det skapar möjlighet 
för att se ett fenomen oförändligt, konkret och ”rent”. Exempel på begrepp som blir väsentliga 
för fenomenologiska forskare är abstraktion, reduktion och reflektion. Det handlar om en 
växling mellan närhet och distans (Bjurwill, 1995, s. 18, 41). Betydelsen av ordet kraft kan ses 
utifrån olika perspektiv och inom det vetenskapliga blir det väsentligt med mekaniska krafter, 
samt dess tillämpningsområden. Kroppen kan därför betraktas som ett fenomen, och blir en 
kraftkälla för forskare (Bjurwill, 1995, s. 83).  
 
Studien kommer att inspireras av en fenomenologisk ansats, då det fokuserar på deltagarnas 
erfarenheter och upplevelser. Enligt Bryman (2000, s. 32-33) är fenomenologin en filosofisk 
ansats som fokuserar på hur individer skapar mening i den värld de lever i, men även vikten av 
att distansera sig från förutfattade meningar om hur världen ser ut. Detta för att forskaren ska 
kunna förstå hur individen ser på världen, då olika metoder för förståelse och tolkning relateras 
till en kunskapsuppfattning som ibland kan skilja sig ifrån positivismens traditioner. 

12 Se bilaga 2 – Intervjuguide 
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Tolkningsperspektiv kan även nämnas som interpretativism, och syftar till att se relationen 
mellan människor samt studieobjekt (Bryman, 2000, s. 32).  
 
En väsentlig del inom forskningsprocessen är hur forskaren ska analysera materialet, formen 
på analysen baseras därför på vad som är fokus i studien (Bryman, 2000, s. 193). Detta innebär 
en noggrann läsning av materialet, och även utrymme för reflektion samt analys. Denscombe 
(2009, s. 367) betonar att kvalitativ dataanalys fokuserar på att analysera data, och framhäva de 
slutsatser som relateras till studiens syfte. Enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 31-32) beskrivs 
analysen som väsentligt i relation till metodval, dock kan analysen ske som något kontinuerligt 
under forskningsprocessen. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på att skapa 
meningsfullhet av en stor mängd av material. Det kan handla om att skilja mellan olika aspekter, 
men även identifiera betydelsefulla mönster (Fejes & Thornberg, 2009, s. 32).  
 
Materialet har transkriberats och lästs ett flertal gånger noggrant, samt kontinuerligt reflekterats 
kring vad som framträder i det. Anteckningar har genomförts för min egen del, och för att kunna 
reflektera samt förstå. Avsikten har varit att kunna förstå vad, och vilka processer som 
framträder i materialet. För att kunna få ett grepp om materialet har jag därefter plockat ut de 
citat som upplevs vara beskrivande, och där liknande mönster upplevs framträda i flera av 
citaten. Därefter gjorde jag ett schema där liknande citat tillhörde samma kolumn, och valde ut 
ett eller två citat där fenomenet framträder tydligt. Detta eftersom att jag upplevde att liknande 
mönster har presenterat vid läsning av citaten.  
 
I de slutliga, och valda citaten har min tolkning varit att olika fenomen framträder inom diverse 
teman. Citaten innehåller en essens som även förekommer i de citat som har plockats bort för 
eventuell begränsning. Detta har sållats och därför kategoriserats till tre teman som omfattar 
essensen av fenomenet, där reflektionen även har fokuserat på att kunna hitta underkategorier 
för de olika teman som framträder. Fejes och Thornberg (2009, s. 33) påpekar att kvalitativ 
innehållsanalys kan förutsätta moment där eventuell kategorisering kan underlätta analysfasen 
för forskaren.  
 

Metoddiskussion  
 
Begrepp som blir relevanta i förhållande till tillförlitlighet och kvalité är validitet samt reflexivitet. 
Thornberg och Fejes (2009, s. 218-219) beskriver att validitet är ett begrepp som ofta relateras 
till kvantitativ forskning. Inom den kvalitativa metoden kan begreppet innefatta betydelsen av 
trovärdighet och tillförlitlighet. Ofta förknippas betydelsen av trovärdighet och tillförlitlighet 
med forskningsprocessen, samt hur noga forskaren har varit utifrån ett metodologiskt 
perspektiv. En systematisk dimension betonas utifrån ett metodologiskt perspektiv, och kan 
relateras till begreppet kvalitet i kvalitativ forskning (Thornberg & Fejes, 2009, s. 219). 
Reflexivitet är ett begrepp som även kan relateras till tillförlitlighet, trovärdighet och kvalité 
inom kvalitativ studier. Det lyfter vikten av reflektion hos forskaren, reflektionen kan relateras 
till det metodologiska i relation till resultatet. Ett kritiskt förhållningssätt blir väsentligt, och 
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kan relateras till hur forskarens perspektiv eller roll kan påverka forskningen (Thornberg & 
Fejes, 2009, s. 226-227).  
 
För att kunna stärka trovärdigheten i studien har jag valt att beskriva proceduren i studien, och 
min reflektioner kring det men även belägg som lyfter vikten av studiens problemområde. 
Etiska övervägande har även varit ett viktigt moment, och anledningen till detta är att försäkra 
anonymisering och trygghet i intervjupersonernas deltagande. Därutöver kommer även 
intervjupersonerna att numreras för att kunna belysa studiens kvalité och tillförlitlighet som kan 
relateras till studiens trovärdighet. Däremot kommer inte intervjupersonerna att beskrivas 
utförligare, och anledningen till detta är att skydda deras identitet vid deltagande av studien. En 
annan avsikt är att stärka studiens stringens, vilket skulle kunna underlätta för läsaren.  
 
Intervjusituationen  
 
Intervjuerna genomfördes på Arbetsförmedlingens kontor, i enskilda rum som kunde vara 
bokade för detta. Intervjusituationerna har varit behagliga, och min upplevelse är att det har 
varit en trevlig stämning. Min utbildningsbakgrund som hälsovetare och 
verksamhetsutveckling var aspekter som påpekades vara intressant. En del av 
intervjupersonerna ville gärna påminnas av studiens syfte. En del har även påpekat syftet, och 
deras upplevelse av den frågeställningen i organisationen. I en av intervjuerna skedde ett 
tekniskt problem, då inspelningen avbröts. Detta kan ha varit ett störande moment under 
intervjusituationen och en nackdel. Det löste sig dock snabbt, då jag meddelande händelsen och 
startade om en ny inspelning. En del av intervjupersonerna använde mycket kroppsspråk vid 
uttryck av olika upplevelser. Intervjuerna var cirka 15-60 minuter långa, och något som var 
återkommande i intervjupersonernas svar var att de ibland inkludera mig som ett exempel i ett 
sammanhang som de beskriver.  
 
De flesta av intervjupersonerna gav redan ett exempel innan följdfrågan, när jag ställde 
följdfrågan kunde vissa utveckla sin fråga mer. Det var även vissa som gav uttryck för att de 
redan var nöjda med sitt svar. Min upplevelse är att svaren som framkom i intervjuerna kunde 
ibland vara välutvecklande med exempel. 13 En del ville tillägga något på den sista frågan i 
intervjuguiden, då det är en övrig fråga. Vid ett tillfälle frågade intervjupersonen om 
frågeställningen, innan personen besvarade den sista frågan.  
 
En reflektion kan vara att intervjupersonen eventuellt ville tillägga något extra som även kan 
kopplas till studiens syfte. Efter intervjun kunde de eventuellt diskutera lite kring 
Arbetsförmedlingens villkor och förutsättningar i arbetet, men även hur arbetet kan se ut i en 
politiskt styrd verksamhet. En annan reflektion som uppstod av diskussionerna kunde även vara 
samhällets tillit till Arbetsförmedlingen som en myndighet. Diskussionerna kunde även 
fokusera på mig, och min utbildningsbakgrund samt framtida arbetsintressen. Ett tips som 
påpekades av ett fåtal arbetsförmedlare efter intervjuerna var att det kan vara bra att skicka en 

13 Se bilaga 2 – Intervjuguide 
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påminnelse för deltagande. Detta för att kunna få fler intervjupersoner, då det kan vara pressat 
med e-mail och ärenden.  
 
Kritik av kvalitativ forskning  
 
Enligt Bryman (2000, s. 368) har kvalitativa forskare kritiserat kvantitativa undersökningar, 
men kritiken har även varit inriktad mot kvalitativa undersökningar. En form av kritik riktad 
till den kvalitativa metoden är vikten av subjektivitet, och hur forskaren hanterar det ur ett 
metodologiskt perspektiv. Detta eftersom att forskarens personliga förhållanden påverkar 
studiens resultat och tolkningen av det. Forskarens personliga förhållanden kan exempelvis vara 
ålder, kön och personlighet (Bryman, 2000, s. 369-370). Ibland kan tydlighet i kvalitativ 
forskning även vara en bristande förmåga, och hur forskaren har gjort för att komma fram till 
slutsatser. Detta kan bero på att det inte finns konkreta, eller strikta linjer för hur 
datainsamlingen bör vara (Bryman, 2000, s. 369-370).  
 
Forskaren förförståelse och tillförlitlighet  
 
Denscombe (2016, s. 270) beskriver att samspelet i intervjun mellan forskaren och 
respondenten kan vara en vara en väsentlig utgångspunkt. Eftersom att jag har en 
hälsovetarbakgrund med fokus på pedagogik, och verksamhetsutveckling kan de vara 
betydelsefullt för min förförståelse. Enligt Denscombe (2016, s. 270) kan intervjufrågorna 
uppfattas på olika sätt av respondenterna, detta kan påverkas av hur respondenterna uppfattar 
forskaren. Olika aspekter som eventuellt kan påverka hur arbetsförmedlarna uppfattar 
intervjufrågorna är deras bakgrund, utbildning men även hur intervjufrågorna kan kopplas till 
deras arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter. Detta kan vara relevant att reflektera kring 
utifrån ett vetenskapligt och metodologiskt perspektiv, då det kan relateras till forskningens 
tillförlitlighet.  
 

RESULTAT   
 
Resultatet har baserat sig på sju intervjuer som innehåller tre teman. Det första temat är 
processer. Det är sådant som tyder på att yrket inte är specifikt, då det finns en ständig rörelse 
eller utveckling i yrket. Exempelvis kan det handla om olika processer i form av förändringar. 
Det andra temat benämns som lärande och utveckling, och skiljer sig ifrån temat processer. 
Detta tema fokuserar på att belysa vikten av de förutsättningar som kan främja 
arbetsförmedlarnas utveckling, exempelvis deras erfarenheter, kompetenslyft och deras 
förhållningssätt till det.  
 
Tema tre nämns som stöd och förutsättningar i etableringsuppdraget, och relateras till faktorer 
som kan underlätta för dem i arbetet. Det kan handla om sådant som rör arbetsförmedlarna 
själva, exempelvis deras sociala kompetens men även personliga förmågor. Däremot blir det 
viktigt att betona att det även kan innefatta stabila aspekter som arbetsförmedlarna kan utveckla 
genom organisationens förutsättningar. Resultatet kommer även presenteras med hjälp av 
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identitetskoder för att kunna stärka konfidentialiteten, och för att kunna underlätta för läsaren. 
Identitetskoderna är slumpmässigt valda, och därför är det inte möjligt att spåra 
intervjupersonerna. De valda identitetskoderna är intervjuperson 1-7.  
 
Processer  
 
I detta avsnitt kommer olika typer av processer att lyftas utifrån arbetsförmedlarnas erfarenheter 
på Arbetsförmedlingen. Det kan handla om processen att bli en arbetsförmedlare, men även 
deras tidigare arbetslivserfarenheter och förväntningar på etableringsuppdraget. Därutöver 
kommer arbetsförmedlarnas upplevelser av att arbeta på Arbetsförmedlingen att lyftas, och 
deras upplevelser av rekryteringsprocessen för anställningen som arbetsförmedlare. Det 
kommer även beröra upplevelser av villkor och förutsättningar som kan vara betydelsefulla i 
mötet med nyanlända. 
 
Att bli en arbetsförmedlare  
 
Avsnittet kommer att belysa ett citat där arbetsförmedlaren beskriver processen till att bli en 
arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, och även villkor samt förutsättningar för den 
processen. Arbetsförmedlaren beskriver det såhär: ”Man säger ungefär att det tar ungefär ett 
år att bli en lite mer handläggare. … Jag tror inte man kan möta någon här inne som säger att 
ja, men eftersom allting förändras hela tiden, så kan man det inte. Alltså det sitter inte i 
ryggraden. …” Intervjuperson 5 
 
Min tolkning av ovanstående citat är att arbetsförmedlaren beskriver att handläggartiteln är 
inget som de anställda kan tilldelas direkt, då det kan ta tid. Tidsuppfattningen kan basera sig 
på de förändringar som ständigt kan ske i organisationen. Det kan därför vara svårt för 
arbetsförmedlarna att kunna saker utantill. Arbetsförmedlarnas lärande kan vara en process som 
kan påverkas av deras erfarenheter, men även något som dem kan lära sig av sin omgivning. 
Kolb (1984, s. 2) påpekar att lärandet kan vara förankrat i arbetsrelaterade sammanhang, där 
individens erfarenheter kan bli betydelsefullt för sitt eget lärande och utveckling. 
 
Arbetsförmedlingen beskrivs i citatet som en organisation med ständiga förändringar. Citatet 
kan tolkas som att arbetsförmedlarna ständigt kan ingå i olika processer beroende på deras 
arbetsuppgifter, och förändringar som kan påverka arbetsuppgifterna. Enligt Ellström (2005) 
kan organisatorisk lärande handla om att verksamheten kan skapa förutsättningar för att kunna 
utveckla kunskap, kompetens och mänskliga resurser. Dessa förändringar kan vara 
omständigheter som kan bidra till ett lärande i den dagliga verksamheten, då det ständigt kan 
vara förändringsprocesser. Anledningen till detta skulle kunna vara att det kan uppstå 
situationer där arbetsförmedlarna måste kunna anpassa sig till de förändringar, och reformer för 
att kunna bli en bra arbetsförmedlare.  
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Arbetsförmedlarens rekryteringsprocess av anställningen som arbetsförmedlare  
 
Studiens syfte berör en heterogen arbetsgrupp på etableringsenheten, och därför blir det 
väsentligt att lyfta arbetsförmedlarnas erfarenheter av rekryteringsprocessen för deras 
anställning. Avsikten med detta blir att belysa deras egen uppfattning av varför de blev 
anställda, samt vilka faktorer de själva tror kan ha varit värdefulla. Citatet nedanför tyder på att 
tidigare arbetslivserfarenheter kan vara en betydelsefull aspekt för arbetsförmedlarens 
rekryteringsprocess. ”Jag tror att arbetsgivaren anställde mig just på grund utav min 
kompetens från min tidigare arbetsgivare. …” Intervjuperson 6 
 
Min tolkning av citatet är att tidigare arbetslivserfarenheter kan vara en utgångspunkt som kan 
ha påverkat arbetsförmedlarens anställning. Jag anser även att kompetens skulle kunna 
utvecklas genom individens erfarenheter, och därmed bli ett lärande som kan gynna individen 
exempelvis vid rekryteringsprocesser. Jag skulle därför kunna koppla det till teoretiska 
utgångspunkter av lärande som kan ske genom individens erfarenheter. Enligt Kolb (1984, s. 
2) kan lärande genom erfarenheter vara något som kan utvecklas i både vardags- och 
arbetsrelaterade sammanhang. Detta eftersom att erfarenhetsbaserat lärande kan utvecklas 
genom individens beteende, uppfattning och erfarenheter (Kolb, 1984, s. 20-21).  
 
Förväntningar på etableringsuppdraget och tidigare arbetslivserfarenheter   
 
I detta avsnitt kommer arbetsförmedlarens upplevelse att presenteras relaterat till det tempo 
som verkar finnas på Arbetsförmedlingen, och hur det skulle kunna påverka arbetsuppgifterna. 
Arbetsförmedlaren påpekar att en väsentlig aspekt kring detta kan vara vad arbetsförmedlarna 
har med sig sen tidigare. ”… Jag tror att det beror på vad man har med sig bakåt, … det finns 
ju ett tempo här som absolut gör att det finns en puls i arbetsuppgifterna. …” Intervjuperson 7 
 
Min tolkning av citatet ovan är att arbetsförmedlaren beskriver en upplevelse av att ingå i en 
process. Arbetsförmedlaren upplever eventuellt ett tempo, och beskriver hur det kan påverka 
arbetsuppgifterna. Upplevelsen av tempot inom organisationen skulle även kunna relateras till 
förväntningar om att kunna leverera som arbetsförmedlare. Wenger (1998, s. 47) beskriver 
begreppet practice som betonar vikten av att anställda måste kunna uppleva sina arbetsuppgifter 
som stimulerande. Begreppet innefattar även förhållanden som kan vara underförstådda i 
organisationen. Det handlar även om vad som prioriteras och värderas inom organisationen 
(Wenger, 1998, s. 47). Tempot på Arbetsförmedlingen kan betraktas som en aspekt som skulle 
kunna vara underförstått, och ett klimat som har eskalerat inom organisationen.  
 
Tempot på Arbetsförmedlingen behöver däremot inte vara en främjande faktor för 
arbetsförmedlarens upplevelse av att ha stimulerande arbetsuppgifter. Däremot skulle tempot 
kunna vara en faktor för upplevelsen av stress i arbetet, vilket kan relateras till hälsan på 
arbetsplatsen men även arbetsförmedlarnas lärande. Arbetsförmedlarens tidigare 
arbetslivserfarenheter kan därför bli betydelsefullt för upplevelsen av att ha stimulerande 
arbetsuppgifter eller stress, då det kan relateras till arbetsförmedlarens handlingsutrymme.  
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Citatet skulle även kunna tolkas på ett annat sätt, och kan därför relateras till ett 
anpassningsinriktat lärande som kan ske på arbetsplatsen. Denna form av lärande skulle kunna 
relateras till den sociala omgivningen, då arbetsförmedlaren lär sig hur rutinerna kan vara på 
arbetsplatsen. Granberg och Olsson (2005) beskriver anpassningsinriktat lärande som en 
process där individen lär sig rutiner och den sociala omgivningen på arbetsplatsen, samt att 
flexibelt kunna anpassa sig till det. I citatet framkommer en upplevelse av att ha ett tempo på 
Arbetsförmedlingen.  Tempot skulle kunna relateras till att arbetsförmedlaren lär sig hur 
kulturen är på Arbetsförmedlingen, och vad som prioriteras samt värderas relaterat till 
etableringsuppdraget. Anpassningsinriktat lärande kan bli ett sätt där lärandet skulle kunna 
basera sig på den sociala omgivningen, och hur verksamheten kan fungera.  
 
Att arbeta på Arbetsförmedlingen   
 
I detta avsnitt kommer arbetsförmedlarens upplevelser och erfarenheter belysas, samt framhäva 
en annan form av process. Processen fokuserar på det som sker inom Arbetsförmedlingen, och 
i arbetsförmedlarnas arbete. Arbetsförmedlaren uttrycker det såhär: ” … En bild som jag hade 
utifrån var att Arbetsförmedlingen var väldigt hierarkisk. Det är det inte, det är en väldigt platt 
organisation. Det innebär att jag får vara en del i det arbetet där vi utvecklar hur vi ska komma 
framåt, och hur vi ska tänka. … ” Intervjuperson 3 
 
Min tolkning av citatet ovan skulle kunna tyda på någon form av process där arbetsförmedlaren 
kan få vara med och påverka i organisationen, trots att organisationen anses vara platt av 
intervjuperson 3. Enligt Ullström (2011) kan samhällets valda politik ha en påverkan på 
myndigheters villkor och förutsättningar inom organisationen. Jag tolkar dock citatet som att 
arbetsförmedlaren får vara delaktig i en process där det finns möjlighet till handlingsutrymme 
och inflytande.  
 
Lave och Wenger (1991, s. 37) beskriver situerat lärande som en aktivitet där individen får lära 
sig genom att få vara delaktig i ett sammanhang och ha inflytande. Möjligheten till delaktighet 
och inflytande kan betraktas som sociala förhållanden som påverkar individens lärande samt 
reflektion (Lave & Wenger, 1991, s. 37). Arbetsförmedlarens möjlighet för delaktighet i det 
organisatoriska arbetet kan vara en viktig aspekt, och kan därför relateras till 
arbetsförmedlarnas utrymme till att kunna påverka sin arbetsplats. Det skulle kunna bli en 
process som kan utveckla individen och organisationen, då arbetsförmedlaren kan få vara en 
del av verksamhetsutvecklingen. Ellström (2005) beskriver att organisationens struktur, kultur 
och system kan vara fundament för långsiktighet, lärande och utveckling i en organisation.  
 
Möte med nyanlända  
 
Avsnittet kommer att fokusera på arbetsförmedlarens erfarenheter av lärande som kan ske i 
mötet med de nyanlända, ett lärande för båda parterna. Det andra citatet kan handla om att ha 
förmågan att kunna lösa problem i mötet med nyanlända, där arbetsförmedlaren eventuellt 
måste kunna hantera människor.  
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” … En sådan sak som de berättade för mig, för här handlar det inte bara om att jag lär 
de, utan här handlar det otroligt mycket om att de lär mig. Och när vi hade första träffen 
så pratade om hur vi är som människor. …” Intervjuperson 3 

 
Jag tolkar citatet som att arbetsförmedlaren beskriver en situation där makten kan fördelas jämt, 
vilket skulle kunna resultera i ett lärande för arbetsförmedlaren själv och de nyanlända. En 
annan tolkning kan även vara att arbetsförmedlaren kan vara medveten om värdet av att kunna 
balansera makten mellan de nyanlända, och sig själv i mötet. Anledningen till detta skulle kunna 
vara att arbetsförmedlaren själv ska kunna lära sig och förstå, för att sedan kunna utvecklas i 
sitt eget arbete. Enligt Wenger (1998, s. 47) kan lärande och begreppet practice handla om 
individens medvetenhet och handlingar, men även att individen kan ha framförhållning som 
kan påverka det egna lärandet. Jag kan relatera detta till ett helhetstänkande, där individen kan 
prioritera sitt eget lärande och utveckling, samt möjliggöra det genom att själv skapa 
möjligheter för det. Exempelvis genom sitt eget förhållningssätt och sätt att tänka i mötet med 
nyanlända, men även generellt i sitt arbete.    
 

”Jag kommer inte på ett bra exempel, men att vara arbetsförmedlare på 
Arbetsförmedlingen. Det handlar väldigt mycket om att gilla problemlösning, att kunna 
hantera människor. Jag är bättre på det idag än vad jag var i början av min 
arbetsförmedlarkarriär kan man säga. … Men det är det de handlar om hela tiden. Jo, men 
man lär sig något av det liksom. …” Intervjuperson 1 
 

Citatet ovan kan relateras till en erfarenhet av att ingå i en process, där arbetsförmedlaren 
beskriver ett lärande som kan ha skett över en längre period inom etableringsuppdraget. Jag kan 
tolka arbetsförmedlarens citat som ett uttalande om att mötet med de nyanlända kan vara en 
möjlighet där arbetsförmedlaren kan lära sig att hantera människor. Min tolkning är även att det 
är viktigt att kunna se problemlösning som något betydelsefullt. Därutöver är förmågan att 
kunna lösa problem en förutsättning för att kunna hantera sitt eget arbete.  
 
Ett annat sätt att tolka citatet skulle kunna vara att lärande kan vara en företeelse som kan 
utvecklas genom individens erfarenheter. Det skulle kunna vara situationer där individen får 
vara delaktig och ha inflytande, exempelvis i mötet med de nyanlända. Däremot kan detta vara 
ett lärande som kan ske medvetet, men även omedvetet. Min tolkning är att citatet skulle kunna 
kopplas till ett lärande genom erfarenheter, då arbetsförmedlaren uttrycker att hanteringen av 
arbetet har förbättras över tid. Enligt Kolb (1984, s. 20-21) kan erfarenhetsbaserat lärande vara 
en process som grundar sig på en ”här och nu” händelse, där det värdefulla blir vilken erfarenhet 
individen har varit med samt processen emellan.  
 
Lärande och utveckling  
 
Lärande och utveckling är en kategori där arbetsförmedlarnas erfarenheter av någon form av 
lärande och utveckling presenteras. Dessa utgångpunkter handlar om kompetensutveckling och 
deras förhållningssätt kring det, men även erfarenheter som kan bli ett värde för lärandet och 
varför.  
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Kompetensutveckling  
 
Avsnittet kommer att fokusera på arbetsförmedlarnas erfarenheter av kompetensutveckling i 
sin anställning på Arbetsförmedlingen. Därutöver kommer även betydelsefulla villkor och 
förutsättningar för kompetensutveckling att betonas, vilket baseras på nedanstående citaten:  
 

”Alltså Arbetsförmedlingen är liksom väldigt bra på att hitta utbildningar där det brister, 
och liksom vi har ju utbildningar inom allting nästan. Men jag tror också i det här med 
samtal med chef och man känner liksom att man är mindre bra på någonting, så känner 
man att man behöver så är inte det omöjligt att få det igenom. Jag har ju gått på andra 
utbildningar där jag känner att det här behöver jag mer kunskap om. Det liksom brukar 
inte vara några problem här och få det om man känner att man behöver 
kompetensutvecklas.” Intervjuperson 2 

 
Min tolkning av citatet ovan är att kompetensutveckling är något som värderas och prioriteras 
på Arbetsförmedlingen. Kompetensutveckling kan bli något som kan ses utifrån ett 
individperspektiv, men även utifrån ett organisatoriskt perspektiv relaterat till långsiktighet. 
Anledningen till detta är att citatet kan belysa vikten av att ha en chef som arbetsförmedlarna 
kan kommunicera och förhandla med. Chefen skulle kunna ses som en förutsättning för att 
kunna utvecklas i sitt eget arbete, men även för att arbetsförmedlarna ska kunna utveckla 
verksamheten. En annan aspekt som kan påverka kompetensutvecklingen på 
Arbetsförmedlingen är maktförhållanden mellan chefen och arbetsförmedlarna, vilket citatet 
inte tyder på. Arbetsförmedlingen (u.å.c) beskriver att engagerade chefer är en betydelsefull 
förutsättning för medarbetarna, och för att kunna upprätta en lärande organisation.  
 
Chefens tankesätt om vad verksamhetsutveckling praktiskt innebär kan vara fundamentalt, så 
väl som organisationens vision gällande verksamhetsutveckling. I detta fall är 
Arbetsförmedlingen en myndighet, och det kan vara en aspekt som påverkar vid prioriteringar 
av beslut och resurser. I Ds (1993:65) nämns kompetensutveckling som en företeelse som kan 
handla om att ha en strävan i verksamheten, där fokus kan vara att utveckla personalen och 
verksamheten i sin helhet. Inom myndigheter kan det finnas en stor press om att investera 
budgeten på ett givande sätt (Ds 1993:65). Besluten inom Arbetsförmedlingen kan basera sig 
på bakomliggande värderingar och prioriteringar som påverkar hur kompetensutveckling bland 
personal prioriteras, då det är en myndighet.  
 
”Det finns inget gnällforum, alltså organiserad. Det är la det jag kan tycka att man 
saknar i kompetens, för att du pratar med någon som såhär avdramatiserar eller 
bekräftar och förstår så det har inte vi. Otroligt.” Intervjuperson 1. Min tolkning av 
ovanstående citat är att det inte finns någon handledning för arbetsförmedlarna, där de 
skulle kunna diskutera olika problem eller svårigheter i etableringsuppdraget. Det skulle 
kunna vara en förutsättning för dem i arbetet, och för att de ska kunna utvecklas. Däremot 
förekommer det inte om det finns andra förutsättningar som skulle kunna relateras till 
betydelsen av att ha handledningsmöjligheter.  
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Hyrkäs och Appelqvist-Schmidlechner (2003) skriver i sin studie att metoder för team 
lärande skulle kunna vara handledningsforum, där de tvärprofessionella skulle kunna få 
möjligheten att diskutera då det kan främja kommunikationen. Hanledningsmöjligheter 
som arbetssätt inom organisationen anses därför inte vara ett arbetssätt för lärande inom 
Arbetsförmedlingen, däremot är det otydligt om det förekommer andra arbetssätt som 
skulle kunna utveckla team lärandet.  
 
Arbetsförmedlarnas upplevelser av arbetslaget  
 
Studiens syfte fokuserar på en heterogen arbetsgrupp på Arbetsförmedlingen, och utgår ifrån 
att arbetsförmedlarna kan ha olika akademiska bakgrunder. I vissa intervjusammanhang var det 
några av arbetsförmedlarna som ifrågasatte studiens syfte, och antagandet om att arbetslaget är 
heterogent. I nedanstående citatet påpekar arbetsförmedlaren att det skulle kunna finnas mer 
likheter än skillnader i arbetslaget. Det beskrivs såhär:  
 

”Ja, alltså du förutsätter att vi är en heterogen arbetsgrupp, min uppfattning är att vi är 
en väldigt homogen arbetsgrupp. … . Det är väldigt mycket samma typ av akademiker 
bakgrund, men jag skulle nog säga att det är en väldigt homogen grupp. Det finns mer 
likheter i gruppen än vad det finns skillnader. … Men vilka högskolor är ni och pratar på, 
… . Har ni någon gång varit och pratat med ekonomerna, nej. Har ni någon gång gått och 
pratat med it- personer, nej. … Jag tänker att studerar man vår arbetsgrupp så kommer 
man att hitta betydligt mer likheter än skillnader. … ” Intervjuperson 3 

 
Min tolkning är att arbetsförmedlaren kan uppleva att det finns mer likheter än skillnader i 
arbetslaget. Fortbildningar och andra typer av kompetenslyft skulle kunna vara förutsättningar 
som gör att arbetsförmedlarna skulle kunna mötas i arbetet, trots att de kan ha olika akademiska 
bakgrunder. Arbetsförmedlaren ger även uttryck för eventuella yrkesgrupper som 
Arbetsförmedlingen skulle kunna ta i kontakt med vid rekryteringsprocesser. Detta skulle vara 
något som påverkar hur arbetslaget kan se ut, vilket arbetsförmedlaren också ger uttryck för 
utifrån min tolkning.  
 
Citatet skulle kunna vara något som jag skulle kunna koppla till kompetens, och betydelsen av 
det som begrepp. Anledningen till detta är att begreppet lyfter vad som eventuellt kan påverka 
kompetensbehovet inom olika typer av organisationer. I Ds (1993:65) påpekas efterfrågan av 
kompetens som något som skulle kunna påverkas av organisationens fokus och funktion. 
Myndigheter är dock organisationer som själva skulle kunna vara ansvariga för 
kompetensutbudet och budget för det, samt förmågan att kunna kompetensutveckla sin personal 
(Ds, 1993:65).  
 
Olika förhållningssätt till kompetensutveckling  
 
Inom detta avsnitt kommer arbetsförmedlarnas förhållningssätt gentemot kompetensutveckling 
att belysas. Arbetsförmedlarens vilja kan vara en avgörande faktor för om de tar möjligheten 
till kompetensutvecklingen. Arbetsförmedlarna delar med sig av sina erfarenheter av 
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kompetensutveckling. De uttrycker hur de eventuellt kan tänka kring utbildningar, där deras 
eget förhållningssätt blir väsentligt för deras lärande. Det första citatet beskrivs såhär: ”… 
Utbildning och som så, det kan du få. Det är inget problem, men det är ju bara torr teori om 
du tänker dig, sen när du sitter in real life.” Intervjuperson 1 
 
Utefter citatet ovan beskrivs möjligheter till utbildning som en god förutsättning på 
Arbetsförmedlingen, vilket skulle kunna tolkas som att verksamhetsutveckling är något som 
prioriteras inom verksamheten. Däremot beskriver arbetsförmedlaren att teori och utbildning 
kan bli meningslöst utan att kunna sätta det i ett sammanhang, och därför kan det praktiska 
arbetet tolkas vara en betydelsefull förutsättning för arbetsförmedlarens utveckling. I Ds 
(1993:65) beskrivs kompetensutveckling som en form som kan vara planerad, men även 
avseenden som kan vara oplanerade inom verksamheten. Arbetsförmedlarnas lärande kan 
handla om utbildningsformer där arbetsförmedlaren skulle kunna lära sig avsiktligt, däremot 
finns det även sammanhang där dem kan lära sig omedvetet. Enligt Lave och Wenger (1991, s. 
37) kan situerat lärande vara en form där individen kan utvecklas genom att få vara inkluderad 
i ett sammanhang. En annan tolkning av citatet skulle kunna vara att belysa vikten av att 
integrera teori och praktik, då dessa faktorer ömsesidigt kan påverka varandra.  
 

”… . Vissa av dem är ju faktiskt riktigt bra, sen är jag ju av den åsikten att oavsett om 
utbildningen inte är bra så brukar jag oftast få med mig någonting som är bra av 
utbildningen. Att det var någon liten pärla som man kan ta med mig hem och reflektera 
runt … . Så det beror ju lite grann på hur man är som person också, att har man en vilja 
att skaffa sig … . Är man lyhörd? Ifall en vill ha personligutveckling eller om du redan vet 
allt, kan allt och ja. Det är den värsta sorten … lite så ödmjukt, men man blir aldrig fullärd. 
Och varje människa som jag träffar, den är unik.” Intervjuperson 1 

 
I citatet ovanför beskrivs Arbetsförmedlingen som en organisation som har goda förutsättningar 
för utbildning. Arbetsförmedlaren upplever att de utbildningar som erbjuds kan vara givande, 
dock kan upplevelsen vara en personlighetsfråga. Upplevelsen av utbildningarna skulle kunna 
påverkas av arbetsförmedlarnas förhållningssätt gentemot utbildningar, och om de anser sig 
själva vara fullärda. Min slutliga tolkning av citatet är att arbetsförmedlaren har en potentiell 
vilja för att kunna lära sig, vilket i sin tur kan skapa möjligheter för utveckling. Korytkowski 
(2015) påpekar att en intelligent medarbetare skulle kunna kompetensutvecklas på sin 
arbetsplats, vilket kan bli givande utifrån ett individ- och organisationsperspektiv.  
 
Arbetsförmedlarnas erfarenheter  
 
Avsnittet kommer att betona vikten av att ha erfarenheter i förhållande till lärande. Erfarenheter 
anses vara en värdefull faktor för lärandet, då det betonar den praktiska dimensionen av det. 
Det anses inte vara något individen kan läsa sig till, utan det är sammanhanget som kan bli 
förutsättningen för individens lärande. Att vara den medarbetaren som har längre erfarenheter 
av arbetet kan även skapa trygghet i gruppen, och för medarbetarens omgivning.   
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”Det som jag bidrar med i min grupp är att jag har varit en utav de som har varit anställd 
längst i etableringen. … Man blir den här personen som många vänder sig till, för att fråga. 
… Man blir på ett sätt en kompetensbärare, alltså för att utbilda de här nya som kommer. 
Liksom se till att mina kollegor känner sig trygga i det, och det arbetet som de har. För att 
cheferna har oftast inte kunskap av uppdraget, alltså de har ju kunskap av att de ska leda 
personal och liksom, men de har ju liksom inte den här specialistkunskapen liksom. Så då 
blir det liksom att man bidrar med det, tror jag. Erfarenheter.” Intervjuperson 2 
 

Ovanstående citat kan relateras till en arbetsförmedlare som eventuellt är en av dem som jobbat 
längst i etableringsuppdraget. Att vara en av dem som har jobbat längst i etableringsuppdraget 
kan bli en förutsättning för arbetsförmedlarens kollegor. Jag tolkar citatet som att 
arbetsförmedlaren kan bli en god resurs för verksamheten, men framför allt för sina kollegor 
och deras trygghet vid hinder. Arbetsförmedlaren kan bli den trygga kollegan som många andra 
arbetsförmedlare kan vända sig till, och detta kan innebära förutsättningar för ett lärande i 
verksamheten. Detta kan även grunda sig på arbetsförmedlarens erfarenheter som kan ha 
utvecklats till kompetens, och en trygg roll i etableringsuppdraget. En trygg roll i arbetet skulle 
kunna gynna arbetsförmedlaren själv, då upplevelsen av arbetet kan bli meningsfullt. 
Arbetsförmedlaren påpekar även att cheferna inte alltid kan ha den speciella kompetensen av 
arbetet, utan oftast kompetens som mer kan syfta sig till ledarskap och medarbetarskap.  
 
Min tolkning av ovanstående citat är att det kan vara något som skulle kunna kopplas till ett 
erfarenhetsbaserat lärande. Detta eftersom att arbetsförmedlaren nämner att tidsdimension kan 
vara en värdefull faktor för lärandet i arbetet, och för etableringsuppdraget. Arbetsförmedlarens 
erfarenheter i arbetet kan bli meningsfulla sammanhang för lärandet av arbetet, men även 
genom att ha längre erfarenheter av det. Enligt Kolb (1984, s. 1, 20-21) blir det viktigt med 
meningsfulla sammanhang där individen kan ha utrymme för inflytande, och för att kunna 
utveckla sitt eget lärande. Erfarenhetsbaserat lärande är en form av lärande som kan vara 
betydelsefullt för individens utveckling, då lärandet kan baseras på individens egen uppfattning, 
beteende och erfarenheter (Kolb, 1984, s. 1, 20-21).  
 

”Det är efter väldigt många års arbete, alltså det här är ingenting du kan läsa dig till. Du 
kan läsa hur mycket litteratur du vill, alltså det går inte att läsa. Vi har handläggarstöd, vi 
har checklistor, men just det här praktiska alltså samtalandet om man säger så bara, för 
det är nummer ett i vårt arbete. De ju samtalen, men inte bara samtalen men också lyssna, 
liksom vad säger du för någonting då. …” Intervjuperson 1 

 
Min tolkning av citatet ovan är att många års arbete kan bli erfarenheter som kan betraktas som 
värdefulla för arbetsförmedlarnas lärande i arbetet. Arbetsförmedlaren ger uttryck för att många 
års erfarenheter av arbetet kan bli ett värde som arbetsförmedlarna inte skulle kunna läsa sig 
till. Däremot betonar arbetsförmedlaren att de har handläggarstöd och checklistor som skulle 
kunna vara förutsättningar i samtal, men min tolkning är att det praktiska kan bli ett värde för 
lärandet. Detta eftersom att arbetsförmedlaren kan få möjligheten att träna på förmågan att 
kunna lyssna i samtal och för att kunna förstå, då samtal kan bli en central del av deras arbete.  
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Citatet skulle även kunna vara ett exempel som skulle kunna kopplas till ett erfarenhetsbaserat 
lärande, då arbetsförmedlaren lyfter många års arbete som en potential utgångspunkt för ett 
värdefullt lärande. Kolb (1984, s. 1) beskriver att erfarenhetsbaserat lärande kan förknippas 
med de sammanhang som individen befinner sig i, då erfarenheterna av dessa sammanhang kan 
påverka lärandet. De sociala omständigheterna i en viss situation kan därför anses vara 
betydelsefullt för utfallet av lärande, dock blir individens tidigare erfarenheter en viktig 
utgångspunkt för detta (Kolb, 1984, s. 1, 20-21).  
 
Stöd och förutsättningar för etableringsuppdraget   
 
I detta avsnitt kommer arbetsförmedlarnas upplevelser att lyftas kring faktorer som kan 
upplevas som stöd, eller eventuella förutsättningar i arbetet. Fokus är på att identifiera de 
faktorer som kan underlätta för arbetsförmedlarna i etableringsuppdraget. Stöd och 
förutsättningar kan relateras till arbetsförmedlarnas möjlighet att kunna utvecklas i sitt eget 
arbete. Det kan även vara faktorer som gör att de kan prestera bättre i arbetet, och för att kunna 
få ett bättre utfall för de nyanlända men även för organisationen.  
 
Organisatoriska förutsättningar för arbetsförmedlarna  
 
Organisatoriska förutsättningar kan handla om villkor som Arbetsförmedlingen kan prioritera 
för att kunna främja arbetsförmedlarnas lärande och hälsa. Det kan handla om förutsättningar 
och verktyg som möjliggör en bättre prestation samt hantering av etableringsuppdraget, vilket 
kan skapa en känsla av meningsfullhet för arbetsförmedlaren. Det skulle även kunna innefatta 
klimatet i verksamheten, där det eventuellt skulle kunna finnas utrymme för att kunna fråga 
sina kollegor.  
  

” … Om det rör sig om beslut och det rör sig om vårt regelverk, så har vi ett motsvarande 
Google som heter VIS och där finns det allt. Där finns även sådant som man inte behöver 
veta. Där finns verkligen allt. Den databasen bör rensas, den är enorm och där finns allt. 
… Så du, oftast så lär man sig rätt snabbt vem frågar man om vad. Samtidigt som man är 
medveten om även om de är vana vid att få frågor och det är aldrig någon som säger nej 
till att svara, så vet man om att de ofta är belastade med den typen av frågor, och vi har en 
del nyanställda som det är just nu, så börjar man oftast att titta på VIS för att se om man 
kan hitta informationen där. …” Intervjuperson 3 

 
Min tolkning av citatet ovanför är att arbetsförmedlaren beskriver att Arbetsförmedlingen har 
en databas som kan användas för regelverket. Databasen heter VIS, och där kan 
arbetsförmedlarna hitta information för att kunna hantera sitt arbete. Det verkar som att VIS 
kan bli en betydelsefull förutsättning för de nyanställdas lärande, då förfrågan om hjälp av 
kollegorna kan upplevas som belastande för dem. Arbetsförmedlarna ger uttryck för att det 
finns en kultur i omgivningen, där arbetsförmedlarna inte hade nekat för att hjälpa sina kollegor. 
VIS skulle därför kunna vara en förutsättning för dem erfarna men även för de nyanställda.  
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Jag skulle kunna koppla citatet till teorier där organisationen ska kunna skapa förutsättningar 
för att kunna betraktas som en lärande organisation. Ellström (2005) påpekar att en lärande 
organisation måste skapa långsiktiga strukturer som förutsätter utrymmen för lärande, och 
utveckling hos medarbetarna. VIS är en databas som skulle kunna betraktas som ett verktyg 
som gör att arbetsförmedlarna kan hantera sitt arbete självständigt. Min tolkning är även att det 
kan ses som en organisatorisk förutsättning som kan skapa möjligheter för ett individuellt 
lärande för arbetsförmedlarna.   
 
Tidsutrymme   
 
Arbetsförmedlaren i den här studien upplever att förutsättningar är goda på 
Arbetsförmedlingen. Exempelvis kan det handla om tillgången till information, utbildningar, 
kompetenspass och kontaktpersoner. Däremot påtalas en brist som handlar om tid för att 
utnyttja de möjligheter som erbjuds.  
 

”Alltså jag tror inte det, som sagt. För alltså vi har alla verktyg som vi behöver, vi har all 
information och alla utbildningar. Vi har liksom kompetenspass. Vi har kontaktpersoner 
som vi kan kontakta, men allting handlar om tid och utrymme för att kunna göra detta. Jag 
tror det som saknas.” Intervjuperson 2 
 

Min tolkning av citatet ovan är att tidsutrymmet kan vara en faktor som skulle kunna påverka 
arbetsförmedlarnas möjlighet till att kunna lära sig, och att utvecklas i arbetet. Anledningen till 
det är att citatet tyder på att det inte finns tid för att kunna utnyttja sådana förutsättningar, 
exempelvis kompetenspass. Tidsutrymmet skulle kunna vara en utgångspunkt som kan relateras 
till hälsan på arbetsplatsen, men även hur mycket arbetsförmedlarna kan ta till sig av de 
organisatoriska förutsättningarna. Citatet skulle kunna kopplas till teoretiska utgångspunkter 
som rör en lärande organisation. Det väsentliga blir även Arbetsförmedlingens organisatoriska 
förutsättningar för lärande, där tidsutrymmet kan tolkas som fundamentalt. Enligt Ellström 
(2005) ska långsiktighet prioriteras inom lärande organisationer, där det organisatoriska arbetet 
kan bli betydelsefulla villkor och förutsättningar för medarbetarnas arbete samt utveckling.  
 
Social kompetens och personliga egenskaper  
 
Social kompetens och personliga egenskaper är andra förutsättningar som deltagarna finner 
viktig i etableringsuppdraget. Att vara en arbetsförmedlare skulle kunna handla om att kunna 
läsa människor för att kunna förstå dem. Nedanstående citat fördjupar sig kring 
arbetsförmedlarens sociala kompetens i etableringsuppdraget.  
 

”Social kompetens främst. Jag kan våra givetvis våra regler och våra lagar … . Men jag 
förlitar mig inte på regelverket när jag träffar människor, utan jag utgår istället ifrån att 
träffa människor på rätt nivå. Jag går ju förbi rummen här och så ser jag våra kollegor 
och de sitter såhär och så tittar man rakt in i en skärm, och så sitter personen såhär och 
försöker prata. … Jag stänger av skärmen och så sitter jag med penna och papper istället. 
... . Men jag själv har suttit på den sidan och stirrat in i den här kabelhärvan här bak. … . 
Första gången du är utanför Migrationsverket, och ska träffa liksom myndigheter. På något 
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sätt så startar ju ditt liv här i Sverige, och det första du ska behöva stirra in i är baksidan 
av en dataskärm. Det är ingen höjdare. … Inte myndighetsutöva. … . … Jag ska försöka få 
människor att bli etablerade, och då handlar det om att möta människor … . Och försöka 
utveckla ett samarbete, ett samförstånd, och då är det social kompetens. … Då ska du heller 
inte jobba med de sakerna, om du inte kan ta människor liksom. Så det har jag fått finslipa 
där. Läsa människor, läsa kroppsspråk, mimik, tonfall allt det där men även intresse, oro.” 
Intervjuperson 4 

 
Min tolkning av ovanstående citat är att det tyder på att arbetsförmedlarna ska kunna möta 
människor på rätt nivå. Social kompetens kan ses en förutsättning för att kunna skapa en känsla 
av meningsfull etablering för de nyanlända, då det kan vara början på ett nytt liv för dem. Social 
kompetens skulle därför kunna betraktas som en förutsättning i etableringsuppdraget, och för 
att kunna förstå de nyanlända. Det kan underlätta för att kunna skapa ett samförstånd med dem, 
snarare än att arbetsförmedlarna ska myndighetsutöva och endast förhålla sig till regelverket. I 
citatet påpekar arbetsförmedlaren att läsning av kroppsspråk, mimik och tonfall som väsentliga 
aspekter i relation till social kompetens och för att kunna förstå de nyanlända. 
 
Enligt min tolkning skulle social kompetens kunna vara något som arbetsförmedlarna kan lära 
sig i arbetet, och baserat på situationerna de befinner sig i. Omgivningen skulle därför kunna 
ses som en värdefull dimension för att kunna utveckla social kompetens, då det eventuellt kan 
vara något som utvecklas i sammanhanget. Det situerade lärandet kan därför vara en väsentlig 
teoretisk utgångspunkt förknippat till hur arbetsförmedlarna kan utveckla social kompetens. 
Lave och Wenger (1991, s. 37) beskriver att situerat lärande är något som sker i en viss situation, 
och ett lärande som kan baseras på omgivningens omständigheter.  
 
”Det var nog mina personliga egenskaper, alltså man ansåg att jag var rätt för att hålla 
på med det som jag gör, så det är min uppfattning.” Intervjuperson 2. Citatet tyder på att 
personliga egenskaper skulle kunna vara något som underlättar för individen vid 
rekrytering av en anställning. Jag tolkar att det var arbetsförmedlarens personliga 
egenskaper som underlättade rekryteringsprocessen, vilket arbetsförmedlaren själv 
uttrycker. Arbetsförmedlarens personliga egenskaper kan vara aspekter som skulle kunna 
relateras till social kompetens i relation till arbetsuppgifterna, men även för att kunna 
möta de nyanlända. Jag skulle därför kunna koppla citatet till teoretiska utgångspunkter 
som kan beröra begreppet kompetens. Falkenström (2013) skriver i sin studie om 
begreppet kompetens, och hur väsentligt det kan bli i förhållande till medarbetarnas 
arbetsuppgifter.   
 
Flexibilitet är en förmåga som framkommer i intervjun med arbetsförmedlaren, då det kan vara 
ett stöd i deras arbete. Att vara flexibel och kreativ i arbetet anses vara förmågor som kan 
underlätta i etableringsuppdraget. Anledningen till detta är att arbetet kan innefatta hårda regler 
som arbetsförmedlarna måste kunna förhålla sig till i arbetet. Däremot anses tolkningen av 
lagen vara en aspekt som skulle kunna förbättras i verksamheten, men även förhållningssättet 
kring det.    
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”… Vi är en statlig myndighet … . Vi har en hel del hårda regler att följa givetvis, men jag 
skulle gärna se att folk var mer kreativa och att folk var mer äventyrliga i hur man följer 
reglerna. Detta är våra regler och lagar och så. Ja, fast vi är inte domare, utan jag ser oss 
mer som advokater och då handlar det mer om tolkning av lagen, och det betyder att du 
kan vara lite flexibel. Om du har lagen så, så har man alltid tänkt att du kan möta lagen 
härifrån, fast det finns ingenting som gör att du måste göra det. Du kan möta lagen 
härifrån, sprida undan lagen och det kanske finns en lag där borta som du kan följa istället. 
Som gör att du får ett bättre resultat, och en bättre utkomst av det här för sökande. Det 
handlar ju givetvis om att du måste ha stor koll på vårt regelverk … . …. Ibland får jag 
känslan av att väldigt många är lite oroliga för att någonsin göra fel, och med fel då menar 
jag med citationstecken för det behöver inte vara fel i det enligt någon lag. Utan de liksom 
fel enligt de lagarna som finns inpyrda i väggarna, oskrivna lagar då och där tror jag att 
vi skulle behöva bli lite modigare.” Intervjuperson 4 

 
Det ovanstående citatet kan kopplas till förmågan att kunna vara flexibel och kreativ i 
etableringsuppdraget, och jag tolkar detta som något väsentligt för att kunna hantera arbetet. 
Att vara kreativ och flexibel kan vara förmågor som skulle kunna tyda på att vara 
anpassningsbar gentemot regelverket, och i tolkningen av lagar samt regler. Detta skulle även 
kunna tolkas som ett förhållningssätt i etableringsuppdraget, och i det arbetet som innefattar 
regelverket. Arbetsförmedlarnas förhållningssätt skulle kunna kopplas till möjligheten till 
lärande i deras arbete. Ett öppet förhållningssätt skulle kunna uppmärksamma andra sätt att 
tolka lagen som även kan gynna deras arbete, och nyanländas etablering.  
 
Arbetsförmedlaren uttrycker även en upplevelse av att kollegorna skulle kunna ha en rädsla för 
att göra fel, och detta skulle kunna kopplas till kulturen på Arbetsförmedlingen. Kulturen skulle 
kunna vara en faktor som påverkar arbetsförmedlarnas tankesätt, men även rutiner och hur 
arbetsuppgifterna ska utföras. Rädslan av att göra fel skulle kunna vara något som kan vara 
skapad på grund av det hårda regelverket. Däremot skulle motstånd och hinder i 
arbetsförmedlarnas arbete vara händelser som skulle kunna bidra till ett lärande, och ett lärande 
av att göra fel. Citatet skulle kunna relateras till teoretiska aspekter kopplat till betydelsen av 
kompetens, och faktorer som skulle kunna påverka betydelsen av det. I Ds (1993:65) beskrivs 
kompetens som ett begrepp där betydelsen av det förknippas till verksamhetens kulturella, 
sociala och materiella villkor. Dimensionen av begreppet skulle kunna vara något som är socialt 
skapat i verksamheten, då det påverkas av verksamhetens villkor och fokus (Ds 1993:65).  
 
Tålamod anses vara en förutsättning i arbetet med nyanlända, och därför presenteras 
arbetsförmedlarens upplevelser kring det. Det blir en förutsättning som skulle kunna ses som 
en egenskap som gör att arbetsförmedlarens arbete blir hanterbart, då det verkar underlätta i 
vissa sammanhang som exempelvis i möten. Nedanstående citat är ett exempel på det:   
 

”Ja, men tålamod handlar ju kanske om att lyssna på saker som du egentligen inte vill 
lyssna på. En del av våra har, inte alla men många har en social svår situation. … . Jag 
blir tvungen att lyssna på saker som inte rör mitt arbete över huvud taget, för att 
överhuvudtaget kunna ta nästa steg då förhoppningsvis.” Intervjuperson 1 
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Citatet ovanför är ett exempel på en upplevelse där arbetsförmedlaren eventuellt uttrycker att 
tålamod kan bli en förutsättning i mötet med nyanlända. Min tolkning är att det skulle kunna 
bli en egenskap för att kunna möta de nyanlända. Anledningen till det kan vara att många av de 
nyanlända eventuellt vill dela med sig av sin socialt svåra situation. Tålamod kan underlätta i 
sammanhang som involverar möten, detta för att kunna förstå de nyanlända. Jag tolkar även 
arbetsförmedlarens uttalanden som att de kan bli tvungna att ibland lyssna på de nyanlända, för 
att sedan kunna fortsätta samtalet som rör etableringen.  
 
Min tolkning är att detta är ett exempel som skulle kunna relateras till ett situerat lärande för 
arbetsförmedlaren, då situationen kan forma lärandet i arbetet. Arbetsförmedlaren beskriver att 
de ibland kan bli tvungna att lyssna på de nyanlända som eventuellt diskuterar ämnen som inte 
kan röra arbetsuppgifterna. Tålamod kan därför ses en förutsättning som arbetsförmedlaren 
utvecklar utefter situationen. Enligt Lave och Wenger (1991, s. 37) är situerat lärande något 
som individen kan utveckla i ett sammanhang, då det kan bli utgångspunkten för lärandet. 
Individens tankar, reflektioner och handlingar är aspekter som kan påverkas av den sociala 
omgivningen (Lave & Wenger, 1991, s. 32-33, 37).  
  
Dimensioner som skulle kunna relateras till förmågan att kunna samarbeta med sina kollegor 
tolkas också vara en betydelsefull utgångspunkt. Citatet nedanför är ett exempel där 
arbetsförmedlarens uttryckande tyder på att det betydelsefulla blir kommunikation, men även 
kollegornas beteende och förhållningsätt i arbetet. Det andra citatet tyder på att 
arbetsförmedlaren skulle kunna fråga sina kollegor om olika ärenden, men att det endast är 
kunden själv som vet om sina behov och behövligheter.   
 

”… . Jag skulle säga att det centrala är kommunikation. Gå och prata med dina kollegor, 
gå prata med chefen, gräv lite grann liksom och hur funkar det här? Nehe, okej. Tillbaka 
till ritbordet, och inte ta det så. Det får vara lite prestigelös, du kan inte. Det här var min 
idé. Ja, det spelar väl ingen roll om det är din idé. Det funkar inte, då får man ju rulla med 
den och gå vidare sådär. Men så fort jag fick koll på det, då löper det på. Så 
kommunikation, skulle jag säga. ”Intervjuperson 4 

 
Jag tolkar det ovanstående citatet som att kommunikation mellan kollegorna kan bli en viktig 
aspekt i etableringsarbetet. Att kommunicera med sina kollegor, chefen men även egen 
reflektion kan vara fundamentala aspekter för att kunna lösa problem och olika hinder i arbetet. 
En annan tolkning som citatet skulle kunna tyda på är arbetsförmedlarnas beteende, tankesätt 
och förhållningsätt i sitt arbete, vilket skulle kunna vara faktorer som skulle kunna främja 
arbetsförmedlarnas samarbete emellan. Att vara prestigelös i arbetet skulle kunna vara en 
förutsättning för att kunna ta emot kritik i arbetet, och för att kunna kommunicera samt 
samarbeta.  
 
Utifrån ett teoretiskt perspektiv skulle jag inte se arbetsförmedlarens uttryckande som ett team 
lärande i organisationen, då det exempelvis inte har forum för handledning. Däremot skulle det 
kunna tolkas som andra aspekter som kan vara förutsättningar för ett team lärande. Enligt Jones 
m.fl. (2013) är det viktigt med hur tvärprofessionella identifierar sin egen kompetens och 
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karaktär, men även hur de kan bidra samt medverka i team för att kunna skapa ett lärande. Detta 
framkommer i en studie där författarna skriver om tvärprofessionella och team lärande, och att 
dessa aspekter kan vara betydelsefulla förutsättningar för att kunna lära sig i team. Däremot är 
min tolkning att dessa aspekter även kan vara förutsättningar för att arbetsförmedlarna ska 
kunna samarbeta i etableringsuppdraget, men även generellt inom arbetsplatser.  
 

”… Fråga, fråga och fråga och då menar jag inte mina kollegor, för de vet inte utan det 
är kunden jag måste fråga. … . Det är också bara min kund som vet vad den behöver, alltså 
jag kan ju fråga hur många som helst här inne om, vad händer om någon blir opererad, 
hur klargör vi det behovet? Vi kan applicera hur många modeller som helst, och så kanske 
vi träffar den sökande och den säger fast jag har inte tänkt att vara sjukskriven. Det här 
kommer inte påverka mig och min vardag, för det är den här typen av jobb jag söker. Det 
spelar ingen roll hur mycket tid jag ägnat här inne på vad jag ska göra. Det är faktiskt den 
individen som styr det, så det är det ända sättet att lära sig på, tänker jag. …” 
Intervjuperson 3 
 

I ovanstående citatet uttrycker arbetsförmedlaren att det viktiga kan bli att fråga sina kunder om 
vad de upplever att de själva behöver i deras etablering. Min tolkning blir därför att 
arbetsförmedlarna skulle kunna fråga sina kollegor. Däremot är det endast kunden själv som 
kan veta vad som kan bli behövligt för sin egen etablering. Om arbetsförmedlaren skulle fråga 
sina kollegor skulle det kunna vara ett sätt för att kunna få andra tankar och idéer i arbetet. Det 
kan vara viktigt att förankra dessa nya tankar och idéer med den nyanlända, då det rör deras 
etableringsprocess. Jag skulle kunna koppla citatet till ett lärande som skulle kunna ske genom 
arbetsförmedlarens erfarenheter av etableringsuppdraget, och även i mötet med de nyanlända. 
Genom arbetsförmedlarens erfarenheter av arbetet skulle det kunna ske ett lärande för 
arbetsförmedlaren, där dem lär sig att sätta fokus på nyanlända och kommunikationen med dem. 
Kolb (1984, s. 26) beskriver att erfarenhetsbaserat lärande är något som baserar sig på 
individens erfarenheter, däremot kan en viktig aspekt i detta vara att individer kan uppfatta 
tankar och erfarenheter på olika sätt.  
 
Sammanfattning av resultatet  
 
Utifrån frågeställningarna i studien är arbetsförmedlartiteln ett yrke som formas under tiden de 
arbetar på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlartiteln anses vara ett kompetensområde som 
skulle kunna innefatta social kompetens och personliga egenskaper. Exempel på detta är 
förmågan att vara flexibel, kreativ och att kunna ha tålamod i arbetet. Resultatet belyser spår av 
professionellas lärande, vilket skulle kunna basera sig på villkor och förutsättningar som 
organisationen erbjuder för deras utveckling. Det finns ett socialt lärande, då det finns 
möjligheter att kunna fråga kollegor vid behov i arbetet, men även i mötet med nyanlända. 
Däremot innebär detta inte ett team lärande som exempelvis skulle kunna basera sig på 
organiserade handledningstillfällen. Intervjuerna tyder också på att tidsutrymme är något som 
upplevs vara bristande för arbetsförmedlarna i organisationen. Det skulle kunna kopplas till 
deras möjlighet att kunna utnyttja organisationens villkor och förutsättningar för deras lärande 
i arbetet.  
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Diskussion   
 
Syftet med studien berör professionellas lärande och kompetensutveckling i en heterogen 
arbetsgrupp, vilket har varit en intressant och lärorik process att studera. Jag ser lärande som en 
företeelse som skulle kunna påverka individers hälsa, och en aspekt som samhället ständigt bör 
prioritera inom olika verksamheter. Många organisationer kan vara privat styrda i samhället, 
vilket kan skapa handlingsutrymme vid exempelvis beslut om resurser. Arbetsförmedlingen är 
en myndighet som får direktiv från regeringen. Lärande kan därför vara en aspekt att prioritera 
inom verksamheter som är en del av den offentliga sektorn. Ett exempel skulle kunna vara 
stimulerande arbetsuppgifter utifrån ett arbetslivsperspektiv.  
 
Studien har varit inspirerad av en fenomenologisk ansats, och därför har det varit intressant att 
ta del av arbetsförmedlarnas erfarenheter kring lärande. Något som också har varit intressant är 
arbetsförmedlarnas syn på studiens syfte, och hur de upplever arbetslaget i den dagliga 
verksamheten. Det intressanta har varit att höra hur de resonerar kring det, då vissa av 
intervjupersonerna inte upplever arbetslaget som en heterogen arbetsgrupp. En anledning kan 
vara att nyanställda arbetsförmedlare får dem genomgå olika utbildningar för att kunna bli en 
handläggare, men även fortbildningar inom den inriktning de skulle vilja lära sig mer om. Detta 
har jag tolkat som en förutsättning för arbetsförmedlarna, och för att de ska kunna ha någon 
gemensam utgångspunkt i arbetet trots deras akademiska bakgrunder. Ett komplement kring 
detta skulle även kunna vara arbetsförmedlarnas tidigare arbetslivserfarenheter, då essensen av 
det skulle kunna betraktas som en förutsättning i etableringsuppdraget.  
 
Arbetsförmedlartiteln skulle kunna betraktas som ett yrke där de professionella ständigt kan 
ingå i olika typer av processer. Dessa processer betonar någon form av förändring, och att yrket 
inte kan betraktas som specifikt. Utifrån resultatet finns det aspekter som gör att 
arbetsförmedlarna kan tolkas ha gemensamma drag. Det gemensamma blir att 
arbetsförmedlarna är akademiker, deras sociala kompetens och personliga förmågor, men även 
etableringsuppdraget som arbete. Att vara en akademiker anses vara ett krav för att kunna arbeta 
som arbetsförmedlare, dock blir inte utbildningens inriktning eller fokus av väsentlighet.  
 
Därtill blir arbetsförmedlarnas sociala kompetens och personliga förmågor betydelsefulla för 
deras gemensamhet, men även för att kunna arbeta i uppdraget. Det som däremot kan betraktas 
som en skillnad i arbetsgruppen är deras tidigare arbetserfarenheter i förhållande till 
rekryteringsprocessen av anställningen som arbetsförmedlare. Det kan därför bli intressant och 
väsentligt att studera vad som kan bedömas vara ett mervärde i relation till tidigare erfarenheter 
i form av arbeten. Avsikten blir att förtydliga betydelsen av tidigare arbetslivserfarenheter och 
vad som kan betraktas som det, men även mervärdet av det i förhållande till 
etableringsuppdraget samt titeln som arbetsförmedlare.   
 
I resultatet framkommer det att en av arbetsförmedlarna inte upplever arbetslaget som en 
heterogen arbetsgrupp, då studiens syfte berör det. Jag har tolkat arbetsförmedlaren som att det 
eventuellt skulle kunna finnas mer likheter än skillnader i arbetsgruppen. Utifrån ett individ -
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och organisationsperspektiv skulle olikheterna bland arbetsförmedlarna kunna vara något som 
kan utveckla lärandet inom organisationen. Att ha olika akademiska bakgrunder skulle kunna 
vara en förutsättning för lärandet genom varandra, som även skulle kunna påverka 
verksamhetens utveckling genom kompetenslyft.  
 
Något som också kan betraktas som värdefullt för lärandet i arbetet är arbetsförmedlarnas 
tidigare arbetslivserfarenheter, och hur det kan kopplas till titeln som arbetsförmedlare. 
Däremot tolkar jag även resultatet som att det inte verkar finnas organiserade 
handledningstillfällen inom verksamheten, där arbetsförmedlarna skulle kunna diskutera 
svårigheter eller problem. Möjligheten till handledningstillfällen kan skapa förutsättningar för 
team lärande sinsemellan arbetsförmedlarna. Detta kan vara något som skulle kunna identifieras 
som ett problem för arbetsförmedlarnas lärande, då det är något som brister i organisationen. 
En anledning till detta kan vara den tidsbrist som upplevs existera inom verksamheten, och att 
det inte finns utrymme till att kunna skapa handledningstillfällen. Fejes (2016) beskriver i sin 
studie att vuxenpedagogik kan ses som processer där individer kan utveckla kunskap i utbyte 
med andra individers erfarenheter, och att sådana insatser bör prioriteras inom verksamheter.  
 
Detta kan vara något som är värt att betona, då studiens resultat belyser att arbetsförmedlarnas 
tidigare arbetslivserfarenheter som något värdefullt för att kunna utveckla kompetens i arbetet. 
Kompetenta arbetsförmedlare skulle även kunna relateras till samhällsutvecklingen, då 
nyanländas etableringsprocess kan vara en viktig utgångspunkt för det. Dustmann och Fabbri 
(2005) beskriver att nyanlända ska vara en grupp att prioritera i samhället, och denna 
prioritering skulle kunna kopplas till samhällsutvecklingen där integration blir en väsentlig 
faktor enligt författarna. Att ta vara på nyanländas kompetens och erfarenheter skulle även 
kunna vara en förutsättning för samhällsutvecklingen.  
 
Gustavsson (2005) skriver i sin studie om betydelsefulla förutsättningar för lärande. Att skapa 
möjligheter för handledningstillfällen i verksamheten kan även betona en social aspekt av 
lärande. Betydelsen av det sociala skulle kunna betraktas som en vägande dimension för 
lärandet, där relationer kan bli en förutsättning för lärande (Gustavsson, 2005). Granberg och 
Ohlsson (2005) skriver i sin studie om kollektivt lärande och att det kan förutsätta ett samspel 
mellan medarbetarna, där medarbetarna gemensamt kan skapa lösningar för de problem som 
identifieras inom organisationen. I en heterogen arbetsgrupp hade det därför varit bra att ha 
förutsättningar för att arbetsförmedlarna ska kunna lära sig av varandra, exempelvis 
handledningsforum som skulle kunna relateras till ett team lärande. Däremot anses det sociala 
lärandet även ske i mötet med nyanlända, vilket också skulle kunna vara en aspekt som kan 
utveckla arbetsförmedlarnas kompetens i arbetet. Nyanländas erfarenheter och kompetens 
skulle därför kunna betraktas som betydelsefullt för arbetsförmedlarna kompetensutvecklande. 
 
Organiserade handlingstillfällen kan därför ses som en möjlighet där arbetsförmedlarna kan ta 
del av varandras erfarenheter av arbetet, trots att de inte kan ha samma fokus eller 
arbetsuppgifter i etableringsuppdraget. Det kan bli en möjlighet för att kunna få ett annat 
perspektiv och reflektioner kring problem samt hanteringen av det i arbetet, även om det inte 
kan rikta sig till arbetsförmedlarens egna arbetsuppgifter eller område. Betydelsen av detta 
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skulle därför kunna rikta sig till att kunna skapa villkor och förutsättningar för team lärande 
inom organisationen, då det anses vara något som saknas utifrån studiens resultat. Däremot blir 
det viktigt att betona att Arbetsförmedlingen är en myndighet som får direktiv av regeringen 
baserat på samhällets valda politik, och därför kan de upplevas vara styrda i sin verksamhet. 
Enligt Ullström (2011) påverkas myndigheter av samhällets valda politik, och detta kan 
relateras till deras organisatoriska villkor samt förutsättningar i den dagliga verksamheten. 
 
Något annat som även framkommer i resultatet är att det finns rikligt med utbildningar på 
Arbetsförmedlingen. Detta skulle kunna kopplas till ett samhällsperspektiv, då arbetsplatsen 
blir en miljö för att kunna kompetensutveckla arbetsförmedlarna. Enligt Fejes (2016) beskrivs 
vuxenpedagogik som en generell aspekt av lärande, och vikten av att prioritera det i samhället. 
Insatser som syftar till att utveckla kunskap skulle kunna ses som ett sätt att betona långsiktighet 
utifrån ett samhällsperspektiv (Fejes, 2016). Lärande blir därför en företeelse som kan betona 
vikten av att öka individers delaktighet i samhället, vilket skulle kunna relateras till ett 
folkhälsoperspektiv. Statens folkhälsoinstitut (u.å) beskriver att insatser som har som avsikt att 
öka individers delaktighet och inflytande skulle kunna relateras till folkhälsomålen.  
 
Prioriteringen av lärandet inom organisationer blir därför en betydelsefull utgångspunkt, då 
individer kan spendera mycket av sin tid på arbetsplatsen. Etableringsuppdraget skulle även 
kunna betraktas som ett program som gynnar de nyanländas delaktighet i samhället. Dustmann 
och Fabbri (2005) lyfter i sin studie att arbetsmarknaden kan vara en betydelsefull förutsättning 
för att öka nyanländas delaktighet i samhället. I en annan studie beskriver Dustmann, Fabbri 
och Preston (2005) att sysselsättning eller arbete är förutsättningar som kan minska uppkomsten 
av utanförskap för nyanlända.  
 
Jag skulle därför vilja betrakta Arbetsförmedlingen som en lärande organisation, då lärande är 
något som prioriteras för att kunna få engagerade medarbetare som kan hantera sitt arbete. 
Arbetsförmedlingen (u.å.c) beskriver att engagerade chefer och medarbetare är grundläggande 
aspekter för att kunna upprätta en lärande organisation. Att arbeta i en organisation där 
medarbetarnas lärande prioriteras, och värderas skulle kunna relateras till en hälsoaspekt för 
medarbetarna. Kompetenslyft kan därför ses som en förutsättning som kan främja känslan av 
att kunna hantera sina arbetsuppgifter, och därmed även känslan av meningsfullhet i arbetet. 
Chefen kan därför ses som en förutsättning för om lärande prioriteras på arbetsplatsen, och hur 
denna makt utnyttjas inom organisationen.  
 
14 I en tidigare intervju med arbetsledaren framkom det att Arbetsförmedlingen försöker 
uppmana till ett brett kompetensfält bland arbetsförmedlarna. Arbetsförmedlarens uppgifter kan 
handla om att skapa möjligheter för de nyanlända som ska vara arbetsförberedande, och därmed 
gynna de nyanländas etableringsprocess. Att skapa möjligheter och förutsättningar för de 
nyanländas etablering skulle kunna ses som ett brett fält av kompetens, då etableringen blir ett 
sätt att integrera de nyanlända i det svenska samhället. Arbetsförmedlarnas kompetens kan 
därför bli ett viktigt verktyg i deras arbete med de nyanlända, och för deras upplevelse av 

14 Gatekeeper – Intervju på Arbetsförmedlingen 12 december 2016 
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meningsfullhet i arbetet. Etableringsprocessen för de nyanlända skulle kunna ses som ett viktigt 
moment utifrån ett samhällsperspektiv, då flyktingströmmen skulle kunna påverka Sveriges 
folkhälsa. Enligt Dustmann och Fabbri (2005) kan brister i arbetsmarknadspolitiken vara något 
som påverkar samhället ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag ser etableringsuppdraget som ett 
humanitärt projekt, och därför blir det även ett arbete som kan relateras till jämlikhet i samhället 
utifrån ett folkhälsoperspektiv samt att de nyanlända anses vara en viktig målgrupp som 
samhället kan ta till vara på.  
 
Diskussionen kring arbetsförmedlarnas kompetens kan starkt vara kopplat till vad som kan bli 
ett mervärde i etableringsuppdraget. För mig blev det därför intressant att identifiera vilken typ 
av kompetens som arbetsförmedlarna själva upplever är väsentligt i etableringsuppdraget. Detta 
eftersom att arbetsförmedlarna har olika akademiska bakgrunder, vilket skulle kunna prägla 
deras arbetssätt i etableringsuppdraget. Att sätta kompetensfrågan i ett sammanhang kan belysa 
vikten av det utifrån ett individ- och organisationsperspektiv. Det kan även belysa betydelsen 
av arbetsförmedlarnas kompetens utifrån ett samhällsperspektiv, där nyanländas etablering blir 
en väsentlig del av Sveriges arbetsmarknad och folkhälsa. En grundtanke i studien skulle därför 
kunna vara att befrämja den process som möjliggör etableringsuppdragets syfte och funktion.  
 
Inför fortsatt forskning hade det istället varit intressant att fokusera på de nyanländas 
upplevelser av etableringsuppdragets villkor och förutsättningar för deras etableringsprocess. 
Därutöver hade det även varit samhällsrelevant att forska om det utifrån ett vetenskapligt 
perspektiv. Detta för att kunna ta del av de nyanländas erfarenheter, och synpunkter av 
etableringsuppdraget som en förutsättning för deras etableringsprocess i det svenska samhället. 
Väsentliga utgångspunkter skulle därför kunna vara att identifiera faktorer som de nyanlända 
upplever kan vara gynnande, exempelvis i mötet med arbetsförmedlarna eller även deras 
kompetens. Personligen upplever jag att Arbetsförmedlingen är en viktig myndighet i 
samhället, då deras arbete relateras till att kunna utveckla Sveriges arbetsmarknad och folkhälsa 
där ökad delaktighet kan vara det betydelsefulla.  
 
Avslutningsvis kan etableringsuppdraget innefatta många aspekter av kompetens som skulle 
relateras till att kunna möta människor. Detta skulle jag kunna koppla till olika utgångspunkter 
som kan röra pedagogik som ämne. Exempelvis professionellas sociala kompetens, förmågan 
att vara flexibel och kreativ i arbetet. Dessa utgångspunkter skulle kunna vara relevanta 
utgångspunkter för framtida forskning. Fokus blir att lyfta varför dessa aspekter kan vara 
värdefulla i mötet med individer, då det anses vara värdefullt för denna arbetsgrupp på 
Arbetsförmedlingen. Fejes (2016) beskriver i sin studie att pedagogik som ämne kan handla om 
individen, och olika perspektiv samt sammanhang som rör människan. Därmed kan det vara 
väsentligt att kompetensutveckla personal kring kunskap som fokuserar på människan, och dess 
sammanhang.  
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Slutsats 
 
Sammanfattningsvis vill jag betona att processer, lärande och utveckling samt stöd och 
förutsättningar som lyfts fram i resultatet är utgångspunkter som skulle kunna vara framtida 
forskningsämnen, med fokus på arbetsförmedlarna inom etableringsuppdraget. Avsikten med 
detta skulle kunna vara att förbättra etableringsuppdraget. Det skulle även kunna kopplas till 
Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling, då kunskap om arbetsförmedlartiteln förtydligar 
vilka processer som arbetsförmedlarna kan uppleva i sin roll. Kunskapen skulle även kunna 
betraktas som en möjlighet för att kunna identifiera faktorer som kan främja deras 
yrkesutveckling, och den process som möjliggör ett lärande i deras arbete.  
 
Etableringsuppdraget kan ses som ett humanitärt projekt, därför blir det även väsentligt att 
utveckla arbetsförmedlarnas resurser. Avsikten kan därför vara att kunna uppfylla uppdragets 
funktion, och främja nyanländas upplevelse av meningsfullhet. Detta i form av 
arbetsförmedlarnas organisatoriska villkor och förutsättningar, där tidsutrymmet i 
verksamheten blir en väsentlig förutsättning. Exempelvis skulle det kunna vara deras möjlighet 
till kompetensutveckling, så väl som utrymmet till handledning med kollegorna. Betydelsen av 
detta skulle kunna skapa ett helhetstänkande inom organisationen, och hur olika faktorer kan 
påverka varandra i förhållande till utveckling av lärande samt hälsa.  
 
Slutligen finns det utgångspunkter som är betydelsefulla utifrån frågeställningarna i studien. 
Problemområdet fokuserar på vad som utgör en god kompetens hos arbetsförmedlarna som 
arbetar inom etableringsuppdraget, men även hur de kan utveckla kompetens inom 
organisationen. Det gemensamma hos arbetsförmedlarna blir etableringsuppdraget, och 
utbildningarna de får genomgå om det. Därutöver kan arbetsförmedlarna betraktas som 
akademiker, då det är en aspekt som de även har gemensamt. Anledningen till detta är att 
intervjupersonerna i studien har någon form av akademisk bakgrund. Det väsentliga kopplat till 
deras akademiska utbildning betonar vikten av att ha en akademisk bakgrund för att kunna 
arbeta som en arbetsförmedlare, snarare än vilken inriktning utbildningen har i förhållande till 
arbetsuppgifterna.  
 
En annan aspekt som kan betraktas som gemensamt hos arbetsförmedlarna är deras sociala 
kompetens och personliga förmågor, vilket betonar arbetsförmedlarnas personligheter samt hur 
det kan påverka deras arbete. Något som däremot varierar hos arbetsförmedlarna är deras 
tidigare arbetslivserfarenheter, och vilken påverkan detta kan ha för att kunna bli anställd. Det 
väsentliga är vad som kan betraktas som ett mervärde av deras tidigare arbetslivserfarenheter, 
och som kan bli en vägande faktor för att kunna bli anställd som arbetsförmedlare. En annan 
aspekt av detta är vikten av arbetsförmedlarnas tidigare arbetslivserfarenheter, och hur detta 
skulle kunna påverka utvecklandet av kompetens i etableringsuppdraget.   
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Missivbrev  
 
Hej!  
 
Mitt namn är Nancy Kurdian och jag är student på Högskolan Väst. I grunden är jag utbildad 
till hälsovetare och har en filosofie kandidatexamen i pedagogik. Just nu går jag mitt 
magisterprogram i verksamhetsutveckling och pedagogik, med inriktning mot arbetsintegrerat 
lärande där jag har valt att ha Arbetsförmedlingen som min referensorganisation.  
 
Jag skriver mitt examensarbete, en D-uppsats. Mitt forskningsintresse handlar om 
arbetsförmedlares kompetensutveckling på etableringsenheten på Arbetsförmedlingen. I en 
organisation med en heterogen arbetsgrupp går det då att finna en gemensam beskrivning av 
arbetsförmedlarnas kompetens och lärande? Studien förväntas ge ett kunskapsbidrag till 
kunskapen om professionellas lärande i arbetet.  
  
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt men även arbetsplatsens ort, och 
intervjupersonernas identitet kommer att anonymiseras. Materialet kommer att användas för 
uppsatsen, men kan eventuellt användas för framtida examinationsuppgifter.  
 
Deltagande är därför frivilligt, om du väljer att medverka har du rätt att när som helst avbryta 
ditt deltagande i studien utan motivering. Vid fler frågor kan du gärna kontakta mig!   
 
Tack för din medverkan!   
 
Bästa hälsningar  
 
Nancy Kurdian  
E-mail: naku0001@hv.se  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfråga   
 

1. Vilken ålderskategori tillhör du? A: 18-30 eller B: 31+  

 

Utbildningsfrågor  

 

2. Kan du beskriva din utbildningsbakgrund?  

 
3. Vad var det som gjorde att du sökte dig till detta fält? 

 
4. Vad var det som gjorde att arbetsgivaren anställde just dig tror du?  

 
5. Minns du vilka förväntningar du hade på arbetet?  

 

Etableringsarbetet och erfarenheter kring det  

 

6. Hur benämner ni era kunder?  

 

7. Vad är din främsta uppgift på etableringsenheten?  

 

8. Kan du ge ett exempel på hur en typisk arbetsdag ser ut på etableringsenheten?  

 

9. Vad är din största utmaning i etableringsuppdraget?  

 
10. Ge exempel på detta.  

 

11.  På vilket sätt har du löst dina största utmaningar i etableringsarbetet?  

 
12. Ge exempel på detta.  

 

13. Hur upplever du din arbetssituation som arbetsförmedlare i etableringsuppdraget?  

 

 
 



Kompetens i etableringsarbetet med nyanlända   

 

14.  Om du försöker sätta fingret på vilken kompetens du använder dig av i 

etableringsarbetet, vad tänker du på då? 

 

15. Ge exempel på detta.  

 

16.  Hur har du lärt dig detta? (Kompetensen, tillvägagångssättet m.m)  

 
17.  Hur skaffa du dig din kompetens som du behöver i ditt arbete?  

 
18. Ge exempel på detta.  

 
19. Har du någon gång under de senaste åren varit med om en kompetensutvecklingsinsats 

organiserad av arbetsgivaren?  

 
20. Ge exempel på detta.  

 

21. Vilken kompetens upplever du att du saknar i etableringsuppdraget? 

 
22. Ge exempel på detta.  

 

Upplevelser om arbetet som arbetsförmedlare  

 

23. Finns det något som du skulle behöva veta mer om för att kunna hantera arbetet på ett 

bättre sätt?  

 

Övrigt  

 

24. Finns det något mer som du skulle vilja lyfta?  
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