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Förord

Det har varit både intressant och givande att studera matchningsprocessen hos privat och 
offentlig arbetsförmedling. 
   Vi vill här passa på att tacka våra respondenter som avvarade tid för att ställa upp på våra 
intervjuer vilket gjorde studien genomförbar. Vi vill även rikta ett tack gentemot våra 
handledare som har handlett oss i rätt riktning. 

Tack!

Helen Pettersson & Elida Kleine
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Sammanfattning
Uppsatsen behandlar matchningsprocessen hos tre olika bemanningsföretag i jämförelse med 
den offentliga arbetsförmedlingen. Syftet med uppsatsen är att studera hur handläggare på de 
olika organisationerna arbetar med matchning, det vill säga att sammanföra arbete och 
arbetskraft. I studien redogörs också för några av de faktorer som kan påverka handläggarnas 
arbete.  
   Frågeställningarna är; Hur arbetar handläggarna för att lyckas med matchningen? Hur 
arbetar organisationerna med verktyget coaching? Hur påverkar den organisatoriska 
utformningen handläggarnas matchningsarbete och anser handläggarna att de yttre faktorerna 
såsom allmänhetens attityd eller politiska beslut påverkar matchningsarbetet? För att få svar 
på frågeställningarna genomfördes en kvalitativ studie med sex djupintervjuer. 
    Intervjuguiden baserades på teman som utvecklades parallellt med teori- och 
emperibearbetning. I analysen användes verktyg som inspirerats av grounded theory såsom 
kodning. 
   Teoridelen är uppbyggd i kronologisk ordning där det inledningsvis redogörs för 
organisationernas historiska bakgrund och verksamhet. Därefter följer ett avsnitt som 
behandlar organisationernas huvuduppgift vilket är matchning. Teoridelen innehåller 
sedermera aktuella organisationsteorier, dagens förmedlingsverksamhet och arbetsgivares val 
av förmedling. Dessutom presenteras verktyget coaching och en rapport om samverkan 
mellan organisationerna. 
   Resultaten av studien visar att det finns en skillnad hos organisationerna i kontakten med 
arbetsgivare vilket kan bero på organisationens struktur och politiska beslut. Ytterligare en 
skillnad i arbetet med matchningen är friheten för bemanningsföretagen att välja kandidater 
medan den offentliga arbetsförmedlingen måste ta emot alla, vilket påverkar 
matchningsarbetet. Gällande verktyget coaching framkom att förmedlarnas (handläggarnas) 
intresse för verktyget avgör frekvensen av användandet oberoende av 
organisationstillhörighet.  Vidare visar resultaten att organisationsuppbyggnad påverkar 
handläggarnas arbete. Slutligen framkom att arbetssökanden tenderar att bli uppdelade mellan 
de två olika förmedlingsverksamheterna, då ombytessökande i större utsträckning återfinns 
hos bemanningsföretagen och de öppet arbetslösa hos den offentliga arbetsförmedlingen. 
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1. INLEDNING 
Ett omdiskuterat ämne i Sverige idag är hur arbetsmarknaden ska kunna fungera effektivt för 
att minska arbetslösheten och öka tillväxten. Studien behandlar en jämförelse mellan privat 
och offentlig arbetsförmedling.
   Arbetsförmedlingen är det största statliga organet som handhar just dessa typer av frågor 
men har kritiserats hårt för den låga effektiviteten. En av orsakerna kan vara att det nu finns 
fler aktörer, såsom bemanningsföretagen, med liknande uppgifter på marknaden. 
   Hur fungerar samarbetet mellan den statliga och den privata sidan? Finns det negativa 
aspekter med att arbetsförmedlingen är avgiftsfri och offentlig, respektive att 
bemanningsföretagen är privata och vinstdrivande? Vilka inre och yttre faktorer kan påverka 
organisationernas arbete? 
   Båda organisationerna arbetar i grund och botten med matchning, det vill säga att koppla 
ihop arbetssökande med lediga tjänster. Det har dock förts en debatt kring vilken av 
organisationerna som är mest effektiv i matchningen. ”Statistik visar att en förmedlare på den 
statliga sidan lyckas matcha cirka 8,5 osubventionerade arbeten per år1 men fem gånger så 
många placeringar i arbetsmarknadspolitiska program” (RiR 2006:22). 
   Trots lagen om anmälan om lediga platser till arbetsförmedlingen kommuniceras inte alla 
lediga tjänster till arbetsförmedlingen vilket påverkar matchningsprocessen. Kan detta vara en 
av förklaringarna till varför den offentliga förmedlingen har minskat i effektivitet? Attityder 
hos allmänheten, arbetsgivare, arbetssökande och handläggare är också faktorer som påverkar 
processen hos dessa organisationer. Förtroendet för organisationerna är avgörande i 
matchningsprocessen. Saknas förtroende kommer varken arbetssökande eller arbetsgivare 
vända sig till dem i samma utsträckning. Detta leder till en lägre täckningsgrad2 gällande 
arbetssökande och arbetsgivare som i sin tur kan leda till en sämre fungerande mötesplats för 
dessa (Friberg, 1999).
   Det finns skillnader mellan organisationerna. Bemanningsföretagen anses av bland andra 
riksrevisionen (2006:22) ha stor kunskap om varje enskild kandidats3 kompetens. Kan detta 
bero på att de har möjlighet att välja vilka, och hur många kandidater de tar emot? 
Arbetsförmedlingen däremot måste ta emot alla och kan heller inte reglera antal 
arbetssökande, vilket kan begränsa deras kännedom om varje enskild individs kompetens.  
   En jämförelse mellan bemanningsbranschen och den offentliga arbetsförmedlingen kan vara 
vanskligt då det, för oss, inte är självklart om de är konkurrenter eller samarbetspartners. De 
utför i viss mån liknande uppgifter men med helt olika bakgrund till utförandet. Det statliga 
organet saknar vinstsyfte och ska finnas till för alla, också de svaga i samhället. De privata är 
vinstdrivande och har dessutom möjlighet att välja vilka människor de vill arbeta med.
   För att få en större insikt i hur arbetsförmedlare själva uppfattar sitt arbete och sin roll som 
förmedlare på respektive organisation har vi valt att intervjua handläggare på både den statliga 
och den privata sidan.

                                                     
1 Resultat från 2003, RiR 2006:22. 
2 Täckningsgrad innebär enligt Friberg (1999)  hur stor andel av arbetssökande och arbetsgivare som vänder sig till de olika 
organisationerna.  
3 Bemanningsbranschen benämner sina ”arbetssökande” som kandidater. När de har blivit anställda benämns de konsulter för 
företaget (Bemanningsföretag).
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1.1 Syfte
Syftet är att undersöka skillnader och likheter i matchningsarbetet vid privat och offentlig 
arbetsförmedling. Är skillnaderna stora och påverkar detta handläggarnas arbete? Samhället, 
organisationsform, coaching och arbetssökanden är exempel på faktorer som påverkar
verksamheten. Hur påverkar dessa inre faktorer såsom organisationsform och yttre faktorer 
såsom politiska beslut deras verksamhet?

1.2 Frågeställningar

 Hur arbetar handläggarna för att lyckas med matchningen?
 Hur arbetar organisationerna med verktyget coaching?
 Hur påverkar den organisatoriska utformningen handläggarnas matchningsarbete?
 Anser handläggarna att de yttre faktorerna såsom allmänhetens attityd eller politiska 

beslut påverkar matchningsarbetet? 
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2. TEORI
I teoridelen redogör vi för historiken bakom de olika organisationerna. Detta för att få en 
förståelse för hur organisationerna har uppkommit och hur dessa har samverkat. Därefter 
behandlas avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet. Vidare berörs begreppet matchning 
och varför det har stor betydelse för båda organisationerna. 
   Vi kommer även att presentera aktuella organisationsteorier, hur arbetsförmedlingen samt 
bemanningsföretagen ser ut idag och redogöra för bemanningsföretagens expansion. Utöver 
detta redogörs för arbetsgivares val av förmedling vid rekryteringsprocessen. 
   Coaching är verktyg för att uppnå matchning och detta behandlas också i kapitlet. Slutligen 
presenteras några centrala resultat från en regeringsrapport angående samarbetet 
organisationerna emellan. 

2.1 Privata förmedlingar
Privata arbetsförmedlingar har funnits sedan 1700-talet men det var på 1800-talet som privata 
kommissionärers arbetsförmedlingsverksamhet växte fram. Verksamheten drevs i vinstsyfte 
vilket innebar att arbetssökande och arbetsgivare var tvungna att betala avgifter till 
förmedlingen. På grund av detta skapades orättvisor på marknaden. Arbetssökande kunde 
betala orimligt höga avgifter, de kunde även hänvisas till platser som inte existerade (SOU 
1992:116). Förmedlingarnas tjänster var också ofta begränsade inom vissa områden, främst 
riktade de sig till kvinnor för att förmedla dem till dåtidens arbetsmarknad (SOU 1992:116).
    1936 trädde en arbetsförmedlingslag i kraft (SOU 1992:116). Med lagen kom ett förbud 
mot att etablera nya privata arbetsförmedlingar. En bidragande faktor till lagen var händelsen 
1931. I Ådalen hade Marmaverkens sulfatfabrik sänkt lönerna vilket resulterat i att löntagare 
strejkar i protest. Trots att det var strejk hyrdes strejkbrytare in från privata 
arbetsförmedlingar i Stockholm. Detta utlöste en våldsam vrede hos de strejkande som nästa 
dag stoppade lastningen av massa i lastfartyget Milos. De krokade fast strejkbrytare och 
vinschade upp dem från lastutrymmet utan att polisen vågade ingripa. Konflikten slutade 
tyvärr i att fem personer sköts ihjäl av militären och lika många skadades. Efter detta 
beslutade dåvarande regering att privat arbetsförmedling och personaluthyrning skulle 
förbjudas. Efter 1967 blev även de redan existerande privata förmedlingarna otillåtna. 
(Walter, 2005) 1993 avreglerades dock detta förbud vilket medfört att många privata 
förmedlingar därefter etablerat sig.

2.2 Offentliga förmedlingar
Till skillnad från de privata förmedlingarna etablerades de offentliga förmedlingarna först i 
början av 1900-talet. Då Edvard Wavrinsky4 ansåg att det fanns behov av en offentlig 
förmedling lade han in två motioner där han förespråkade att en offentlig arbetsförmedling 
skulle öppna. Wavrinsky föreslog att förmedlingen skulle vara gratis och finansieras av 
kommunerna. Han menade också att arbetsförmedlingen skall vara helt opartisk. Trots att 
riksdagen avslog motionerna blev ändå resultatet att vissa offentliga arbetsförmedlingar blev 
verksamma. 1902 upprättades arbetsförmedlingar i Göteborg samt Helsingborg och då med 
hjälp av Wavrinskys modell. Det var också arbetsgivarnas intresse som gjorde den offentliga 
och avgiftsfria arbetsförmedlingen möjlig. Några år senare, 1907, fanns det offentliga 
arbetsförmedlingar i tio av våra större städer. Under den här tiden infördes även bidrag från 
staten för verksamheten. Från staten följde det dock med vissa krav för att bidragen skulle 
godkännas. Arbetsförmedlingen skulle förbli opartisk och ha representanter från både 
arbetsgivar- samt arbetstagarsidan i ledningen. Förmedlingarna skulle även ställas under 

                                                     
4 Riksdagsman åren 1891-1921, först liberal, senare socialdemokrat (SOU 1992:116 s. 22)
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statlig inspektion och vara neutrala vid industriella konflikter. Den offentliga förmedlingens 
neutrala roll har varit en grundpelare i verksamheten och har haft stor betydelse för 
förmedlingens ställning och förtroende (SOU 1992:116). 
   Under 1940-talet beslöt riksdagen att ta ansvar för organisationen och 1948 blev 
arbetsförmedlingen statlig. Då inrättades länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsstyrelsen, 
AMS (SOU 1992:116). 

2.3 Avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet 
Den 1 juli, 1993 trädde ”lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft” (SFS, 
1993:440) i kraft. Det innebar att de privata förmedlingarna återigen blev legala. Syftet med 
att avskaffa arbetsförmedlingsmonopolet var för att kunna bidra till en mer effektiv 
arbetsmarknad. Det i sin tur skulle ha en positiv påverkan på samhällsekonomin i allmänhet.        
   Även om lagen kom att träda i kraft fanns det kritik mot denna. Det var främst 
socialdemokraterna och vänsterpartiet som hade invändningar mot förslaget. De ville utreda 
vilka konsekvenser de privata förmedlingarna, som skulle drivas i vinstsyfte, skulle få på 
arbetsmarknaden innan de blev tillåtna. De ansåg att det var bäst för alla arbetssökande om 
lediga arbeten anmäls till den offentliga arbetsförmedlingen för att på så sätt kunna matchas 
mot de arbetslösa5. De ansåg även att arbetsmarknaden skulle bli mer segregerad om 
vinstdrivande förmedlingar skulle komma att tillåtas. Resultatet skulle bli att den offentliga 
arbetsförmedlingen skulle få ta hand om de svagare på arbetsmarknaden (Walter, 2005).

”Det blir ingen självklarhet för arbetsgivarna att anmäla lediga arbeten till 
förmedlingen, oavsett vilka sanktionerna är. Arbetssökande från den 
offentliga förmedlingen blir mindre intressanta för arbetsgivarna. Den totala 
”matchningen” mellan lediga arbeten och sökande blir sämre och 
långtidsarbetslösheten ökar (Walter, 2005, s. 11)”. 
  

Andra konsekvenser de pekade på var att anställningen hos de privata förmedlingarna kunde 
leda till en otrygg situation då den ”anställde” oftare hade kortare och tillfälliga anställningar.
   I Walter (2005) beskriver Bergström och Storrie att trots att den svenska regleringen av 
bemanningsbranschen är en av de mest liberala finns det dock vissa begränsningar. Bland 
annat får inte förmedlingen ta ut någon avgift av dem som anställs i ett bemanningsföretag, 
ersättningen får kundföretaget stå för. Om de uthyrda blir erbjudna anställning hos 
kundföretaget får bemanningsföretaget inte hindra eller försvåra att anställning uppkommer. 
Anställda i förmedlingen omfattas även av LAS, lagen om anställningsskydd, samt 
kollektivavtal. Nästan hela branschen täcks in av kollektivavtal vilket innebär att anställning 
på bemanningsföretag likställs med andra permanenta anställningar. (Walter, 2005)
   De flesta större bemanningsföretag är också ansluta till arbetsgivarföreningen Almegas 
underavdelning för bemanningsföretag, tidigare SPUR6. Där har de formulerat etiska regler 
inom ramen för sin verksamhet. 

                                                     
5 Lagen om allmän platsanmälan (1976:157). Arbetsgivare som avser att anställa arbetstagare är skyldiga (med vissa 
undantag) att anmäla platsen till den offentliga arbetsförmedlingen. Lagen gäller inte vid tillsättning av statlig tjänst. Lagen 
infördes i princip för att motverka den trendmässiga minskningen av platsinflödet. Hittills har varken någon person eller 
något företag blivit åtalade eller fällda för brott mot lagen om allmän platsanmälan. (RiR 2006:22)
6 SPUR står för Svenska Personaluthyrnings- och Rekryterignsförbundet) var fram till 2003-10-01 bemanningsföretagens 
branschorganisation. Sedan 2004 ingår SPUR i Almega och heter Bemanningsföretagen. Verksamheten omfattar bransch-
och arbetsgivarfrågor. Förbundet sammansluter såväl de mindre som större bemanningsföretagen. (www1)
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2.4 Matchning på arbetsmarknaden
För att öka kunskapen om organisationernas huvuduppgift, det vill säga matchning, är det 
viktigt att förstå begreppet. Därför redogörs i denna del för matchning, lyckad matchning 
samt så kallad missmatch. Idag finns flera aktörer på arbetsmarknaden som arbetar med 
matchning. Både arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen strävar efter lyckad 
matchning och det är av vikt att förstå vilka faktorer som försvårar samt underlättar 
processen.

Vad är matchning? Vi har valt att använda oss av Lars Walters (2005) definition. Han menar 
att matchning är, matchning av arbete och arbetskraft. Hans definition av begreppet är att 
matchning är en uppsättning av handlingar7 som bidrar till att koppla ihop enskilda människor 
med arbete. För att arbetsmarknaden ska kunna fungera på ett relativt effektivt sätt måste 
individen matchas med aktuella arbeten på arbetsmarknaden. Det innebär att en arbetssökande 
behöver ett arbete och en arbetsgivare behöver arbetskraft (Walter, 2005).
   Matchning kan ske med hjälp av arbetsförmedlingen och bemanningsföretag men även 
genom informella kanaler såsom personliga kontakter och internrekrytering (RiR 2006:22). 
Enligt riksrevisionen (2006:22) finns det indikationer på att informella kontakter får allt större 
betydelse. Enligt deras undersökning är de informella kanalerna det mest effektiva sättet att nå 
arbete. Cirka 70 procent av de arbetslösa når nyanställningar via informella kanaler. I takt 
med att de informella kanalerna får större betydelse minskar också marknadsandelarna för 
arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen. Detta kan försvåra deras matchningsuppgift 
(RiR 2006:22).   
  Matchning på arbetsmarknaden anses vara nära kopplad till arbetslösheten, då ineffektiv 
sådan minskar chanserna för möte mellan arbetskraft och arbete. Enligt Petronogolo och 
Pissarides, i Walter (2005), är matchning och arbetslöshet fenomen som berör politiska och 
sociala aspekter i form av ekonomisk tillväxt, segregering och samhället i stort. Därför är 
detta inte bara av teoretiskt intresse utan även en viktig debatt inom politiken.  
   Efter den industriella revolutionen på 1800-talet förändrades arbetsmarknaden. Utveckling 
gick mot mer specialisering, tydligare arbetsdelning och mer kvalificerade arbeten, vilket fick 
konsekvensen att kraven på arbetstagare förändrades. Behovet av att finna kompetenta 
arbetstagare till rätt arbeten ökade. Det här är än idag aktuellt vilket ställer höga krav på att 
matchningsprocessen är effektiv och går rätt till. (Walter, 2005)
   Det finns numera fler aktörer som antar utmaningen att sammanföra arbetstagare och 
arbetsgivare. Bemanningsföretagen arbetar med matchning i två olika syften. Det ena är för 
att hitta kandidater som de själva kan anställa och hyra ut, det andra, för att rekrytera till 
kundföretag. Enligt Walter (2005) har bemanningsföretagen erkänts som en viktig aktör i 
matchningsprocessen på grund av deras långsiktiga kundrelationer och professionella sätt att 
matcha. Dock riktas också en del kritik mot dessa företag. Parker menar i Walter (2005) att 
deras roll har överdrivits. Han menar att den anställde (uthyrde) kommer i andra hand då det 
är kundernas intressen som styr. Kunderna står även för den ekonomiska inkomsten, vilket 
främst är motivet till bemanningsföretagens existens.  
   
2.4.1 Lyckad matchning
För att lyckas med matchningen krävs det att ”rätt” arbetsgivare möter ”rätt” arbetssökande 
och vice versa. Walter (2005) menar att det finns viktiga faktorer som är avgörande för att 
matchningen ska bli lyckad. Han menar att framförallt sökfrekvensen är viktig, det vill säga 
hur mycket och hur ofta arbetsgivare och arbetssökande söker efter varandra. Ju högre 
frekvensen är desto större chans är det att dessa aktörer hittar varandra. Andra viktiga faktorer 

                                                     
7 Walter använder sig av Czarniawska (2000) definition: med handling avses händelser med intention.
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som Walter (2005) lyfter fram är vilka krav den arbetssökande ställer på arbeten och vilka 
krav arbetsgivaren har på den sökande. Om dessa krav är höga, specifika, och omfattande 
försvårar detta en lyckad matchning. Effektiviteten i sökbeteendet hos arbetsgivare och 
arbetssökande, anser Walter (2005) är en tredje viktig faktor. 

”Med effektivitet avses aktörernas förmåga att identifiera, attrahera och söka 
arbeten och kandidater som motsvarar efterfrågad erfarenhet, kompetens och 
andra krav (Walter, 2005 s.21).”

Noggrannhet i sökprocessen avgör om matchningen lyckas, det vill säga ju mer ambitiös man 
är i sökningen desto större chans till lyckad matchning. De behöver alltså leta reda på 
lämpliga anställningserbjudanden samt kandidater, utvärdera och slutligen välja det 
erbjudande som passar bäst. 

”Allmänt anses det att ju mer tid, pengar och arbete som företag och 
kandidater investerar i desto större chans för en lyckad matchning (Walter, 
2005 s.21).” 

För att aktörerna ska hitta varandra på arbetsmarknaden finns det institutioner som är inrättade 
just för att underlätta den här matchningsprocessen. Vi utgår ifrån att arbetsgivare söker efter 
den bäst lämpliga kandidaten för aktuellt arbete.  Kandidater behöver identifieras och lyftas 
fram. De behöver testas och utvärderas. Detta kräver också en bra insats från dem som 
förmedlar arbeten. Dessa finns i både statlig utformning, såsom den offentliga 
arbetsförmedlingen och i privat form, som bland annat bemanningsföretagen. 
   Den offentliga arbetsförmedlingen är finansierad av skattepengar och finns för att underlätta 
sökprocessen och bidra till en rörlig och fungerande arbetsmarknad. De använder sina medel 
bland annat genom att subventionera utbildningar, arbetsträning samt kan ge olika typer av 
bidrag till arbetssökande och arbetsgivare. (Walter, 2005)
   Det finns också yttre faktorer som minskar friktionen. Här nämner Bergström och Storrie i 
Walter (2005) teknologi, som bland annat Internet. Med hjälp av Internet upprättas stora 
databaser där både arbetsgivare och arbetssökande kan lägga in sina profiler för att hitta 
arbetskraft respektive arbete. Internet möjliggör ett möte mellan arbetskraft och arbetsgivare 
på avstånd, för att sedan gå vidare med intervjuer om profilerna stämmer överens. Detta har 
öppnat upp nya möjligheter samt har underlättat mycket i matchningsprocessen.
   
2.4.2 Missmatch
Med missmatch menar Walter (2005) de skillnader i sammansättningen i erfarenhet, 
utbildning och kompetens mellan de arbetssökande som finns tillgängliga och det aktuella 
utbudet av arbetstillfällen. Det finns dock tillfällen när det inte finns någon matchning, det vill 
säga en arbetssökande behöver ett arbete men inget arbete som passar är tillgängligt eller en 
arbetsgivare söker arbetskraft men det finns ingen arbetssökande med rätt kompetens (Walter, 
2005). Betydelsen av missmatch kan alltså vara att arbetsgivare är i behov av arbetskraft med 
en specifik kompetens men denna saknas hos de arbetslösa. En annan typ av missmatch är av 
geografisk natur, då det i dessa fall är hög arbetslöshet i en del av landet å ena sidan och det å 
andra sidan finns hög arbetsbrist i andra delar av landet (Walter, 2005). En förklaring till olika 
nivåer av arbetslöshet i exempelvis Europa och USA beror ofta på hur villig arbetskraften är 
att flytta på sig till områden där arbetsbristen är stor.     
   Walter (2005) talar också om friktion som kan uppstå i matchningsprocessen. Författaren 
menar att det finns strukturell friktion såsom regelverk som reglerar löner, arbetsvillkor samt 
kollektivavtal. Detta bromsar rörligheten på arbetsmarknaden. Walter (2005) refererar till 
Alvarez och Veracierto som menar att denna reglering begränsar möjligheterna till 
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uppsägning genom att det blir mycket kostsamt för arbetsgivare att göra sig av med anställda. 
Det medför också att arbetsgivare drar sig för att nyanställa personal. Arbetslösas villighet att 
söka arbete påverkas av socialbidrag, arbetslöshetskassan och andra ersättningar. I Walter 
(2005) beskriver Regner och Wadensjö att varje arbetssökande accepterar arbetserbjudande i 
olika utsträckning. Detta kan påverkas av hur hög arbetslöshetsersättningen är. Om den är 
hög, blir benägenheten mindre att söka ett arbete. Om människor hellre går på bidrag istället 
för att arbeta, blir effekten att arbetsmarknaden fungerar sämre och arbetslösheten stiger. 

2.5 Aktuella organisationsteorier
Det finns stora skillnader i hur privat och offentlig sektor styr sin organisation. Statliga 
myndigheter är byråkratiskt uppbyggda och det är relevant att få en förståelse för byråkratins 
grunder, då detta påverkar handläggarnas arbete.
   Till skillnad från den offentliga sektorn använder de privata förmedlingarna en mer 
organisk organisationsform. Första delen behandlar byråkrati och andra delen tar upp 
alternativa organisationsteorier. 

2.5.1 Mekanisk organisationsform
Enligt Weber8 (1987) kan effektivitet uppnås genom formella regler, rapporter, 
kommunikationskanaler och väl definierade ansvarsområden. Han menar att en hierarkisk 
uppbyggnad fungerar bäst då en befattningshavare på högre nivåer ansvarar för nivåer lägre 
ner, och när kommunikationen sker vertikalt. Den här organisationsformen lämpar sig också 
för stora organisationer eller ”myndigheter”. Genom specialisering, ansvar och 
arbetsfördelning uppnår man, enligt Weber (1987), en väl fungerande organisation. I den 
renaste formen av byråkrati företräder individen organisationens värderingar. Genom tydliga 
rangordningar får individen sin auktoritet och utöver detta ska det finnas tydliga normer och 
regler för beteendet samt bibehålla opersonliga kontakter mellan befattningshavare. (Weber 
1987)
   Det som gjort organisationsformen så framgångsrik är att den är stabil, tillförlitlig samt har 
en teknisk överlägsenhet. Weber (1987) anser också att byråkratin minskar materiella och 
personella kostnader. 
   Byråkratin har spelat en stor roll under årens gång, men det har riktats kritik mot denna.  
Byråkrati anses vara krånglig, långsam och ineffektiv. Trots att organisationsformen kan 
passa för vissa typer av organisationer är den inte tillämpar på alla. När en organisation skall 
hantera problem eller frågeställningar som redan på förhand är bestämda passar byråkratin 
som organisationsform. Dock är organisationsformen inte lämplig på dynamiska 
organisationer där det finns en benägenhet att problem och frågeställningar är föränderliga. 
De moderna byråkraterna, strukturfunktionalisterna, har tagit fram en del negativa 
konsekvenser med en sådan styrning. Reglerna inom byråkratin talar om för medarbetarna vad 
som är tillräckliga arbetsprestationer. De här signalerar också vilka minimiprestationer som 
krävs. Konsekvensen av det här är att minimiprestationer i förlängningen blir 
normalprestationer. Här har den onda cirkeln börjat. Det kan leda till ineffektivitet samt 
otillräcklig måluppfyllelse vilket i sin tur leder till mer övervakning av att reglerna efterlevs. 
(Bruzelius & Skärvad, 2004)
   Ytterligare kritik har riktats mot organisationsformen, vilket är att medel ibland blir mål. 
Det är så viktigt att följa reglerna inom organisationen att regler och rutiner omvandlas till 

                                                     
8

Max Weber, född 21 april 1864, död 14 juni 1920, tysk sociolog, nationalekonom och filosof. Weber anses tillsammans 
med Karl Marx, Vilfredo Pareto och Émile Durkheim vara grundaren av samhällsvetenskapen sociologi. I sin sociologiska 
forskargärning verkade Weber i den hermeneutiska traditionen. Webers forskning räknas till klassiker inom sociologi, 
religionshistoria, organisationsteori, politisk teori, juridik, nationalekonomi, statsvetenskap och filosofi (www2).
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mål i sig. Detta innebär att handläggarnas kundmöten styrs mer utifrån regler än från det 
sunda förnuftet, vilket kan leda till försämrad kvalitet på servicen. Problemen skapar en ännu 
hårdare kontroll av reglerna vilket stärker att medel blir till mål. (Bruzelius & Skärvad, 2004)      
   
2.5.2 Organisk organisationsform
Under 1990-talet kom återigen diskussionen kring att organisationerna skulle frångå 
hierarkisk styrning mot en mer platt organisation med decentraliserad arbetsledning.
    Då en organisation befinner sig i en starkt föränderlig miljö går det inte att på förhand 
bestämma i detalj hur arbetet ska utföras. Dessa organisationer styrs istället utifrån 
övergripande ideologier och överordnade mål. Detta kallas målstyrning.  Decentraliseringen 
kan medföra förbättrad marknadsorientering, ökat lönsamhetstänk och stimulera 
idéutvecklingen samt kreativiteten (Söderholm, 1998). Genom målstyrning sätter 
organisationen upp specifika mål men det är medarbetarnas kreativitet och initiativförmåga 
som styr hur man når dessa mål. För att målstyrning ska fungera på ett bra sätt ska det finnas 
kunskap hos personalen om vilka mål som ska uppnås. Det är också viktigt att resultaten kan 
påverkas av dem som arbetar med dem samt att målen ska kunna mätas. Tilliten på 
medarbetaren är genomgående och auktoritet bygger mer på kunskap än en formell position. 
Trots att målstyrning resulterar i en frihet hos arbetstagarna kan det ändå leda till 
detaljstyrning. De som ansvarar för verksamheten kan ta fram andra faktorer som skall mätas 
och på så sätt påverka att riktningen styrs åt ett annat håll. (Söderholm, 1998) 
    I dagens samhälle har marknaden höga krav på att organisationer ska kunna anpassa sig 
efter utveckling och behov. Forskare har kommit fram till att det är omöjligt att författa en
allmängällande teori för hur organisationer ska styras. Ur detta föddes situationssynsättet. Det 
innebär att organisationer ska anpassa sig efter rådande situation gällande exempelvis 
marknadens reglering både nationellt som internationellt. (Bruzelius & Skärvad, 2004)

2.6 Förmedlingsverksamheten 
I följande del beskrivs, översiktligt, hur den offentliga arbetsförmedlingen ser ut idag. Andra 
delen behandlar bemanningsbranschen, som är ett av de alternativ som finns till den 
offentliga arbetsförmedlingen. Vi har valt att fokusera på bemanningsföretagen trots fler 
alternativ inom den privata sektorn. Slutligen redogörs för bemanningsföretagens expansion.  

2.6.1 Arbetsförmedlingen  
Arbetsförmedlingen har tre kärnuppgifter; matcha, utbilda och aktivera. Enligt Bergman och 
Schough (2002) vilar denna kärnverksamhet på direktiv och riktlinjer från 
arbetsmarknadsstyrelsen. 
   AMV (arbetsmarknadsverket) är en statlig myndighet som svarar för genomförandet av 
arbetsmarknadspolitiken. AMV bildades 1948 och består av institutioner på nationell nivå 
(Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS), på regional nivå (länsarbetsnämnder) och på lokal nivå 
(arbetsförmedlingar) Idag finns 325 arbetsförmedlingar utspridda över landet.(RiR 2006:22)
   Tjänsterna på arbetsförmedlingen erbjuds via tre olika kanaler såsom Internet, kundtjänst, 
och det lokala arbetsförmedlingskontoret. Arbetsförmedlingen har möjlighet att erbjuda 
arbetssökande samt arbetsgivarna olika typer av tjänster. Handläggarna har vissa 
kompetensområden (se nedan) men att vara tillgängliga för arbetssökande som ska söka 
arbete är en tjänst som ingår i alla handläggares arbetsuppgifter. Handläggarna avgörs främst 
beroende på vilken tjänst man som arbetssökande är i behov av. Arbetsförmedlingen erbjuder 
nio olika tjänster varav två riktar sig till arbetsgivarna och resterande till de arbetssökande. 
Nummer ett är en förutsättning för att bli inskriven på arbetsförmedlingen. Därefter följer 
hjälptjänster som alla i slutändan ska tänkas leda till jobb. (RiR 2006:22)
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1. Söka arbete
2. Förbättra sitt arbetssökande
3. Vägledning till arbete
4. Utbildning till arbete
5. Starta eget företag
6. Klargöra sina arbetsförutsättningar
7. Anpassa din arbetssituation 
8. Rekrytera nya medarbetare (Riktar sig till arbetsgivarna) 
9. Utbildning inför rekrytering (Riktar sig till arbetsgivarna)

Det är riksdag och regering som beslutar och styr över det arbetsmarknadspolitiska uppdraget9

och dessutom har det yttersta ansvaret för ledning och organisation. Verksamhetsmålen 
bestäms av riksdag och regeringen, vilka blir angivna i propositioner och regleringsbrev 
(Bergman & Schough, 2002). Uppdraget syftar till att öka tillväxten som genererar fler 
arbeten och i helhet en väl fungerande arbetsmarknad. I uppdraget ingår också att 
arbetsförmedlingen ska underlätta och hjälpa människor som på något sätt är marginaliserade 
i samhället. Dessa grupper av människor är ofta ungdomar utan utbildning eller personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt invandrare (www.ams.se). 
Arbetsförmedlingen ska också motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet på grund 
av kön, etnicitet, religion och trosbekännelse eller sexuell läggning.  
   Arbetsmarknadspolitikens främsta uppgift enligt riksdag och regering är, att förmedla arbete 
till arbetslösa och arbetskraft till arbetsgivare, det vill säga att få en så lyckad matchning som 
möjligt. Dessutom har de som uppgift att kontrollera att reglerna för arbetslöshetsförsäkringen 
efterlevs (www3)
   Bo Bylund10, menar att uppdragen från riksdag och regering är spännande, krävande och 
omfattande men det ger samtidigt stora möjligheter att åstadkomma goda resultat på 
arbetsmarknaden. Hans vision lyder:

”Arbetsförmedlingen leder till arbete”.
(Bo Bylund, AMS)

Under januari till och med april 2007 sysselsattes 237 500 arbetssökande. Det här inkluderar 
bland andra öppet arbetslösa, ombytessökande11 samt arbetslösa i program med aktivitetsstöd. 
Enligt arbetsmarknadsstyrelsen (2007-05-10) har inskrivningarna på arbetsförmedlingen 
minskat. I april 2007 så minskade det med 7000 arbetssökande i jämförelse med motsvarande 
månad förra året. Arbetsmarknadsstyrelsen skriver också att arbetsmarknaden ser lovande ut, 
arbetslösheten har enligt AMS sjunkit till 3,7 procent. Fler lediga tjänster förmedlas till 
arbetsförmedlingen vilket också tyder på en stark uppgång på marknaden. Det redogörs i 
pressmeddelandet den tionde maj 2007 att även antalen varsel minskar vilket stärker signalen 

                                                     
9

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
3 § Den arbetsmarknadspolitiska verksamhetens huvuduppgifter är 
- att effektivt sammanföra den som söker arbete med den som söker arbetskraft,
- att främja sysselsättning och kompetensutveckling 
för arbetslösa personer på en effektiv och flexibel arbetsmarknad,
- att underlätta för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få
arbete och förhindra utslagning från arbetsmarknaden,
- att motverka långa tider utan reguljärt arbete, samt 

- att motverka en könsuppdelad arbetsmarknad och på andra sätt bidra till 
ökad jämställdhet mellan kvinnor och män samt till ökad mångfald i arbetslivet.
10 Generaldirektör för arbetsmarknadsstyrelsen, sedan 2005. (www3)
11 Sökande som redan har någon form av arbete, till exempel deltidsarbetslösa, timanställningar eller andra tillfälliga arbeten 
samt anställningar med anställningsstöd, nystartsjobb och lönebidrag. (www3)
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om att arbetsmarknaden är uppåtgående (www3). Denna uppgången kommer att underlätta för 
Arbetsförmedlingens i deras huvuduppgift att matcha. 
   
2.6.2 Bemanningsföretagen 
Bemanningsbranschen är en expanderande bransch i både Sverige och övriga världen. Enligt 
branschorganisationen SPUR (numera Almega) fanns det 1998 400 stycken mindre företag, 
cirka 50 företag med fler än 25 anställda och ett fåtal med fler än 300 anställda. 2003 stod 
Manpower AB, Proffice AB, Adecco och POOLIA för 75 procent av den totala omsättningen 
(Walter, 2005). 
   Enligt Andersson & Wadensjö (2004) är det många kvinnor i branschen, men även 
invandrare, unga, och ensamstående individer är överrepresenterade. Det vill säga, de som 
generellt sett har mindre chans på arbetsmarknaden i övrigt.  
   Bemanningsföretagen tillhandahåller flera olika tjänster där den vanligaste är uthyrning som 
representerar 75 procent av verksamheten. Därefter erbjuds tjänster som entreprenad, 
rekrytering och personlig coaching. Uthyrning betyder att personal anställs av 
bemanningsföretag men hyrs sedan ut till ett kundföretag12 där personen arbetar och lyder 
under deras arbetsledning. De här arbetstagarna benämns ofta som konsulter.
Bemanningsföretagen sysselsätter människor inom många varierande branscher såsom butik, 
ekonomi, industri, teknik, och vård (Ain 1999:2). Enligt Andersson och Wadensjö (2004) stod 
uthyrningen av personal till kontorsarbetet för cirka 30 procent av omsättningen under 2002 
och var då det största tjänsteområdet. Även om branschen har expanderat kraftigt är 
fördelningen ojämn över landet. Mer än hälften av bemanningsbranschen återfinns i 
storstadsregionerna (Andersson & Wadensjö, 2004).
   Bemanningsföretagen vänder sig både till arbetssökande och till arbetsgivare. De får in 
uppdrag13 från arbetsgivare och det är sedan upp till bemanningsföretaget att hitta en 
arbetssökande som matchar företagets kompetenskrav. Andersson och Wadensjö (2004) 
menar att det ofta ingår i bemanningsföretagens affärsidé att utvärdera de arbetssökandes 
kvalifikationer. Författarna anser också att detta kan bidra till att arbetsgivarna får ett större 
förtroende för bemanningsföretagens kandidater, då de vet att en utvärdering  har genomförts. 
   Ytterligare faktorer som kan bidra till ökat förtroende för bemanningsföretagen är 
auktorisering, som trädde i kraft första oktober 2004. När ett bemanningsföretag är 
auktoriserat innebär det att de följer lagar och regler. Det fungerar som en garanti för 
kundföretaget och försvårar för oseriösa företag i branschen. Kraven för att få benämna sig 
som auktoriserat bemanningsföretag är att: 

1. Följa Bemanningsföretagens etiska regler.
2. Vara medlem i Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv.
3. Vara bunden av kollektivavtal, för det avtalsområde som bolaget verkar inom, och tillämpa 
detta, om dispens ej givits. (Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett 
verksamhetsområde.)
4. Minst tillämpa Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor.
5. Ha en ansvarsförsäkring som skyddar kunderna vid sakskada, förmögenhetsskada och       
förmögenhetsbrott enligt Bemanningsföretagens allmänna leveransvillkor.
6. Ha varit verksamt i branschen minst tolv månader.
7. Ha en fastställd jämställdhetsplan.
8. Bedriva verksamhet genom juridisk person som omfattas av bokföringslagen.
                                                     
12 Kundföretag kallas det företag till vilket bemanningsföretagen hyr ut sin personal. Kundföretaget handhar ofta 
arbetsledning, lokal, och verktyg.
13 Uppdrag innebär att arbetsgivare vänder sig till ett bemanningsföretag för att få hjälp med att hitta arbetstagare till en ledig 
tjänst. 
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9. I marknadsföring och platsannonser marknadsföra auktorisationen.
10. Ha betalat auktorisationsavgift.

För att bibehålla kvaliteten prövas bemanningsföretagens kvalifikationer vid ansökan om 
auktorisation. (www4)
   Bemanningsföretagen har till skillnad från den offentliga arbetsförmedlingen möjlighet att 
välja vilka uppdrag från arbetsgivare de vill arbeta med och vilka arbetssökande de tar emot. 
Bemanningsföretagen är vinstdrivande och inkomsten uppkommer genom uppdrag från 
kundföretag. 
   Arbetssökande måste, för att bli anställd via bemanningsföretagen, kunna arbeta som 
konsult. Detta innebär att de arbetar hos ett kundföretag men representerar samtidigt 
bemanningsföretaget de är anställda av. Detta medför att de bland annat ska dela 
bemanningsföretagets värderingar och kunna anpassa sig till olika kundföretag. 

2.6.3 Bemanningsbranschens expansion 
När det blev tillåtet för privata förmedlingar att återigen etablera sig, växte branschen snabbt. 
Efter avregleringen har branschen expanderat med cirka 40 procent. Enligt Andersson & 
Wadensjö (2004) kan bakgrunden till den enorma expansionen av bemanningsföretag bland 
annat vara efterfrågan på mer flexibla arbetsformer med temporär karaktär. Friberg (1999) 
menar också att bemanningsbranschen erbjöd ett alternativ som inte tillhandahölls av 
arbetsförmedlingen såsom entreprenad och uthyrning. 
   Utvecklingen på arbetsmarknaden har glidit en aning från tillsvidareanställningar på heltid 
till andra former av sysselsättning såsom deltid, projektanställningar och liknande. 
Fortfarande är den huvudsakliga typen av anställning tillsvidareanställning, men allt fler har 
under någon period av sitt arbetsliv ett arbete som skulle kunna betecknas som atypiskt. Att 
arbeta som uthyrd från ett bemanningsföretag är en sådan typ av anställning. Den skiljer sig 
från traditionella anställningar då arbetet inte utförs direkt hos arbetsgivaren utan utförs på en 
annan plats, också där vanligtvis arbetsledningen befinner sig. (Andersson & Wadensjö 2004)
   En förklaring till ökningen av atypiska arbeten kan vara att allt fler organisationer är 
”slimmade”, vilket betyder att företag anpassar personalstyrkan efter lägsta produktionsnivå. 
På detta vis kan företagen lättare anpassa sin personalstyrka efter förändringar i produktionen, 
detta kallas numerisk flexibilitet. (Andersson & Wadensjö 2004)
   De bemanningsföretag som har fått mest plats på arbetsmarknaden är de som tillhandahåller 
uthyrning av personal, detta beror troligtvis på att den offentliga arbetsförmedlingen inte 
erbjuder denna typ av tjänst. 
   Andersson och Wadensjö (2004) tror också att utvecklingen av bemanningsföretag kan bero 
på att utbudet ser annorlunda ut. Fler ungdomar studerar vilket medför en större grupp av 
människor som vill kombinera arbetet med annat. Författarna menar också att 
bemanningsbranschen kan fungera som en typ av ”provanställning”, där man får chans att 
visa upp sig och ”känna på” olika typer av arbete.
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2.7 Val av förmedling
När en arbetsgivare står inför en rekrytering måste de ta ställning till vilken förmedling de 
vill vända sig till. I följande stycke presenteras en del av orsakerna till varför en arbetsgivare 
väljer den ena organisationen före den andra.

För många arbetsgivare är rekrytering ett tidsödande arbete. För att undgå kostnader för 
förlorad arbetsinsats, administrering samt kostnader för eventuell felrekrytering14,  kan de 
välja bemanningsföretag som ett alternativ. 
   I Sverige finns en omfattande lagstiftning för att trygga arbetstagares rättigheter samt 
kollektivavtal som reglerar villkoren inom olika branscher (Bylund et al. 2004)
Arbetsmarknaden blir på detta sätt ganska orörlig och arbetstagare släpper sällan en 
tillsvidareanställning såvida inte de blir erbjudna ett bättre arbete. På grund av lagstiftningen 
kan företagen undvika att nyanställa då konsekvenserna av felrekryteringar kan bli oerhört 
kostsamma. Resultatet av detta blir att de undviker att anställa så länge de klarar sig med 
personalstyrkan de redan har, trots att behovet finns. Med hjälp av personaluthyrningsföretag 
kan företag ”kringgå” arbetslagstiftningen i viss mån. Genom att vända sig till 
bemanningsföretagen kan kundföretaget anställa temporärt och med det kommer också 
minskat ansvar. Det blir lättare för företagen att ta in och bli av med inhyrd personal allt 
beroende på organisationens behov.(Walter 2005)
   Arbetsförmedlingens rekryteringstjänster är avgiftsfria men tidsåtgången i sig måste enligt 
Johansson och Johrén (2001) också ses som en kostnad. I och med detta anser sig företag i 
vissa fall tjäna på att anlita ett bemanningsföretag. Genom att använda sig av en sådan tjänst 
kan kundföretagen koncentrera sig på sin verksamhet under tiden som uthyrningsföretaget 
söker lämpliga kandidater.
   Kostnaden som följer med rekrytering gör att det lönar sig att hyra in kompetenta 
rekryterare för att få tag på rätt arbetskraft och på så sätt reducera risken att misslyckas 
(Johansson & Johrén, 2001). Skulle sedan kundföretaget inte bli nöjda med de nya 
medarbetarna, behöver de inte ta en direkt konsekvens av detta. Bemanningsföretaget kan då 
byta ut den uthyrde mot en ny person. Ett annat alternativ som kundföretaget har vid missnöje 
är att vända sig till ett annat bemanningsföretag (Walter, 2005). Detta innebär dock inte att 
lagarna kan förbises, skillnaden är att dessa typer av frågor regleras genom avtal mellan 
kundföretaget samt uthyrningsföretaget. Friheten för kundföretaget betraktas som en stark 
konkurrensfördel vilket innebär att de flesta uthyrningsföretag erbjuder stor flexibilitet som 
passar kundföretagen. Resultatet blir att kundföretagen kan anpassa sin personalstyrka allt 
efter behov och deras rädsla för att rekrytera fel behöver inte vara så stor (Walter, 2005).  
   När företag rekryterar önskar de arbetstagare med vissa specifika kunskaper gällande 
utbildning, kompetens och erfarenhet. För dem är det därför viktigt med en hög täckningsgrad 
av dessa arbetssökande på de organisationer de vänder sig till oavsett privat eller offentlig 
förmedling. När arbetsgivare utlyst en ledig tjänst har det under de senaste åren generat så 
många sökande att det har blivit problematiskt att hantera. De vill i första hand nå ut till en 
viss grupp av arbetssökande det vill säga, de söker kvalitet istället för kvantitet. (Friberg, 
1999)

                                                     
14 Felrekrytering innebär att en individ blir anställd men motsvarar inte arbetsgivarens förväntningar. Kostnaden för 
arbetsgivaren kan bli höga, då arbetstagaren inte utför sina arbetsuppgifter till hundra procent, eller inte ”håller” så länge som 
beräknat. Detta kan medföra en nyrektrytering som i sin tur kostar företaget pengar.(Johansson & Johrén, 2001)
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2.8 Coaching 
Arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen möter idag många arbetslösa, både kort- och 
långtidsarbetslösa. För en arbetssökande som varje dag söker arbete och återkommande får 
ett negativt svar behövs en möjlighet till positiv feedback och stötting. Eftersom 
arbetssökandes första kontakt med arbetsmarknaden är genom handläggarna på både 
arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen kan det finnas behov av både coaching och 
stöttning från deras sida. En av våra frågeställningar är hur de arbetar med coaching och 
därför behandlas teorierna angående coaching i följande del.

Begreppet coaching har sitt ursprung i idrottsvärlden men håller numera på att bli ett 
vedertaget förhållningssätt och synsätt inom näringslivet, den offentliga sektorn och 
kulturlivet. Begreppet används även gällande den individuella utvecklingen.   
   Historiskt sett är det tack vare idrotten i USA som gjort att utvecklingen har gått framåt när 
det gäller coaching. I USA är idrotten nära knuten till universitetssystemet, vilket har 
inneburit att duktiga tränare och coacher har anställts. Systemet gick ut på att, förutom locka 
till sig unga människor, även locka till sig skickliga idrottare. I början låg fokus enbart kring 
de fysiska aspekterna men allteftersom har forskare insett att den mentala biten är av stor 
betydelse för prestationen. Träning associeras många gånger med de fysiska delarna av 
idrotten medan coaching ser till de sociala och psykologiska delarna (Stelter R. 2003).  
   Coaching bygger på viljan till förändring, att få en individ från en punkt i livet till en annan. 
Istället för ett beroendeförhållande mellan coach och den som ska bli coachad, är relationen 
mer som ett partnerskap. Med hjälp av coachen kan en individ ta reda på vem den är, vad den
vill och vilka mål som eftersträvas. Utöver detta kan individen också få hjälp med peppning, 
motivation, inspiration, och vägledning samt en chans att utmana sig själv till att bli sitt bästa 
jag. Den duktiga coachen ger personen i fråga en möjlighet att se sig själv med nya 
”glasögon”. Individen får även en chans att vända upp och ned på sin världsbild vilket kan 
leda till nya livsinsikter (www5).
   Johansson och Gyllenhammar (1997) illustrerar begreppet coaching med 
följande citat:

”Att coacha handlar om att skapa förutsättningar genom träning, genom 
utbyte av idéer, tankar, kommunikation, genom information (Johansson & 
Gyllenhammar, 1997, s.56).”

Studeras den offentliga och den privata arbetsförmedlingen visas det att coaching också finns 
inom dessa väggar. Inom bemanningsbranschen används coaching för att coacha 
elitidrottsmän15, samt att hjälpa individer som söker arbete både som öppet arbetslösa och 
som ombytessökande. Människor som är öppet arbetslösa söker ofta hjälp med att bli 
anställningsbara och de som är ombytessökande önskar byta arbete från ett redan befintligt.  
   Begreppet employbility (anställningsbarhet) beskrivs av Fugate et al (2004), som en speciell 
form av anpassningsförmåga till arbetet. Begreppet består av tre dimensioner: karriäridentitet, 
personlig anpassningsbarhet och socialt- samt humankapital. I artikeln beskrivs 
karriäridentitet som ”vem är jag i en arbetssituation” det vill säga mål, förväntningar, farhågor 
och personliga erfarenheter kopplat till arbetet. Vidare beskrivs personlig anställningsbarhet 
som viljan och förmågan att förändra sitt beteende. Den tredje dimensionen är social och 
humankapital. Individer och organisationer gör investeringar i dessa kapital med förväntan att 

                                                     
15 Elitidrottare kan vända sig till bemanningsföretag för att få vägledning i sin karriärutveckling. Ofta handlar det om att hitta 
vägar till annan sysselsättning efter att idrottskarriären är över. Coachen hjälper individen att nyttja, ett ofta redan upprättat 
kontaktnät, såsom exempelvis genom sponsorer i sökandet efter en ny karriär. 
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de ska generera tillbaka till organisationen i ett framtidsperspektiv. Mer specifikt handlar det 
om en individs förmåga att vara proaktiv i sin kompetensförsörjning. (Fugate et al 2004)
   Arbetsmarknaden idag bygger på att man allt oftare byter både arbete och bransch under sin 
livstid. Det här är en av anledningarna till att vi måste anpassa oss till den dynamiska 
omvärlden. Ur artikeln (ibid, 2004) framgår det att en individ måste klara av att hantera ett 
flertal olika identiteter. Gränserna mellan livs och arbetsrollerna suddas ut. För att lyckas i 
arbetslivet är individens förmåga och vilja att anpassa sig avgörande. Om individen ser sig 
själv som anpassningsbar, ökar detta individens öppenhet för nya möjligheter.
   Generellt på varje bemanningsföretag finns en enhet som endast sysslar med coaching. 
Motsvarande aktiviteter återfinns också hos arbetsförmedlingen, men de har valt att kalla 
dessa för vägledning och arbetslivsinriktad rehabilitering samt förmedling av 
arbetsmarknadspolitiska program (RiR 2006:22). Ett sätt att hjälpa individer (arbetssökande) 
att bli anställningsbara är med hjälp av dessa verktyg.

2.9 Förhållandet mellan privat och offentlig förmedling –en undersökning från Privab
När det återigen blev tillåtet för privata förmedlingar att etablera sig på arbetsmarknaden 
växte branschen i snabb takt. Det fanns vid den här tiden en rädsla hos arbetsförmedlingen att 
förlora sitt värde och i det värsta fall att upphöra med sin verksamhet. Regeringen ansåg att 
det fanns ett behov hos arbetsförmedlingen att skapa ett gemensamt förhållningssätt mot 
bemanningsbranschen. Därför beslutade de att tillsätta en arbetsgrupp som skulle utreda hur 
förhållandet dem emellan fungerade och vad man kunde göra för att förbättra samarbetet (Ain 
1999:2).
  Enligt regeringen är det inte arbetsmarknadsverkets uppgift att ifrågasätta 
bemanningsföretagen utan istället samarbeta med dem och på så vis samverka för att 
arbetsmarknaden gynnas i helhet (Ain 1999:2). Lars Sjöström, länsarbetsdirektör, fick alltså i 
uppdrag att skapa en arbetsgrupp med uppgift att föreslå en policy för arbetsförmedlingens 
förhållande till bemanningsföretagen (Ain 1999:2). För att upprätta denna policy gjordes 
enkätundersökningar och intervjuer med bemanningsföretagen för att få reda på deras 
inställning till arbetsförmedlingen. Undersökningen berörde även nuvarande samarbetet. 
  Svaren från enkäter och intervjuer visade att en stor del av bemanningsföretagen hade en 
vilja att samarbeta med den offentliga arbetsförmedlingen. En majoritet av företagen ville 
samarbeta framförallt gällande utbildningar men även kring specifika grupper såsom 
invandrare. Många upplevde dock att arbetsförmedlingens personal var negativ till 
samverkan. Arbetsförmedlingen tog inte bemanningsbranschens uppdrag på allvar samt att de 
var svåra att få tag på. (Ain 1999:2)
   En del av bemanningsföretagen menade också att invandrare och äldre lättare kan få jobb 
via dem, då arbetsgivare hellre hyr in än anställer dessa grupper. Genom att vidta ett mer 
kvalificerat rekryteringsarbete med genomförande av tester, djupintervjuer och uppföljningar, 
ansåg bemanningsföretagen sig vara bättre inom detta område än den offentliga 
arbetsförmedlingen (Ain, 1999:2).
   När undersökningen genomfördes ansåg många bemanningsföretag att arbetsförmedlingen 
hade en oklar policy angående hur de ska bemöta dem. I rapporten framgår att mer samverkan 
mellan bemanningsföretag och arbetsförmedling torde leda till en förbättring för båda 
institutionerna. Här omnämns att arbetsförmedlingen kan dra nytta av bemanningsföretagens 
kunskaper i kundservice, säljteknik, förhållningssätt, metodik och organisation. I rapporten 
framkom att rädslan att samarbeta från arbetsförmedlingens sida troligtvis berodde på oron 
om hot mot den egna existensen. De menar också att en del handläggare lägger egna, 
moraliska aspekter på uthyrningsverksamhet och låter dessa privata värderingar påverka 
arbetet (Ain, 1999:2).
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3. METOD
Metod betydde ursprungligen vägen till målet. För att man ska kunna finna målet eller kunna 
visa någon annan vägen till målet, behöver man veta vad målet är (Kvale, 1997 s.91).
Genom att ta del av metodkapitlet får läsaren möjlighet att värdera både forskningsprocessen 
och de resultat som forskningen leder fram till (Widerberg, 2002). 
I metodkapitlet redogörs för tillvägagångssätt vid studiens utförande, vilken metod som 
använts och varför den var mest lämplig. 

För att få en inblick i hur arbetsförmedlare upplever hur matchningen fungerar, valdes att göra 
en jämförande studie mellan privat och offentlig sektor. 
   Inom forskningsmetodiken finns det två generella valmöjligheter, kvantitativ och kvalitativ
metod. I den kvantitativa metoden, förenklat uttryckt, omvandlas empiriskt material till siffror 
och mängder och utifrån detta genomförs statistiska analyser (Holme & Solvang, 1997). 
   
3.1 Kvalitativ metod   
För att få en djupare förståelse för arbetsförmedlares upplevelse av sin arbetssituation valdes 
den kvalitativa metoden. Enligt Holme & Solvang (1997) kännetecknas den av närhet till 
forskningsobjekten. Informationen kan samlas med hjälp av direkt observation, deltagande 
observation, informant- och respondentintervjuer och analys av källor (Holme & Solvang, 
1997).
    Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för 
djupare och mer fullständiga uppfattningar om de fenomen vi studerar (Holme & Solvang, 
1997). Genom användandet av en kvalitativ metod möjliggörs inblick i respondentens 
situation och på så sätt utmanas den egna uppfattningen om hur världen är beskaffad. 
   Holme och Solvang (1997) redogör också för Laursens idé om att styrkan med den 
kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett 
vanligt samtal. Författarna anser att det är genom samtalet som vi kan ”vaska” fram den 
information vi behöver, snarare än att fråga och få svar. 

3.2 Urval
Holme och Solvang (1997) skiljer mellan informant- och respondentintervju, där 
informantintervju handlar om att personen som intervjuas inte själv är delaktig i fenomenet 
man studerar men ändå har kunskap inom området. Respondentintervju innebär istället att 
intervjupersonen själv är involverad i företeelsen som studien handlar om (Holme & 
Solvang). I studien valdes respondentintervjuer som metod för att få inblick i hur 
arbetsförmedlarna upplever sin egen situation. Dock finns även spår av 
informantintervjuformen i genomförandet av intervjun eftersom respondentens uppfattning 
om den andra organisationen berördes. 
  Respondenterna på arbetsförmedlingen valdes genom en första kontakt via personalchefen, 
där önskan fanns att träffa handläggare som har en direkt kontakt med arbetssökande. Därefter 
delgavs en lista med namn som ansågs passa syftet. Under första intervjun framkom det att de 
andra påtänkta respondenterna hade samma arbetsuppgifter. Därför valdes det vid den första 
intervjun att kontakta andra lämpliga respondenter. Arbetsförmedlingens handläggare arbetar 
med olika tjänster och på så sätt gavs en möjlighet att träffa handläggare inom fler områden 
än ett. Detta medförde en bredare förståelse för handläggares arbetsuppgifter. Denna typ av 
urvalsmetod kallas snöbollsurval, det vill säga att kontakten sker med ett fåtal individer för att 
sedan slussas vidare till andra respondenter (Bryman, 2002). En nackdel med kandidater valda 
av personalchefen kan vara att de är valda på grund av deras lojalitet gentemot företaget.
   Vid kontakt med bemanningsföretagen valdes två större internationella företag men även ett 
mindre nationellt kontor. Tanken bakom valen av bemanningsföretag var att få inblick i 
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eventuella skillnader hos företagen. Detta kallas strategiskt urval då anledningen av deras 
specifika egenskaper som organisation avgjorde valet. (Trost, 2005)

 3.3 Intervjuguide

”Termen intervjuguide kan i själva verket innebära den korta minneslista 
över vilka områden som skall täckas in i en ostrukturerad intervju eller den 
något mer strukturerad lista över vilka frågeställningar som skall täckas eller 
beröras i en semistrukturerad intervju (Bryman, 2002 s.305).”

När bearbetning av teorin genomfördes uppstod flera intresseområden som ansågs vara av 
vikt för kommande intervjuer. Dessa har sedan valts att användas som teman i den 
semistrukturerade intervjuguiden. Trost (2005) menar att detta möjliggör för respondenten att
tala mer fritt kring teman och på så sätt inte känna sig bunden till kortfattande svar. Skulle det 
ändå finnas svårigheter för respondenten att tala fritt fanns frågor som kunde underlätta 
processen. Då en semistrukturerad form på intervjuguiden valdes fanns också möjlighet att 
direkt ställa följdfrågor. Det här möjliggjorde chansen att få en djupare förståelse för 
respondentens situation. (Trost, 2005)
   Frågorna  som valdes var öppna för att undvika att respondenten skulle bli begränsad i sina 
svar. Insamling och analys av data skedde parallellt med varandra, det vill säga att intervjuer 
och bearbetning av material genomfördes under processens gång. På det här viset utvecklades
hela tiden intervjuguiden. (Trost, 2005)

3.4 Genomförande av intervjuerna
Sex intervjuer genomfördes totalt, tre inom vardera sektor. Studien genomfördes i en 
medelstor stad där båda organisationerna finns representerade.
   När det gällde den offentliga förmedlingen fanns ett lokalt arbetsförmedlingskontor och 
därför blev det naturligt att det var dit vi vände oss. Detta medförde en möjlighet att träffa 
handläggare med varierade arbetsuppgifter. Kontakten med arbetsförmedlingen togs genom 
personligt besök där namn på personalansvarig gavs, vilken då mailades. Efter kontakt 
förfrågades om speciella önskemål fanns gällande intervjupersonernas arbetsposition. 
Intresset var att träffa handläggare som har direkt kontakt med arbetssökande. Fördelen med 
att det bara finns ett arbetsförmedlingskontor var att fokus kunde ligga på bara det kontoret. 
Dessutom skedde kontakten snabbare med handläggare inom fler tjänsteområden. Nackdelen 
var dock ovissheten om hur mycket arbetsmetoderna skiljde sig åt från kontor till kontor. 
Eventuella skillnader i det empiriska materialet hade kunnat visats vid besök av fler än ett 
kontor. Bemötandet på arbetsförmedlingen var bra och samtliga respondenter visade intresse 
för studien.
   Kontakt med de tre bemanningsföretagen skedde via telefon där de tillfrågades om intresse 
fanns att delta i studien. Vi fick positiva reaktioner och välkomnades till deras kontor. En 
fördel var att det finns många bemanningsföretag representerade i regionen. Detta gjorde det 
möjligt att välja ut de som passade studien bäst, på så sätt intervjuades både internationella 
och nationella företag. Ett alternativt sätt att bedriva studien hade varit att fokusera på ett
bemanningsföretag och genomfört alla intervjuer enbart där. Kritik som kan riktas mot 
genomförandet av studien är att en djupare förståelse eventuellt kunde ha nåtts i kontakt med 
enbart ett företag. De bemanningsföretag som kontaktades var både tillmötesgående och 
intresserade av studien. Dock märktes det vid intervjutillfällena att dessa respondenter arbetar 
med ett otroligt pressat tidschema och upplevelsen var att värdefull arbetstid stals från dem. 
Trots detta fanns aldrig en tvekan från dem att ta emot oss. 
    Intervjuerna genomfördes på handläggarnas arbetsplats för att respondenterna skulle känna 
sig trygga och avslappnade i situationen. Kritik som kan riktas mot detta är att respondenten 
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kan känna sig hämmad i den egna miljön, det vill säga att de kan ha svårt att öppna sig. En 
orsak kan vara att de befinner sig på arbetsplatsen tillsammans med sina arbetskollegor och på 
så sätt kan de känna sig utsatta och undvika att säga sanningen. Dock torde detta inte ha 
medfört problem då intervjun genomfördes avskiljt på respondentens kontor.
   För att underlätta bearbetningen av materialet och kunna fokusera helt på samtalet vid 
intervjuerna, valdes att ta hjälp av en digital diktafon. Det finns dock en del nackdelar med 
detta, det är tidsödande att transkribera materialet och mimik samt gester kan gå förlorade. 
Trost (2005) menar att en diktafon kan få respondenten att bli mer inbunden och att det kan 
påverka intervjun. Trots detta upplevde vi att respondenterna blev bekväma med användandet 
av diktafonen under intervjuns fortskridande. Dessutom är det okänt hur stor påverkan en 
diktafon kan ha. Det viktiga är att få en så hel och sann bild av intervjun som möjligt. (Trost, 
2005)
   
3.5 Databearbetning och analys av data
Vid analysarbetet inspirerades vi mycket av Grounded Theory (GT) som Strauss och Corbin 
beskriver. GT utvecklades ursprungligen av Anselm Strauss och Barney Glaser, och är en av 
många metoder för att bedriva kvalitativ forskning (Strauss & Corbin, 1998). Grounded 
theory handlar, i sin renaste form, om att försöka bedriva forskning med en medvetenhet om 
sin förförståelse och strävan att se bortom den (Strauss & Corbin, 1998). Trots en viss 
förförståelse innan studiens påbörjande strävades det efter att gå utanför denna för att söka 
kunskap i det empiriska materialet. 
   Strauss & Corbin (1998) menar att analysen är ett samspel mellan forskaren och empirisk 
fakta. Författarna menar också att genom att ställa frågor till texten, göra jämförelser, se 
mellan raderna och framförallt känna glädje i arbetet bidrar till att upptäcka olika samband 
och föra arbetet framåt. 
   Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades så snart som möjligt samtalen för att få 
en korrekt helhetsbild av intervjun men även för att kunna utveckla relevant teori. Efter 
transkribering kodades materialet. Såsom Strauss och Corbin (1998) beskriver öppen kodning, 
analyserades datan genom att bryta ner informationen i smådelar för att studera vissa delar 
och därigenom söka efter teman. 

3.6 Geografisk aspekt
Medvetenhet finns om att valet av stad vid genomförandet av studien kan vara av betydelse. 
Faktorer såsom arbetsmarknad, infrastruktur, näringslivet och storlek på stad påverkar 
givetvis förutsättningarna för handläggarnas arbete inom de olika sektorerna. I mer 
tätbefolkade områden finns en större möjlighet både för arbetssökande och för arbetsgivare att 
matchas mot varandra. Det blir lättare för förmedlare att matcha arbetskraft till lediga tjänster 
då utbudet är större. Statistik visar även att över hälften av alla bemanningsföretag befinner 
sig i storstadsregionerna (Ain1999:2). 
   Avsikten är inte att generalisera resultaten men förhoppningen är att ge en bild av hur 
handläggarnas arbete ser ut i en medelstor stad i Sverige.

3.7 Pålitlighet och tillförlitlighet
Den kvalitativa metoden bygger på att det är enskilda personers upplevda situation som styr
och blir resultatet av studien. Därför betyder det mindre beträffande hur representativ 
informationen är (Trost, 2005). I studien fanns inte intresse av att kunna dra generella 
slutsatser om de fenomen som studerades. Gällande att få giltig (valid) information, kan detta 
vara lättare i kvalitativa studier än i kvantitativa, bland annat på grund av att man befinner sig 
närmare sina respondenter i det metodvalet (Holme & Solvang, 1997). Inledningsvis 
upplevdes att svårigheter fanns med att verkligen komma i kontakt med respondentens 
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personliga åsikter. Detta framkom framförallt inom den offentliga sektorn där respondenten 
måste balansera statens regelverk med sin egen uppfattning om verksamheten. Trots detta 
upplevde vi att de fann förtroende för oss och kunde delge oss deras egna åsikter. 
   
3.8 Etiska kriterier 
Vid en intervju utsätts respondenten för en situation där känsliga frågor kan komma att 
beröras. Därför är det viktigt att som intervjuare tydligt informera om att materialet kommer 
hanteras konfidentiellt samt att informationen kommer bearbetas anonymt. Forskaren måste 
dock vara medveten om att så fort en intervju har kommit igång, har också en tillfällig 
gruppsituation16 kommit till stånd, vilket kan leda till att respondenten känner sig tvungen att 
svara på frågorna som ställs. (Trost, 2005)
   Respondenterna blev informerade om att deras medverkan var anonym och att materialet 
hanteras konfidentiellt. Eftersom att respondenterna är helt anonyma i studien valdes också att 
hålla både organisation och regionen de arbetar i anonyma. På så sätt undviks det att avslöja 
deras identitet. 

3.9 Litteratur- samt källkritik  
Litteratursökningen startades med hjälp av universitetsbiblioteket. Vi insåg ganska snart att 
det inte fanns en självklar teorigrund att stå på. Detta komplicerade teoriinsamlingen och på 
grund av tidsbrist valdes det att begränsas till befintlig litteratur. Därför kan en del böcker 
anses vara föråldrade. Då detta forskningsfält kräver dagsfärsk information är ”bäst före 
datum” av stor relevans för eventuella slutsatser. För att reducera informationsgapet användes 
relevanta hemsidor för att inhämta aktuell information. 

                                                     
16 Med gruppsituation menar Trost att respondenten kan känna sig tvungen att svara på frågorna. Detta beror på att det är 
vedertaget att svara på frågor, gör man inte det anses det som ett felaktigt beteende (Trost 2005). 
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4. RESULTAT OCH ANALYS
I detta kapitel kommer vi att ta upp viktiga delar av de empiriska resultaten samt diskutera 
kring inre och yttre faktorer samt likheter och skillnader hos organisationerna. Vi kommer i 
resultatredovisningen föra en diskussion, med hjälp av stöd i teorin, kring hur dessa faktorer
påverkar handläggarna i sitt arbete. Handläggarnas upplevelse av sitt arbete kommer leda 
oss genom analysen.
   Inledningsvis redogörs det för kärnverksamheten matchning och vilka likheter och 
skillnader det finns organisationerna emellan. Därefter ser vi på hur handläggarna arbetar 
med verktyget coaching. Vidare berörs organisationsformerna. Slutligen behandlas hur 
organisationerna påverkas av samhället.

Samhälle

Matchning

4.1 Figur 
Figuren illustrerar var fokus ligger i analysen. Som figuren visar har samhälle, 
organisationsform och verktyget coaching betydelse för kärnverksamheten matchning. Då 
matchning är huvuduppgiften för organisationerna utgår anlaysarbetet från denna, för att 
sedan förlyttas mot de inre faktorerna såsom coaching och organisatonsform samt den yttre 
faktorn, samhället. Varje del av analyskapitlet belyser studiens fyra frågeställningar med hjälp 
av det empiriska materialet. I praktiken är det omöjligt att särskilja dessa områden från 
varandra men för analysens tydlighet renodlas så långt som möjligt dessa begrepp.

4.2 Matchningsprocessen
Då utvecklingen har gått mot mer specialisering, tydligare arbetsdelning och mer 
kvalificerade arbeten har, som vi tidigare nämnt, också kraven på arbetstagare förändrats. I 
takt med utvecklingen ökar också behovet av att hitta kompetenta arbetstagare till rätt arbeten. 
Enligt Walter, (2005) ställer detta höga krav på effektiviteten i matchningsprocessen.
   En arbetsgivare ska alltså träffa en arbetstagare som matchar kompetensen som företaget är 
i behov av, och vice versa.  Det som slutgiltigt är avgörande för en lyckad matchning är hur 
noggranna och ambitiösa arbetsgivare och arbetssökande är i sin sökprocess. De behöver 
alltså leta reda på lämpliga anställningserbjudanden samt kandidater, utvärdera och slutligen 
välja det erbjudande som passar bäst. 

Coaching

Organisationsform
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   Vi instämmer med Walter, (2005) då han menar att sökfrekvensen är viktig, det vill säga hur 
mycket och hur ofta arbetsgivare och arbetssökande söker efter varandra. Ju högre frekvensen 
är desto större chans är det att dessa aktörer hittar varandra. Problemet är dock att praktiken 
visar fler dimensioner av detta fenomen. Arbetsförmedlingen jobbar för närvarande enligt 
modellen som Walter (2005) föreskriver, nämligen att ju fler antal ansökningar och 
anvisningar, desto större blir chanserna till jobb. Dock har det visat sig under studiens gång att 
det är än mer komplext. Logiskt vore att frekvensen i arbetssökande påverkar en effektiv 
matchning, men återkommande sökande hos bemanningsföretag och arbetsgivare uppfattas 
ofta med en misstänksamhet. En av våra respondenter på bemanningsföretagen menade att 
arbetssökande som söker arbeten som de inte är kvalificerade för drar till sig frågor av typen;
söker de tjänsten bara för att den är ledig? Finns verkligen intresse för detta arbete, eller är det
ett tvång för att bibehålla a-kassan? Trots Walters teori, om större chans med fler 
ansökningar, fungerar det alltså inte alltid i praktiken. Som arbetssökande bör de istället
beakta kompetenskrav och eget intresse för den lediga tjänsten. En konflikt här är att 
arbetsförmedlingen hellre ser fler antal ansökningar medan bemanningsföretagen önskar färre,
men bättre, matchade ansökningar. Detta pekar på en konsekvens av politiska beslut som styr 
den offentliga arbetsförmedlingen.
  När det gäller matchningsprocessen kan arbetsgivare och arbetssökande använda sig av 
formella kanaler men även av informella kanaler såsom personliga kontakter och
internrekrytering. En respondent på arbetsförmedlingen menar:

”...vi räknar med kanske att bara en tredjedel egentligen av våra, vad ska jag 
säga, av de jobb som blir tillsatta i samhället, öhm, arbetsgivare hittar sina 
arbetstagare och sökande får ett jobb. Om man tittar på alla sådana tillfällen 
så kanske det bara är en tredjedel som går de ordinarie kanalerna via en 
förmedlingen så ni vet, två tredjedelar av alla jobb hittar man utanför, och då 
gäller det att leta rätt...”
(respondent, arbetsförmedlingen)

För de som befinner sig utanför arbetsmarknaden är betydelsen stor att få tillgång till lediga 
jobb. Att inte alla arbeten förmedlas till arbetsförmedlingen gör att arbetssökandes möjlighet 
att matchas minskar oerhört. Respondenten ansåg dock inte att det var något större problem 
att alla arbeten inte förmedlas till arbetsförmedlingen utan uppmuntrar arbetssökande att 
använda sig av informella kanaler. De uttryckte i intervjuerna att samhällsintresset går före 
den egna organisationens framgång. Handläggarna upplever att det viktigaste är att
arbetssökanden kommer ut i arbete. Ändå beskriver Friberg (1999) att täckningsgraden på 
arbetsmarknaden är avgörande för effektiviteten i matchningen. Eftersom långt ifrån alla 
lediga tjänster kommuniceras till arbetsförmedlingen torde detta försvåra handläggarnas 
arbete. 
   Walter (2005) menar att matchningen försvåras om kraven som ställs på den sökande är 
höga, omfattande och specifika. Likaså gäller för den sökandes krav på jobberbjudandet. Som 
nämnts i teorikapitlet krävs det en noggrannhet av den som dokumenterar kompetensen hos 
den sökande, för att sedan på bästa sätt kunna matcha denna mot profilen som arbetsgivare 
har lämnat. Arbetsförmedlingen har fått kritik från bland annat riksrevisionen (2006:22) som 
menar att handläggarna har bristfällig kunskap om de arbetssökandes kompetens. 
Arbetsförmedlingen kan fortfarande inte leva upp till den standard som bemanningsföretag 
erbjuder när det gäller kunskap om kompetens. Till arbetsförmedlingens försvar kan nämnas 
att handläggarna på arbetsförmedlingen har för många sökande för att få en så djup kunskap 
om alla. På frågan om hur många arbetssökande varje handläggare administrerar svarade en 
av respondenterna följande:
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” ja... hon visade faktiskt den siffran idag, och då var det utslaget på, vad ska 
jag säga, nettoarbetare då är semestrar och tjänstledigheter och sådant 
borttaget, och slog man ut då så var det 150 per person. Ja, men du vet, jag 
var med för några år sedan och då hade jag 350-360 människor...”
(respondent, arbetsförmedlingen)

Intervjun behandlade senare den kritik som arbetsförmedlingen fått angående deras kunskap 
om arbetssökandes kompetens. Det visade sig att förbättringar har genomförts efter 
riksrevisionens utredning om detta. Respondenten från arbetsförmedlingen säger så här 
angående kritiken:

”... jag försvarar inte det här egentligen för att, vi fick nu när regeringen 
trädde till här i höstas på direkten att alla som var helt arbetslösa skulle vi 
verifiera deras meriter här innan, vi fick ett antal veckor vi fick kalla in folk 
här på kvällarna och sitta och föra in och det kan jag tycka är jätteknepigt, 
varför har vi inte gjort så jämt?” 
(respondent, arbetsförmedlingen)

Efter riksrevisionens utredning har arbetsförmedlingen förbättrat sina metoder och har fått 
ökad kunskap om sina arbetssökanden. 
   Matchning är som sagt huvuduppdraget i organisationerna, men de arbetar med detta på helt 
olika sätt. Arbetsförmedlingen arbetar mer med standardiserade metoder än 
bemanningsföretagen. Det vill säga, det finns en mall som alla arbetssökande måste följa när 
de blir arbetslösa och vänder sig till arbetsförmedlingen. Bemanningsföretagen kan däremot 
vara flexibla i sitt förfaringssätt när de tar emot arbetssökande. Hos arbetsförmedlingen 
kommer arbetssökande in för att skriva in sig som arbetslös, och efter detta får de möjligheten 
att träffa en handläggare. Nästa steg i processen är att handläggare samt arbetssökande möts 
och upprättar en handlingsplan, det vill säga de klargör vilka behov individen har. Vad ska du 
som arbetssökande göra? Vad ska vi på arbetsförmedlingen göra? Vilka förväntningar har vi 
på varandra? Behövs det en utbildning eller handlar det om att bli bättre på att skriva sin CV? 
   Det här registreras sedan i en databas som ska vara ett hjälpmedel i processen att skapa en 
lyckad matchning. I och med att arbetsförmedlingen ska vara öppen för alla individer, även de 
med särskilda behov såsom funktionshinder eller medicinska problem, underlättar 
datasystemet mycket i deras arbete.  
   Arbetsförmedlingen lägger sitt fokus på de arbetssökande. Bemanningsföretagen lägger 
däremot mer fokus på arbetsgivarna då de i matchningen utgår från lämplig arbetsgivare. 
Arbetet läggs ofta upp efter vilka uppdrag som är mest akuta. Detta tydliggjordes i en av våra 
intervjuer med ett bemanningsföretag:

”…vi har liksom ett uppdrag och sen letar vi bland personer och matchar
mot ett uppdrag, de har alla människor och ska leta jobb. Det är en precis 
tvärtom situation de har.”    
(representant, bemanningsföretag)

Efter inkommet uppdrag intervjuar bemanningsföretagen lämpliga kandidater för att se om de 
kan representera företaget som konsult. Passar de även den profil som kundföretaget söker är 
en matchning möjlig. Viktigt att återigen poängtera är att bemanningsföretagen har möjlighet 
att välja vilka kandidater de vill arbeta med. Om kandidaten inte stödjer företagets 
värderingar, eller inte visar tillräckligt stort intresse, kan företaget välja att inte arbeta med 
dem. 
   Citatet ovan visar på en motsatssitution i matchningsarbetet hos bemanningsföretagen och 
arbetsförmedlingen. Genom uppdrag får bemanningsföretagen en specifik kompetensprofil att 
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gå efter, de ska sedan hitta en lämplig kandidat. Arbetsförmedlingens arbete försvåras då de 
har kompetenta arbetssökande men färre uppdrag att matcha dem emot, vilket är en komplex 
situation.
   Matchning handlar om att både arbetsgivare och arbetssökande ska kunna mötas, men
arbetsförmedlingens fokus ligger främst på de arbetssökande. Därför fanns intresse att ställa 
frågan om huruvida arbetsförmedlingen ansåg att det finns tillräckliga arbetsgivarkontakter. 
Såsom riksrevisionens rapport (2006:22) svarar samtliga av den offentliga 
arbetsförmedlingens respondenter att mer tid för arbetsgivarkontakter är önskvärt. 

”...jag säger så här att jag vill ha mer möjligheter att vara ute på företag, ha 
mer kontakt med företag...”
(respondent, arbetsförmedlingen)

”...jag skulle hellre lägga mer tid på kund, rejäla kundkontakter, alltså, med 
arbetssökande och arbetsgivare...”
(respondent, arbetsförmedlingen)

”...det som jag känner det är väl det här att vi behöver ha mycket, mycket 
mer företagskontakter än vad vi har idag [...] idag åker man inte ut på företag 
bara för att säga hej, här är jag. Kan ni informera mig om er verksamhet, 
utan man behöver ha någon form av ärende...” 
(respondent, arbetsförmedlingen)

Liksom handläggarna uttrycker ovan finns alltså ett behov och ett intresse av att utöka 
kontakterna med arbetsgivare. Bemanningsföretagen lägger, till skillnad från 
arbetsförmedlingen stor vikt när det gäller kontakten med arbetsgivare. Det visade sig tydligt i 
våra intervjuer.

”...vi har ju väldigt mycket att det ska vara kundfokus med upprätthållande 
av kundrelationer...” 

(respondent, bemanningsföretag)

”...vi har ett gäng som jobbar med nyckelkunder...”
(respondenter, bemanningsföretag)

Det är väsentligt för bemanningsföretagen att bibehålla sina kundrelationer då de är direkt 
avgörande för deras ekonomiska överlevnad. De arbetar därför mycket med att underhålla 
”gamla” företagskunder och marknadsföra sig mot nya kunder. Innebörden av detta är att 
arbetsgivarna stjäl värdefull tid på bekostnad av de anställda (uthyrda).
    I intervjuerna framkom det att relationen mellan offentlig och privat arbetsförmedlingen 
uppfattas olika av respondenterna. Arbetsförmedlingen ansåg att relationen till 
bemanningsföretagen var väl fungerande och de såg ingen skillnad mellan bemanningsföretag 
och andra arbetsgivare. Arbetsförmedlingens handläggare yttrade ingen negativ kritik 
gentemot branschen. Intressant är att denna uppfattning inte alltid har sett ut på liknande vis. 
Rapporten från Privab (Ain 1992:2) visar att arbetsförmedlingen tidigare upplevt 
bemanningsföretagen som ett hot mot den egna existensen. Arbetsförmedlingen har alltså 
förändrat sin syn gentemot bemanningsföretagen och ser dem som en samarbetspartner istället 
för en konkurrerande verksamhet.
   Uppfattningen hos bemanningsföretagen var däremot annorlunda. Bland annan riktades 
följande kritik angående arbetsförmedlingens matchningsarbete: 
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”... ja, för jag tror inte arbetsförmedlingen fungerar som den ska idag. Jag 
tror man har lagt fokus lite fel. Att det hamnat tror jag, jag vet inte det är lätt 
för en annan att säga, men jag tror man ska bli bättre på att aktivt söka upp 
lediga jobb åt de personerna man har. Att man ska matcha det bättre istället. 
Idag känns det mer att en person som måste ansöka om ett visst antal jobb 
per månad eller vecka, jag tror det är fem i veckan, då tror jag det blir fel för 
att då söker personen även de jobb som inte den är lämpad för. Och då kan 
det också bli att arbetsförmedlingen också skickar personen till ett företag 
som inte alls matchar den kompetens de söker, och på så sätt vänder de sig 
inte till arbetsförmedlingen längre.”
(respondent, bemanningsföretag )

Kritiken som riktas mot arbetsförmedlingen är alltså att de borde mer kvalitativt hjälpa 
enskilda individer i matchningsprocessen. Dock är detta inte möjligt på samma sätt för 
arbetsförmedlingen då de främst styrs av politiska beslut och regelverk, vilket kan få 
konsekvensen att de inte har möjlighet att fokusera enbart på matchningen. Tiden ska delas 
lika mellan administration, uppföljning, kontrollfunktion gentemot a-kassa och besök med 
arbetssökande. Bemanningsföretagen behöver inte fokusera på dessa typer av regler och kan 
därför lägga mer energi på själva matchningen.
   Sammanfattningsvis kan nämnas att mötesplatsen för arbete och arbetskraft är av stor vikt 
för att uppnå lyckad matchning. Komponenter som ökar respektive minskar 
matchningseffektiviteten har diskuterats i avsnittet. Dessa är frekvensen av sökandet, kvalitén 
på sökningen, formella och informella kanaler. Även handläggarnas kunskap och kontakt med 
arbetssökanden och arbetsgivare har betydelse i processen. 
   
4.3 Coaching
Coaching är mer och mer ett vedertaget begrepp inom arbetslivet idag. Genom att ”coacha” 
individer kan de utvecklas för att på så sätt komma vidare i livet. Eftersom samhället är 
uppbyggt på att varje individ ska ha ett arbete, kan konsekvensen av ett utanförskap vara 
förödande. Som arbetslös kan självkänslan och mottagligheten för nya möjligheter minska 
och i förlängningen blir individen mindre attraktiv på arbetsmarknaden. Att arbeta med 
coaching är ett verktyg för att öka anställningsbarheten hos de individer som står långt från 
arbetsmarknaden.
   Nedan diskuteras studiens andra frågeställning.

Både bemanningsföretagen och arbetsförmedlingen möter individer som står utanför, och som 
behöver hjälp med att nå, arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen sysslar med coaching i två 
bemärkelser. Det ena kallas karriärcoaching och erbjuds endast till dem som är idrottare på 
heltid. De får lära sig att använda sitt kontaktnät och sina sponsorer för att finna nya vägar till 
sysselsättning efter att karriären är slut. Eftersom detta är en så specifik verksamhet och 
endast berör en liten grupp av människor är inte detta något som arbetsförmedlingen behöver
bistå med. Vi väljer därför att lämna den delen av coaching här. 
   Mer intressant är det att diskutera kring den andra typen av coaching som bedrivs hos båda 
organisationerna. Då syftar vi på coaching av människor som har förlorat sitt arbete, ofta på 
grund av arbetsbrist. Individer som av andra andledningar inte kommit in på arbetsmarknaden 
exempelvis ungdomar, invandrare, de med funktionshinder eller missbrukarbakrund kan 
också vara i behov av coaching. Som Fugate et al (2004) beskriver i artikeln, kräver dagens 
arbetsmarknad att vi anpassar oss efter marknadens behov. Detta kan innebära att vi måste 
byta arbete flera gånger under vår livstid. Detta är ingenting som tidigare generationer är vana 
vid och därför kan en uppsägning upplevas som katastrofal för vissa. Som arbetssökande är 
det av vikt att hålla efter sin kompetens eller skapa sig ny, allt för att bli och förbli 
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anställningsbar. Det här arbetet är således viktigt i de organisationer som ständigt möter 
arbetssökande. 
      Eftersom arbetsförmedlingen riktar sig till alla får de även handha människor som för 
tillfället står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta kan vara individer som av olika andledningar 
inte är anställningsbara. Arbetsförmedlingen bidrar till att öka dessa människors 
anställningsbarhet. Till skillnad från arbetsförmedlingen kan bemanningsföretagen välja när 
och hur de vill arbeta med coaching av människor som är i behov av att anpassas (göras 
anställningsbara). Detta beror på att coaching inte finns i deras dagliga verksamhet, utan styrs 
beroende av de uppdrag som kommer in från betalande kund. Förutsättningen för att 
bemanningsföretagen ska handha människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden är 
alltså att de tjänar på det ekonomiskt. Exempelvis kan kundföretag som varslar ett stort antal 
människor ha en trygghetsfond, vilken erbjuder pengar till de bemanningsföretag som åtar sig 
att coacha dessa arbetslösa människor i ”jakten” på ett nytt arbete.
   Coachningsarbetet börjar med att man kartlägger arbetssökandes kompetens och ser på alla 
möjligheter att söka ett nytt arbete. Här framhåller en av bemanningsföretagets respondent att 
det ofta börjar med samtal som är av mer stöttande karaktär då självförtroendet vanligtvis är
lågt på grund av förlusten av arbetet. Denna typ av samtal återfinns också på 
arbetsförmedlingen. Den stora skillnaden organisatoriskt sett är dock att arbetsförmedlingen 
inte har detta som en unik del av verksamheten utan använder coaching, eller vägledning som 
de kallar det, i den dagliga kontakten med arbetssökande. Arbetsförmedlingen har tre typer av 
coaching som styrs efter de arbetssökandes behov; yrkes- och studievägledning samt 
livsvägledning. Det sistnämnda är till för dem som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, 
vilket kan bero på missbruk, funktionshinder eller psykiska hinder. På arbetsförmedlingen 
säger en respondent så här:

”... det gäller att försöka tillsammans hitta de här bitarna att man åtminstånde 
kommer ett steg närmare [...] tillslut kommer man ner i den här tratten där 
nere där de får en konkret beskrivning egentligen av dig själv och dina 
förmågor och vad du vill, och  vad du inte kan tänka dig...”
(respondent, arbetsförmedlingen)

Det här tydliggör att respondenten på arbetsförmedlingen försöker klargöra en individs 
förutsättningar för arbete, på så sätt kan de hjälpa dem i rätt riktning. Vid behov kanske en 
utbildning behövs för att kunna öka deras anställningsbarhet. 
   En tydlig likhet hos organisationerna var att intresset hos de enskilda individerna 
(handläggarna) har stor betydelse för vilken vikt de lade på coaching i arbetet med 
arbetssökande. Respondenterna skiljer sig mer från individ till individ än från privat till 
offentlig sektor. Där intresse fanns hos de olika respondenterna hade också möjligheter från 
organisationens sida givits att utbilda sig inom området coaching. 
   En av respondenterna från bemanningsföretagen förklarar nedan hur hon ser på begreppet 
coaching och hur hon använder det i sin dagliga verksamhet. 

”Vi jobbar ju mycket att när man är hos oss, så ska man bli coachad och bli 
lite peppad när man går ut härifrån och känna att även om inte X ger mig ett 
jobb idag så kanske det finns ett jobb, ett nytt jobb som dyker upp runt 
hörnet. Att man ska ha den känslan när man går ut härifrån, inte liksom bli 
tilltufsad och känna: jag är nog för gammal, eller jag är nog för ung eller jag 
har ingen erfarenhet eller jag har för mycket erfarenhet.”
(respondent, bemanningsföretag)
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Vikten av att få människor att känna sig väl tillmods när de lämnade företaget var en viktig 
del av bemötandet ansåg hon. Hon menar att coaching är att få individer att känna sig 
tillräckliga och positiva. Enligt teorin krävs det ett mer djupgående arbete med en individ än 
ett bra bemötande för att det ska gå under benämningen coaching. Därför kan frågan ställas, 
varför det är viktigt för respondenten att dessa arbetssökande har ”gott mod” när de lämnar 
företaget? Är det verkligen ett intresse för människan i sig som ligger till grund för beteendet,
eller är det mer av intresse för organisationens rykte och i förlängningen deras vinstintresse?
   Hos arbetsförmedlingen arbetar man mer med samhällsnyttan än med ekonomiska mål. Det 
ligger i deras övertygelse att samhället tjänar på att få ut individer i arbetskraften. Detta 
uttryckte också samtliga respondenter i våra intervjuer.

”... känns ju väldigt bra för mig och det är ju inget vinstdrivande för mig att 
jag får ut så många i jobb...[...] utan det är ju liksom mer mot människan och 
mer samhällsintresse, inte intresse från mig eller för företaget att dom ska få 
pengar utan samhällsintresse och det tror jag man måste ha när man jobbar 
med detta...”
(respondent, arbetsförmedlingen)

Enligt en av våra respondenter från arbetsförmedlingen går det ganska snabbt för en individ 
som blir av med ett arbete att tappa självkänslan, tron på sig själv och motivationen. Denna 
medvetenhet möjliggör ett bra arbete med coaching. Nedan följer ett citat som beskriver 
respondentens upplevelse av detta: 

”... från det att du har blivit arbetslös så går det inte mer än en väldigt kort 
tid innan du dippar med självförtroende, självkänsla och deppighet 
överhuvudtaget, så att man är ju mest attraktiv också för nytt jobb medan du 
är där uppe. Sen går det rätt snabbt, brant nedåt även om du har mycket med 
dig med utbildning och erfarenhet...”
(respondent, arbetsförmedlingen)

 I hennes arbete är det viktigt att försöka få dessa människor att hitta vägen tillbaka till 
arbetslivet. Respondenten upplevde att det var motiverande att få dessa människor att 
utvecklas och på så vis närma sig arbetsmarknaden. Respondenten påpekar också att det är 
den arbetssökandes vilja som styr hur framgångsrikt coachingsarbetet blir.

”… just för att få de sökande att själva att ta tag i det och förstå sin situation. 
Det går ju inte ut på att jag talar om för dig vad du ska göra utan jag ska ju få 
dig själv att försöka se vad som är genomförbart och vad du kan vara bra på 
att utveckla…” 
(respondent, arbetsförmedlingen)

Johansson och Gyllenhammar (1997) beskriver coaching som utbyte av idéer, tankar och 
kommunikation. Detta illustreras väl i citatet ovan. Respondenten arbetar med dessa verktyg 
för att de arbetssökande på så vis ska kunna, tillsammans med handläggaren, hjälpa sig själv. 
Citatet indikerar även att respondenten har en tro på att alla individer kan förändras och 
utvecklas. Trots hård reglering och kontroll, fanns det hos handläggarna ändå en vilja att se 
människan i arbetslösheten. 
  Sammantaget konstateras att verktyget coaching används vid olika tillfällen hos 
organisationerna. Arbetsförmedlingen arbetar med coaching dagligen medan 
bemanningsföretagen endast använder verktyget på begäran av kund vid specifika uppdrag. 
Coachingsarbetet hos respektive organisation är också beroende av handläggarnas intresse för 
verktyget.
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4.4 Organisationsform
Privat och offentligt styrda organisationer har olika organisationsform. Detta kommer med 
hjälp av citat från respondenterna illustreras nedan. Vidare förs ett resonemang kring hur 
strukturerna kan påverka individen i organisationen. Nedan analyseras och problematiseras 
vår tredje frågeställning.

Likt de flesta statliga organisationer har arbetsförmedlingen ett byråkratiskt synsätt. De har en 
tydlig hierarki i både beslut och ansvar. Organisationen genomsyras av dokument, regler, 
lagar. Kommunikationen sker vertikalt. Det här behöver inte vara negativt för en organisation 
men såsom Bruzelius och Skärvad (2004) beskriver, kan det få konsekvenser som inte är 
önskvärda. Då organisationen och dess medarbetare måste följa dessa krav regleras även deras 
arbetsmetoder och möjligheten att ”gå utanför ramarna” begränsas. En av respondenterna 
uttrycker sig nedan om arbetet. Uttalandet anser vi tyder på ett typiskt byråkratiskt arbetssätt.

 ”... vi har mycket frågor, mycket bestämmelser, mycket regler och vi är som 
sagt en statlig myndighet och det ställs ju väldigt höga krav egentligen på 
oss, gentemot allmänheten och öppenheten, sekretessen, det är hemskt 
mycket man måste tänka på. Vad man säger till vem man säger det och hur 
man säger det och så...” 
(respondent,  arbetsförmedlingen)

Utöver detta kan en annan problematik med den byråkratiska organisationsformen vara, att de 
måste använda sig av standardiserade arbetsmetoder för att alla ska kunna behandlas lika. Är 
detta möjligt när individer har så olika behov och förutsättningar? Diskussionen kring detta 
kan bli lång men vi har förstått att det är tack vare regler, lagar och standardiserade metoder 
som arbetsförmedlingen kan undvika orättvisor och ge service till alla, oberoende av etnicitet, 
ålder och kön. De här standardiserade metoderna är därför nödvändiga för att behålla 
rättsäkerheten och att jobba enhetligt. Något som har varit genomgående ända sedan 
arbetsförmedlingens start i början av 1900-talet är just att arbetsförmedlingen ska hållas 
avgiftsfri och öppen för alla (SOU 1992:116). Handläggarna uttrycker sig på följande vis:

”Arbetsförmedlingen är en offentlig verksamhet som bedrivs på skattepengar 
och alla har ju rätt att ta del av vår service.”
(respondent, arbetsförmedlingen)

”...vem som helst som kommer innanför dörren här ska ju vi behandla lika.”
(respondent, arbetsförmedlingen)

” ...det är ju viktigt i rättsäkerhetssystemet att vi gör lika...”
(respondent, arbetsförmedlingen)

Då arbetsförmedlingen också är en kontroll- och tillsynsmyndighet gentemot a-kassan krävs 
det att de arbetar i enlighet med dessa regler. Hur skulle servicen vara om arbetssökande fick 
ersättning på olika grunder? Trots att organisationen ibland kan vara krånglig och trög, 
tenderar vi att glömma bort att det faktiskt också finns fördelar med en byråkratisk 
organisation. 
   I vårt välfärdssystem finns det skyddsnät såsom bidrag vid arbetslöshet. Med denna rättighet
följer också en skyldighet. Bidragstagare ska aktivt söka arbete, annars förloras rätten till 
hjälp från staten. På något vis måste detta kontrolleras. Handläggarna på arbetsförmedlingen 
är en länk i denna kontroll av individer som efterfrågar bidrag från staten. En av 
respondenterna kommenterar kontrollarbetet på följande vis.
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”…det är att se och bedöma om den här personen är aktiv som arbetssökande  
om det verkligen söker jobb. Och gör man inte det så underrättar man a-
kassan och a-kassan får ta ställning till om de ska ha fortsatt ersättning eller 
ej. Och det kan vara ett väldigt tufft jobb...”
(respondent, arbetsförmedlingen)

För bemanningsföretagen är dessa bedömningar inte aktuella. Arbetsförmedlingen däremot 
hanterar detta dagligen och ibland leder det till negativa beslut för arbetssökanden. 
Förutsättningen för att få a-kassa är att man är aktiv i sitt arbetssökande. Om inte detta sker är 
det arbetsförmedlingens ansvar att underrätta a-kassan. Detta försätter ibland handläggarna i 
en trängd situation. Respondenten på arbetsförmedlingen talar även om att det finns en 
hotbild:

”... av och till så är det sådana här hot, hotelser här. Ja det som var igår, det 
var tydligen någon som fick något negativt besked av något slag. [...] så är 
det ofta sådana här saker som händer... frustrerade människor, som är 
frustrerade över sin situation, kan vara fullt frisk men väldigt frustrerad över 
sin situation.”

(respondent, arbetsförmedlingen)

Som vi beskrivit i teorikapitlet är bemanningsföretagen oftare en blandning av olika 
organisationsformer, mer än av en specifik sådan. De har inte lika tydliga regler eller 
bestämmelser som arbetsförmedlingen. Det är inte svårt att se att situationssynsättet 
(Bryzelius & Skärvad, 2004) har lagt prägel på branschen. Fördelarna med en sådan 
organisation är att de snabbt kan förändra sina arbetsrutiner efter aktuella händelser och att de 
är otroligt trendkänsliga. I en miljö som ständigt förändras i takt med samhället, i både stort 
och smått, lämpar sig den här organisationsformen väl (Söderholm, 1998). Flexibiliteten i 
deras arbetssätt kan ha bidragit till att bemanningsbranschen har lyckats att etablera sig, samt 
utöka sin verksamhet på marknaden. Uttalandet nedan tycker vi, bra beskriver en 
händelsestyrd organisation där personalen anpassar sitt dagliga arbete efter gällande situation.

”Kaos, nej, men det har ju både sina för- och nackdelar just att man inte kan 
planera sin dag…”
(respondent, bemanningsföretag)

Båda dessa organisationer befinner sig på samma arbetsmarknad med yttre förutsättningar 
såsom varierande konjunkturer. Trots detta är deras organisationsuppbyggnad mycket olika 
varandra. Bakomliggande orsaker till detta kan vara att bemanningsföretagen inte måste 
anpassa sig efter politiska beslut, kontroll, sekretess och öppenhet gentemot allmänheten. 
   De negativa delarna med en händelsestyrd organisation är att personalen på arbetsplatsen 
ständigt måste lära nytt, och vara öppen för förändringar i deras rutiner. En respondent 
uttrycker frustrationen över att aldrig hinna med det strategiska arbetet på följande vis:

” Jag sitter med operativt arbete hela dagarna, och drunknar i det [...] jag 
hinner inte med framtidsplaneringen i den utsträckning jag vill...”
(representant, bemanningsföretag)

Tidsbristen de lider av och ”att släppa allt man har” för att lösa det som är mest akut är något 
som är genomgående hos alla tre bemanningsföretagen i vår studie. 
   I teorin beskriver Söderholm (1998) målstyrning. Här sätts övergripande mål upp från 
ledningen utefter vilka företagen ska arbeta. I två av de intervjuade bemanningsföretagen 
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fanns det både budgetmål och mål angående antal aktiva konsulter. Liksom Söderholm (1998) 
beskriver, lämnas det ett stort utrymme för medarbetarna att lösa målen som är uppsatta, det 
vill säga målen helgar medlen. Detta beskriver en av respondenterna tydligt i följande citat: 

”… man får verkligen vara kreativ och fundera på lösningar, kan vi attrahera 
någon såhär? Ska vi söka nere i Skåne kanske är någon som vill tillbaka 
hem, får tänka lite utanför ramarna… ”
(respondent, bemanningsföretag )

Istället för målstyrning, styrs arbetsförmedlingen i detalj utefter handlingsplaner och 
regelverk. Detta minskar handläggarnas rörelsefrihet att arbeta i viss mån. De är beroende av 
att hålla sig innanför ramarna för att svara upp mot den kontroll och de regelverk som 
existerar. Trots att detta kan vara negativt i matchningsprocessen är det avgörande för att 
bibehålla en offentlig arbetsförmedling som finansieras av skattepengar och som är öppen för 
alla.
   Avsnittet berörde för- och nackdelar med en byråkratiskt styrd verksamhet, där det kan 
nämnas att arbetförmedlingens matchningsarbete blir lidande på grund av 
organisationsformen. Dock är styrningen ett måste, för att bibehålla rättsäkerheten. Vidare 
diskuterades bemanningsföretagens organisationsform och dess för- och nackdelar. De har en 
händelsestyrd organisation som kan anpassas efter omvärldens behov men där nackdelen är 
att det strategiska arbetet blir lidande. 

4.5 Yttre faktorer
I detta avsnitt analyseras studiens sista frågeställning. Samhällsstruktur, attityder, förtroende 
och konjunkturer på arbetsmarknaden är alla faktorer som påverkar matchningsarbetet. 
Respondenternas uppfattning av detta presenteras nedan, och en diskussion förs angående 
skillnader och likheter hos privat och offentlig arbetsförmedling. 

Arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen är båda aktörer på arbetsmarknaden. Till viss 
del överensstämmer deras mål, det vill säga att, lyckas med matchningen. Trots detta skiljer 
sig deras syften åt samt att de riktar sig till olika målgrupper. Arbetsförmedlingen ska verka 
som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare, bemanningsföretagen riktar sig till 
uppdragsgivare och vill uppnå en ekonomisk vinst. Vidare styrs arbetsförmedlingen av 
politiska beslut som får konsekvenser både för handläggarnas arbete men även för de 
arbetssökande. Vid en av våra intervjuer på arbetsförmedlingen beskriver respondenten att det 
finns ett problem med regelverket. Konsekvensen är ofta att handläggarna kommer i kläm 
mellan politiska beslut och arbetssökandes behov. 

”…men de negativa bitarna är ju att vi lever under politiska beslut som kan 
förändras från vecka till vecka. Det jag lovade förra veckan kanske inte 
gäller när du skaffat dig en praktikplats nästa vecka, och då blir du störtsur 
på mig va. Fast det är ju inte jag som har bestämt det då utan det är högre 
makter…”
(respondent, arbetsförmedlingen)

Politiska beslut kan man se som en yttre faktor som påverkar organisationernas möjligheter. 
Förmedlare på bemanningsföretagen ställs inte på samma sätt inför konflikten som illustreras 
i citatet. Detta på grund av att de inte detaljstyrs genom besluten.
   Citatet visar också på hur föränderlig miljön är där arbetsförmedlingen befinner sig.   
   Andra yttre faktorer som påverkar organisationerna är deras förtroende från omvärlden.   
Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet och ligger ständigt under luppen hos både riksdag 
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och allmänhet. Kritiken mot institutionen har varit hård från bland annat riksrevisionen som 
påpekat den svaga effektiviteten i matchningsprocessen och från allmänheten som menar att 
de gör ett dåligt jobb. En av respondenterna uttrycker sig om denna ”dagliga press” från 
allmänheten så här:

”... och sen tror jag vi har att jobba med en negativ attityd i samhället mot 
förmedlingen också. Och den har vi pratat mycket om och den vet jag inte 
hur vi ska, hur man ska kunna... Det har blivit mer i och med de här nya 
reglerna och den nya regeringen och man klagar på än det och än det. Men 
jag tycker nog att vi har varit i skottgluggen alltid. Det är lite det här att får 
inte jag det jag vill ha av förmedlingen, är inte förmedlingen bra.” 
(respondent, arbetsförmedlingen)

När arbetssökande möter handläggare från arbetsförmedlingen har de redan en förutfattad 
mening om hur de ska bli bemötta och vilken hjälp de kommer att få. Handläggarna upplever 
att de måste jobba hårt för att förklara sin roll och vilket uppdrag de har från regeringen. 
Nedan beskriver en av respondenterna från arbetsförmedlingen vilka förväntningar en del 
arbetssökande har när de möter organisationen:

”… jag hade en kille för inte så länge sedan som kommer in här och sätter 
sig, nu har jag tre ersättningsdagar kvar, vad tänker du göra åt det? Så sitter 
han med hus, kvinna, partner, gift eller ej det vet jag inte, och två småbarn. 
Hur kan man hamna i den sitsen? Jag menar, självbevarelsedriften, att inte 
veta hur man ska försörja sin familj om tre dagar och inte gjort något åt det, 
men det är lite grann det här att man har haft attityden att jag kan… Vi lever 
i ett välfärdssamhälle, vad som än händer så tar samhället hand om en.”
(respondent, arbetsförmedlingen)

Hon upplevde att attityden mot arbetsförmedlingen är att de ska lösa den arbetssökandes 
situation. 
   Bemanningsföretagen får arbeta gentemot andra fördomar och attityder från både en del 
arbetssökande men också från arbetsgivare och fackförbund. Trots att bemanningsföretagen 
har funnits verksamma efter avregleringen i fjorton år finns en misstänksamhet mot dem. En 
av respondenterna förklarar misstänksamheten från fackförbundens sida på följande vis:

” ... så hon får inte för grafikförbundet gå via uppdrag[...] jag tror det är för 
att vi är ett bemanningsföretag. De skiljer tyvärr på bemanningsföretag och 
annan arbetsgivare då. Vi tycker att vi är som vilken arbetsgivare som helst 
då.”
(respondent, bemanningsföretag)

Vidare talar en bemanningsföretagsrespondent om varför en del arbetssökande är skeptiska 
mot bemanningsföretagen. I citatet nedan beskrivs att det finns en negativ attityd hos en del 
arbetssökande gentemot bemanningsföretagen:

” Jag tror fortfarande att det är lite det här att vi gör lite som vi vill och vi 
sätter vilka löner vi vill och vi är inte så noga med anställningsbevis och 
sådär. Men det är väldigt reglerat. [...] Vi går efter alla regler som finns. [...] 
Så att jag tror kanske fortfarande att folk är lite rädda, att det är fortfarande 
lite främmande det här med bemanningsföretag.”
(respondent, bemanningsföretag.)
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Båda organisationerna står inför en del attityder från samhället i stort, men framförallt från 
arbetsgivare och arbetssökande. Organisationerna måste också arbeta med att motverka dessa 
negativa attityder för att nå framgång i matchningsarbetet. Arbetsförmedlingen står inför 
utmaningen att öka sin status så att både arbetsgivare och arbetssökande anmäler sig till 
organisationen, för att matchningsprocessen ska kunna fungera effektivt på arbetsmarknaden. 
Samtliga respondenter vid arbetsförmedlingen anger också att mer tid borde läggas på kontakt 
med arbetsgivare. Bemanningsföretagen å andra sidan måste arbeta för att få bort 
”otrygghetsstämpeln” hos arbetssökande. Branschen har ökat i snabb takt och är här för att 
stanna. De behöver därför få allmänheten att förstå att bemanningsföretagen är en alternativ 
arbetsgivare och arbetsförmedlare.
   De flesta som blir arbetslösa har viljan att söka ett arbete. Vilken kanal de ska vända sig till 
för att få hjälp med detta är idag inte så självklart. Dock återfinns fortfarande, enligt 
Riksrevisionen, 90 procent av alla arbetssökande hos arbetsförmedlingen. En anledning kan 
vara att arbetssökande måste vara inskriven hos arbetsförmedlingen för att ha rätt till a-kassa. 
(RiR 2006:22) Friberg (1999) menar att ombytessökande i högre utsträckning vänder sig till 
bemanningsföretag medan de som är öppet arbetslösa (de som är berättigade till a-kassa) 
hamnar på arbetsförmedlingen. Arbetssökanden som är berättigade till a-kassa, vänder sig 
alltså direkt till arbetsförmedlingen och i andra hand till bemanningsföretagen. En av 
respondenterna på ett bemanningsföretag hade uppmärksammat detta och beskriver sin 
upplevelse av uppdelningen så här:

” … ja, jag tror det, jag tror om jag ska vara alldeles ärlig och kanske lite 
cynisk, så tror jag nästan att det är ett b-lag som arbetsförmedlingen 
förmedlar och det är lite tragiskt men jag tror att det är så… att jaa…b-lag är 
ett så tråkigt uttryck men, men… Jag tror att de personerna inte blir hjälpta 
av arbetsförmedlingens åtgärder utan att de snarare, nästan konserveras i ett 
evigt arbetslös… i en evig arbetslöshet. Min utanförblick på det. Jag kan inte 
arbetsförmedlingen, men det jag har sett av de personer som har skickats till 
mig de har, de har, på något sätt nästan varit så långtidsarbetslösa så att det
har blivit deras identitet… det är väldigt svårt att återvända till 
arbetsmarknaden när man har fått den identiteten, och jag har inte haft den 
inställningen från början va. Utan jag har försökt att tänka, det här är en 
trevlig person som kommer som har råkat bli arbetslös och sen har varit 
arbetslös i tre år men jag har fått tänka om va, för jag har gjort det några 
gånger och det har aldrig fungerat ”.
(respondent, bemanningsföretag)

Arbetsförmedlingen kan inte välja utan ska finnas till för alla vilket också betyder att de måste 
handha de som är svaga i samhället (www.ams.se). Detta kan vara en förklaring till varför 
uppdelningen har blivit som ovanstående citat beskriver. Detta var också en del av kritiken 
som socialdemokraterna och vänsterpartiet riktade mot förslaget om avreglering av 
monopolet. Som det ser ut idag har alltså det man befarade inträffat. En av handläggarna på 
arbetsförmedlingen menar att:

”…alltså en arbetsgivare som har kontakt med bemanningsföretag, 
bemanningsföretaget lanserar ju bara dom allra bästa… och då har de ju en 
stor pott att ta av, vi måste ju också försöka lansera de som inte alltid är de 
bästa. Men ändå försöka få arbetsgivaren att bli intresserad, för vi har ju lite 
olika varor att komma med på något sätt”.
(respondent, arbetsförmedlingen)

En del kritik riktades från bemanningsföretagen mot arbetsförmedlingen under 
intervjutillfällena. Trots att de uttrycker en ödmjukhet finns ändå en tro från 
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bemanningsföretagens håll att de skulle göra ett bättre jobb själva i samma situation. Två 
respondenter från bemanningsföretagen ansåg också att arbetsförmedlingen använder sig av 
fel metoder för att få ut folk i arbete. Det är viktigt att inte glömma att bemanningsföretagen 
har en stor fördel då de kan välja sina kandidater vilket också ger dem möjlighet att tjäna 
pengar på sin verksamhet. Fokus i matchningsprocessen ligger därför lite olika hos 
organisationerna. Arbetsförmedlingen, drivs av ett samhällsintresse och ett intresse för 
individen till skillnad från bemanningsföretagen som drivs av ekonomiska skäl. 
Bemanningsföretagen kan ge en ekonomisk bonus till de anställda (ej uthyrda) om de 
uppfyller vissa mål, såsom att få ut ett visst antal aktiva i arbete. Handläggarna på 
arbetsförmedlingen har ingen liknande motivationsfaktor. Dock följs deras mål upp noggrant 
och kommuniceras tillbaka, vilket fungerar som feedback.
   Arbetsmarknadens upp och nedgång påverkar förmedlingsverksamheten och 
organisationerna måste därför anpassas till den. Upplevelsen av tidsbrist hos samtliga 
respondenter var stor, och troligtvis beror detta på att arbetsmarknaden för tillfället är 
uppåtgående (www.ams.se). 

”…väldig, väldig ruschig miljö…”
(representant, bemanningsföretag)

”…vi har så stor arbetsbelastning, så just nu flyter det på och vi försöker att 
så gått vi hinner, ta hand om de uppdrag vi får, men jag hinner inte med 
framtidsplaneringen i den utsträckningen jag vill och därför söker jag vi ett 
par medarbetar. Jag sitter med operativt arbete hela dagarna och drunknar i 
det, hehe… så det är sånt här, är ju också…går ju i cykler”. 
(representant, bemanningsföretag)

”men nu har ju arbetsmarknaden mycket, mycket bättre så nu har det lättat 
lite grann ändå […] vi har ju inte samma inflöde med sökande…”
(respondent, arbetsförmedlingen)

Intressant att notera är att trots denna gemensamma punkt, arbetsmarknadens högtryck blir 
resultatet helt olika. Det är en lättnad för arbetsförmedlingen under högkonjunktur, då 
arbetssökanden minskar och fler får jobb. Bemanningsföretagens respondenter upplevde 
tvärtom att det blev tyngre under högkonjunkturer eftersom arbetsgivare i första hand kommer 
till dem i jakten på kompetent arbetskraft. Det som är positivt för arbetsförmedlingen under 
sådana här perioder är att handläggarna kan ägna mer tid åt de arbetssökande som behöver 
mer stöd. 
   För att summera ansnittet kan poängteras att politiska beslut har olika effekt på 
organisationerna, där arbetsförmedlingen styrs direkt via besluten medan 
bemanningsföretagen styrs indirekt. Negativ attityd upplevdes av respondenterna oavsett 
organistationstillhörighet, dock skilde sig orsaken till denna åt. Arbetssökanden delas även 
upp i olika kategorier mellan organisationerna, vilket i sin tur påverkar handläggarnas 
matchningsarbete.
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5. SLUTSATSER
Vi kommer i följande kapitel svara på de frågeställningar vi tog upp i början av vårt arbete: 
Hur arbetar handläggarna för att lyckas med matchningen? Hur arbetar organisationerna 
med verktyget coaching? Hur påverkar organisationsuppbyggnaden handläggarnas 
matchningsarbete? Vilken påverkan har yttre faktorer i matchningsarbetet? 
    En diskussion kommer även att föras kring vilka likheter och skillnader som framkommit i 
vår studie. 

 Hur arbetar handläggarna för att lyckas med matchningen? 
I studien framkom att båda organisationerna har matchning som sin huvuduppgift. Det finns 
skillnader i syfte till varför organisationerna arbetar med matchning och detta påverkar också 
deras arbetssätt. Arbetsförmedlingens handläggare ska kontrollera att arbetssökande, som är 
berättigande till ersättning, är aktiva i sin sökprocess. Detta resulterar i att dessa tvingas söka 
arbeten de varken har kompetens för eller intresse av. Empirin visar att bemanningsföretagen 
anser att detta generar en misstänksamhet mot återkommande arbetssökande, Walters (2005) 
teori att ett större antal ansökningar ger större chanser till anställning, stämmer därför inte 
alltid i praktiken.
   Bemanningsföretagen arbetar med uppsökande arbetsgivarekontakter, där de marknadsför 
sig för att få uppdrag. Arbetsförmedlingen däremot uppsöks främst av arbetssökande. Det 
finns en önskan från både handläggarna samt kritikerna såsom riksrevisionen att en tätare 
kontakt med arbetsgivare borde hållas. Den stora skillnaden i detta avseende är att 
arbetsförmedlingen arbetar passivt med arbetsgivarkontakter medan bemanningsföretagen är 
mer aktiva. Eftersom att en lyckad matchning förutsätter en situation där både arbetsgivare 
och arbetssökande kan träffas, blir matchningsprocessen lidande av arbetsförmedlingens 
svaga arbetsgivarkontakt. 
   Förutsättning för lyckad matchning är som tidigare nämnts att det finns en balans mellan 
jobberbjudande och arbetskraft. Ökningen av informella sökkanaler försvårar därför för 
förmedlarnas arbetsuppgifter. Respondenterna på arbetsförmedlingen ansåg dock inte att detta 
var något negativt, då uppfattningen var att det ligger i samhällsintresset att folk går ut i 
arbete, oberoende av vem som lyckats med matchningen. Detta väcker hos oss en oro för 
arbetsförmedlingens framtid. Kan utvecklingen leda till att arbetsförmedlingen blir en 
myndighet som endast finns till för ersättningens skull? Torde inte detta leda till att de svaga i 
samhället helt står utanför arbetsmarknaden då? Trots att bemanningsföretagen står inför 
samma konkurrensbild gällande informella sökkanaler känns det som om de har antagit 
utmaningen på ett annat sätt. De ligger redan steget före gällande den viktiga 
arbetsgivarkontakten. 
   En annan stor skillnad i matchningen mellan organisationerna är hur de arbetar med 
arbetssökande. Bemanningsföretagen kan välja sina kandidater vilket också bidrar till att de 
kan arbeta mer kvalitativt med varje sökande som är av intresse för dem. Förmedlare på 
bemanningsföretagen har därför ofta en omfattande kunskap om individernas kompetens. 
Arbetsförmedlingens handläggare har ett krav på sig att ta emot alla arbetssökande. Detta 
leder till att de har otroligt många sökande per person och det minskar deras chans att 
kompetenssäkra arbetssökanden.

 Hur arbetar organisationerna med verktyget coaching?
Bemanningsföretagen möter oftast människor som är ombytessökande det vill säga, de som av 
någon anledning vill byta arbete trots att de redan har ett. Individer som väljer att lämna sitt 
arbete för ett nytt har mindre press på sig. Dels är det frivilligt dels har de redan en ekonomisk 
trygghet att luta sig emot. Innebörden blir att de inte i samma utsträckning är i behov av 
stöttning och peppning. Detta är en stor skillnad organisationerna emellan, då 
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arbetsförmedlingen har flest öppet arbetslösa hos sig. Dessa saknar ofta ekonomisk trygghet 
(utöver a-kassa) och arbetslösheten är också oftast ofrivillig vilket kan medföra lågt 
självförtroende och ett stort behov av coaching. På grund av uppdelningen av sökande, arbetar 
de olika med coaching. Arbetsförmedlingen arbetar mer på daglig basis med verktyget och 
bemanningsföretagen när det finns ett behov från uppdragsgivare. Troligtvis beror detta på att 
bemanningsföretagen handhar redan anställningsbara individer i större utsträckning än 
arbetsförmedlingen.
    En respondent från ett av bemanningsföretagen tyckte att det var viktigt att den 
arbetssökande behåller den positiva känslan även om de inte finns jobb just nu. Likaså ansåg 
en av respondenterna på arbetsförmedlingen att det mest motiverande i arbetet var att få en 
individ att hitta den positiva känslan och på så sätt utvecklas. En tydlig likhet hos 
organisationerna var alltså att intresset hos de enskilda individerna (handläggarna) har stor 
betydelse för vilken vikt de lade på coaching i arbetet med arbetssökande. Det skiljer sig mer 
från individ till individ än från privat till offentlig sektor. Där intresse fanns hos de olika 
respondenterna hade också möjligheter från organisationens sida givits, att utbilda sig inom 
området coaching. 

 Hur påverkar den organisatoriska utformningen handläggarnas matchningsarbete?
Arbetsförmedlingen har som vi tidigare nämnt en byråkratisk uppbyggnad. Det visade sig i 
studien att respondenterna på arbetsförmedlingen tyckte att administrationen tog mycket tid. 
Nästan hälften av deras arbete bestod av dokumentation och redovisning till högre 
befattningshavare. Handläggarna påverkas på så vis att de enbart kan fokusera på själva 
matchningsarbetet till 50 procent. Vi anser liksom kritiker mot byråkratin, att fokus hamnat 
snett gällande matchningen. Dock är det svårt att se hur arbetsförmedlingen på annat vis 
skulle kunna bevara rättsäkerheten.  
   Forskning pekar på att den byråkratiska organisationsformen medför svårigheter att anpassa 
sig till en föränderlig omvärld. Både arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen bör 
anpassa sig efter omvärlden för att följa utvecklingen i samhället. Studien visar att 
bemanningsföretagen har en stor fördel då de har en plattare organisation där både beslut och 
genomförande sker relativt snabbt. Den stora skillnaden mellan organisationerna är sättet de 
styrs på. Bemanningsföretagen styrs genom mål och har stora möjligheter att påverka sitt 
arbetssätt medan arbetsförmedlingen både målstyrs och detaljstyrs, vilket begränsar 
handläggarnas rörelsefrihet.
   

 Anser handläggarna att de yttre faktorerna, såsom allmänhetens attityd eller politiska 
beslut påverkar matchningsarbetet? 

En yttre faktor som påverkar förmedlarnas arbete är politiska beslut. Skillnaden i detta 
avseende är att effekten av besluten får olika konsekvenser hos organisationerna. 
Arbetsförmedlingens handläggare påverkas direkt av nya politiska beslut. 
Bemanningsföretagen måste följa gällande lagstiftning och påverkas därför indirekt av 
politiska beslut. 
   Friberg (1999) menar att antal sökande och jobberbjudande avgör effektiviteten i 
matchningen. För detta krävs att det finns ett gott förtroende för de organisationer som 
fungerar som mötesplats för dessa aktörer. Det framkom att respondenterna upplever att det 
finns negativa attityder mot deras verksamhet. Saknas förtroende, vänder sig varken 
arbetsgivare eller arbetssökande till organisationen. Härmed kan slutsatsen dras, att 
förtroendet har en påverkan på matchningen hos organisationerna. 
   Respondenterna på bemanningsföretagen menar att de arbetar aktivt med att råda bot på den 
negativa attityd som finns från allmänheten. Vid intervjuer med respondenter på 



37

arbetsförmedlingen framkom det att de är medvetna om att förtroendet för verksamheten är 
viktigt. Policys för arbete med attitydförändring saknas dock.
   Ett rimligt antagande är därför att om arbetsförmedlingen skulle marknadsföra sig såsom 
bemanningsföretagen, skulle förtroendet för verksamheten öka. I förlängningen skulle också 
på så sätt deras matchning bli mer effektiv. 
   Arbetssökanden kan ses som både en yttre faktor och en inre faktor för verksamheten. Det 
ligger i sakens natur att organisationerna inte skulle kunna bedriva sin verksamhet utan dessa. 
I resultat och analysdelen framkom att det finns en uppdelning hos organisationerna när det 
gäller arbetssökanden. Troligtvis beror denna uppdelning på att arbetsförmedlingen värnar om 
alla sökande medan bemanningsföretagen har en möjlighet att välja de som är lukrativa.
Respondenterna på arbetsförmedlingen menar att uppdelningen av arbetssökanden påverkar 
deras matchningsarbete då de först måste göra sökanden anställningsbara för att sedan kunna 
matcha. Respondenter på bemanningsföretagen framhåller samma synpunkt och menar att de 
på så vis har det lättare i matchningsprocessen. 

5.1 Sammanfattande kommentarer
Syftet med studien var att undersöka skillnader och likheter i matchningsarbetet vid privat och 
offentlig arbetsförmedling. Under studiens gång visade det sig att organisationernas 
kärnverksamhet, matchning skiljer sig åt. Bemanningsföretagen drivs av ett vinstintresse och 
ser arbetssökande som medel för att uppnå sina mål. Arbetsförmedlingen drivs istället av 
samhällsintresset, där alla individer ska få möjligheten till arbete. Detta innebär att de även 
tillgodoser de inivider med svagare ställning på arbetsmarknaden. Konsekvensen blir
skillnader gällande organisationsform, coachingsarbete samt interaktion med samhället.
   Organisationerna har olika mål i grund och botten men ur en samhällelig syn kommer 
Sverige att gagnas av att dessa aktörer samverkar på arbetsmarknaden. Trots att 
bemanningsföretagen är privata och sätter sin vinst i första rummet bör vi ändå se dem som ett 
alternativ till arbetsförmedlingen. Arbetsmarknaden skall vara tillgänglig för alla oavsett kön, 
etnicitet, ålder, funktionshinder eller liknande. Det är därför intressant att sia in i framtiden 
gällande bemanningsföretagens expansion. Om de ska lyckas i sin utbredning måste de ta 
lärdom av arbetsförmedlingen gällande hänsyn till alla individer i samhället, även de som ses 
som svagare. På samma sätt måste arbetsförmedlingen ta lärdom av bemanningsföretagens 
effektiva arbetsgivarkontakter och marknadsföring för att bibehålla sin ställning på 
arbetsmarknaden. 
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