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Sammanfattning 
 

Det problem som behandlas i denna uppsats är: Vilka faktorer är avgörande för att den 

offentliga arbetsförmedlingen ska kunna uppnå högre kundvärde? 

 

Att uppnå högre kundvärde anses vara ett område som omfattas av många olika aspekter att ta 

hänsyn till. En viktig aspekt är organisationers förmåga att anpassa sig efter kundernas ständigt 

förändrade behov. Det är den inriktningen som uppsatsens skribenter har valt att ta. 

 

Det konstateras att fler och fler företag i Sverige väljer att flytta sin produktionsavdelning 

utomlands för att minska sina kostnader. Det enda som inom en snar framtid stannar kvar i 

Sverige är företagens ”prototypavdelning” dvs. deras forskningsdel. Man kan säga att det har 

skett ett paradigmskifte och att man har gått från industrisamhälle till ett kunskapssamhälle.  

Företagen har blivit mycket mer benägen om att rekryterna rätt personer till rätt syfte och 

därför har de blivit mycket mer specifika i deras ansökningar. 

Den offentliga arbetsförmedlingen var ensam fram till 1990-talet om att vara den enda 

Arbetsförmedlingen i Sverige. Efter en lagändring kunde även privata företag vara med om att 

slåss om att tillfredsställa kundföretagens behov. Det uppstod en konkurrenssituation som blev 

ogynsamm för den offentliga arbetsförmedlingen. 

Det som syns tydligt är att de privata arbetsförmedlingarna har anpassat sig mycket snabbare 

till det ökade behovet än vad den offentliga arbetsförmedlingen har gjort. 

Trovärdigheten för de privata arbetsförmedlingarna har ökat hos företagen och arbetssökande 

medan det har minskats för den offentliga arbetsförmedlingen. 

 

Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationsledningsperspektiv göra en jämförande studie för 

att kunna besvara vilka skillnader som finns mellan den offentliga arbetsförmedlingen och de 

privata arbetsförmedlingarna med avseende på förändringsförmåga? 

Undersökningen har genomförts genom att intervjua en chef i vardera av organisationerna Den 

offentliga arbetsförmedlingen och Adecco. 

Teorierna som forskarna har använt sig av är främst inriktade på vad organisationer ska ta 

hänsyn till för att kunna uppnå förändringar. De beskriver hur organisationer kan skapa 

förutsättningar för förändringar i organisationen, samt lära sig av sin omgivning och sina 

misstag. Vilka organisationsstruktur som passar in på organisationens befintliga situation samt 
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samarbete mellan olika aktörer, den egna personalen och kunderna bidrar till att lättare 

förändras. 

De finns även teorier som handlar om den befintliga kulturen i organisationerna och vilka 

ledaregenskaper som passar bäst i olika situationer. Anledningen till att dessa områden också 

finns att hitta i teorikapitlet beror på deras direkta koppling till den interna marknadsföringen, 

som i sig är väldigt viktigt för en organisations förändringsförmåga. Forskarna har dock 

begränsat sig till att inte ta hänsyn till dem i sin undersökning.  

 

Undersökningen visar att den offentliga arbetsförmedlingen på många sätt arbetar med att 

identifiera kundernas behov, men på grund av olika skäl inte har förmågan att anpassa sig efter 

deras behov. 

 

Ett av skälen är att de är en statlig myndighet vilket gör att de har en historia av byråkrati, 

krångliga och långa beslutsled. På grund av dessa omständigheter har organisationen mycket 

svårt att uppnå nödvändiga förändringar.   

En annan skäl är att engångskommunikationer i organisationen är så omfattande att politikerna 

omedvetet går miste om viktig information från frontpersonalen. 

Förändringsarbetet är väldigt svår att genomföra pga. organisationens kultur och tradition som 

är så djupgående i organisationen att det är svårt att rubba. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Under det senaste seklet har produktionen av det som konsumeras rationaliserats allt mer.1 

Fram till 1980-talet kunde industrin absorbera arbetskraften som inte längre behövdes inom 

lantbruket.2 Industrirationaliseringar görs genom effektivare maskiner som ökar 

produktiviteten.3 Produktionen utförs med allt färre sysselsatta vilket minskar 

personalstyrkan.4Arbetskraftandelen inom forskning och utveckling har ökat, d v s det har skett 

en arbetskraftförflyttning från industri till kunskaps- och utbildningskrävande yrken.5 Under de 

senaste femtio åren har industrisektorn minskat till två tredjedelar medan forskning och 

utveckling har ökat med 90 000 arbetsplatser.6  

En förändring har skett i och med att majoriteten förr arbetade inom industri. Numera arbetar 

majoriteten med arbeten som har krav på hög utbildning. 

 

Industribranschen behöver personal med likartade kvalifikationer.7 Att passa ihop lämpligt 

arbete med arbetssökande går förhållandevis enkelt då utbildningskrav inte är högt.8 Numera 

förekommer produktutveckling i större utsträckning vilket medför att fler akademiker behövs.9  

För att passa företagens specifika behov krävs att tillsättningen av tjänsterna görs förfinat efter 

företagens unika kravspecifikation.10 Därför är dessa tjänstetillsättningar mera komplexa.11 

Efterfrågan på folk med grundskoleutbildning minskar och utbudet av folk med 

högskoleexamen beräknas öka.12 Därmed ökar omfattningen av det komplexa sökandet efter 

rätt anställd.13  

Företags utvecklingsbehov leder till att företag söker idag personal med akademisk utbildning i 

större omfattning. Detta leder till att komplex jobbsökning förekommer i ökad omfattning.  

 

 
1 Ett recept mot arbetslöshet och stasskuld, (1996) Tranmuller, Hartmut www.ling.su.se/staff/hartmut/sek.htm  
2 Ibid. 
3 Södersten & Söderström (2004) sid 77 
4 Ibid. 
5 Rapport Rekryteringsbazaren: en social innovation sid 55 ff 
6 Dokument inifrån: Lågpriskontoret 2006-10-15 
7 Rapport Retofik och praktik i rekryteringsprocessen 2003:4 sid 13 Arbetslivsinstitutet 
8 Almega-tidningen februari 2006 nr 1 Artikel Jakten på den rätta 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Rapport: SACO Kundperspekitv på Arbetsförmedlingen (2005) sid 4 
12 Statisktiska Central Byrån 2005-12-06 

http://www.ling.su.se/staff/hartmut/sek.htm
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Den svenska arbetsförmedlingen är en statlig organisation. Deras roll är att vara 

arbetsmarknadspolitikens första organ och dess viktigaste uppgift är att förmedla arbete till 

arbetslösa och arbetskraft till arbetsgivarna.14.  

Den offentliga arbetsförmedlingen är en statlig myndighet. 

 

Eftersom majoriteten av befolkningen arbetade inom industrin var processen enklare att finna 

lämpligt arbete till arbetssökande.15 När företagen började ställa högre krav, hann den 

offentliga arbetsförmedlingen inte anpassas till förändringarna.16 Arbetsförmedlarnas 

kunskaper om akademiyrken är otillräckliga.17 Resultaten har därefter försämrats.18  

Den offentliga arbetsförmedlingens tröga anpassningsförmåga till akademikeryrken har lett till 

försämrade resultat. 

 

Den offentliga arbetsförmedlingen var den enda arbetsförmedlingen fram till 1993 då 

regelverket ändrades med lagen SFS 1993:44019 och privata arbetsförmedlingar började 

etablera sig.20 Den offentliga arbetsförmedlingen utsattes för konkurrens för första gången. 

Bemanningsbranschen växter kraftigt. 21 De privata arbetsförmedlingarna arbetssätt är 

annorlunda utformat.22 Deras rekrytering sker inom specialiserade nischer eller branscher.23 

Exempelvis har Civilingenjörsförbundet startat en alternativ arbetsförmedling för sina 

arbetslösa medlemmar.24 Denna förmedling känner till arbetssökandes kompetens och 

företagens behov.25 De privata arbetsförmedlingarna lyckas bättre bland ungdomsgruppen.26 

Bemanningsbranschen har även lyckats bättre bland personer med utländsk bakgrund trots att 

invandrare har svårare att få jobb.27 Konkurrensen från bemanningsföretagen som hotar den 

offentliga arbetsförmedlingen är därmed ett allvarligt faktum. 

 
13 Rapport: SACO Kundperspekitv på Arbetsförmedlingen (2005) sid 7 
14 Riksrevisionen 2006:22 sid 18   
15 Jusektidningen 2006 nr 8 Akademiker kritiska mot arbetsförmedlingen 
16 Ibid. 
17 Dagens industri 2005-03-21 Akademiker totalsågar arbetsförmedlingen Cecilia Aronsson 
18 Dagens industri 2006-02-23 Ams förmedlar knappt några jobb Gundberg, Karin 
19 Sveriges rikes lag 1993:440  
20 www.almega.se/templates
21 Dagens industri 2006-06-22 Högtryck hos bemanningsföretag 
22 Riskrevisionen 2006:22 sid 79 
23 Rapport Rekryteringsbazaren: en social innovation sid 19 
24 Dagens Nyheter 2006-01-11Ingenjörer får egen arbetsförmedling Jacobsson, Cecilia
25 Framgångsrik start för egen förmedling Jansson, Birgitta SRAT informationen nr 4 2006 
26 Dagens industri 2005-05-25 Bemanningsföretagen utmanar Ams Aronsson, Cecilia 
27 Rapport Aktivt arbetsliv – om dagens behov och framtidens möjligheter - en trendanalys, Casten von Otter sid 
44 

http://www.almega.se/templates
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När ensamrätten bröts uppstod hot via konkurrens från de privata arbetsförmedlingarna mot 

den offentliga arbetsförmedlingen. De privata arbetsförmedlingarna växer och utsätter den 

offentliga arbetsförmedlingen för hot genom att specialisera sig på utvalda grupper.  

 

Nyligen utgavs en kritisk rapport av Riksrevisionen på uppdrag av regeringen där den 

offentliga arbetsförmedlingens granskades. Den offentliga arbetsförmedlingen har 

omorganiserats mycket, vilket tar tid från det övriga arbetet.28 Organisationen är i behov av att 

förändras.29 Få utvärderingar gör det svårt att mäta resultaten av insatserna.30 Stor tid ägnas åt 

administrativt arbete, och lite tid ägnas åt de betydelsefulla arbetsgivarkontakterna.31 Rådande 

situation hotar därmed den offentliga arbetsförmedlingens överlevnad.  

Den offentliga arbetsförmedlingen fungerar dåligt och dess fortsatta överlevnad är hotad.  

 

Enligt en undersökning utförd av Svenskt Näringsliv har två tredjedelar utav företagen lågt 

förtroende för den offentliga arbetsförmedlingen vilket resulterar i låga resultat.32 I 

undersökningar framkommer ett missnöje bland akademiker gentemot den offentliga 

arbetsförmedlingen.33 Att lite tid ägnas åt att få lämplig arbetssökande till lämplig tjänst leder 

till minskat förtroende och missnöje.34 Låg grad av arbetsgivarkontakter försämrar resultaten 

vilket minskar förtroende för den offentliga arbetsförmedlingen.35

Flertal faktorer leder till att den offentliga arbetsförmedlingens trovärdighet minskas. 

 

Den offentliga arbetsförmedlingen har svårigheter med att uppfylla sin roll.36 Allt färre 

arbetsgivare går till den offentliga arbetsförmedlingen och regeringen uppmanas att se över 

hela organisationen.37 Många menar att de privata arbetsförmedlingarna kan göra AMS 

arbete.38 Den nya regeringen vill minska antalet offentliga arbetsförmedlingar och öka 

bemanningsföretagen, vilket är ett stort hot mot den offentliga arbetsförmedlingen.39  

Den offentliga arbetsförmedlingen hotas av nedläggning och därmed överlevnaden p g a  att 

den inte fungerar tillräckligt bra.  

 
28 Dagens nyheter 2006-08-30 Svidande kritik mot Ams
29 Dagens nyheter 2006-09-29 Bäckström: LO verkar inte acceptera valet Bosse Andersson och Johan Schück 
30 Riksrevisionen 2006:22 sid 41 
31 Riksrevisionen Bilaga 8 
32 Riksrevisionen 2006:22 sid 79 
33 Dagens industri 2005-03-21 Akademiker totalsågar arbetsförmedlingen Cecilia Aronsson
34 Rapport: SACO Kundperspektiv på Arbetsförmedlingen (2005) sid 13 
35 Dagens nyheter 2006-08-31 Ams-ideologin vilar på bräcklig grund Åman, Johannes 
36 Rapport Rekryteringsbazaren: en social innovation sid 36 
37 Dagens industri 2006-08-30 Uppdaterad: Ams döms ut i granskning Lejland, Carl-Johan 
38 Dagens nyheter 2006-04-24 Privata jobbmäklare effektivare än Ams Kilsved, Hans & Jansson, Björn 
39 Politiken.se 2006-10-27 Tuffa tider väntar Ams 
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Av ovan framkommer att arbetsmarknaden har förändrats från att majoriteten har arbetet inom 

industri till en ökning av utbildningskrävande arbetskraft.  Den tröga anpassningsförmågan 

hos den offentliga arbetsförmedlingen till förändringar har lett till försämrad resultat i att hitta 

rätt arbete till rätt arbetssökande, dvs. matchningsprocessen. När lagstiftningen om 

ensamrätten som enda arbetsförmedling stiftades om uppstod hot via konkurrens från de 

privata arbetsförmedlingarna. Politiker arbetar för att minska den offentliga 

arbetsförmedlingen. Därmed är det viktigt att någonting sker eftersom den offentliga 

arbetsförmedlingens fortsatta existens är hotad.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Förändringar har lett till att det hela tiden uppstår nya behov hos företagen. För att kunna 

hantera de nya behoven har företagen blivit allt mer noggrann med att anställa rätt person med 

rätt kvalifikationer till rätt yrke. Kraven på de anställda är betydligt högre nu.  

Att hitta rätt person till rätt yrke för att presentera till kundföretaget har blivit livsnödvändigt 

för den offentliga arbetsförmedlingen. Den offentliga arbetsförmedlingens tröga 

anpassningsförmåga har lett till att förmågan att göra goda resultat i matchningsprocessen har 

försämrats. 

När monopolet för den offentliga arbetsförmedlingen bröts etablerades privata 

arbetsförmedlingar, och utsatte den offentliga arbetsförmedlingen för konkurrens.  

De privata arbetsförmedlingarna arbetar med matchningsprocessen på ett mer heterogent 

specialiserat sätt, och har därmed bättre bemött marknadens förändrade krav. Den offentliga 

arbetsförmedlingen står i direkt hot av politiker som vill lägga ner den offentliga 

arbetsförmedlingen. Någonting måste ske eftersom den offentliga arbetsförmedlingens 

långsiktiga överlevnad hotas. 

 

Detta leder fram till problemformuleringen.  

 

1.3 Problemformulering 
 
Vilka faktorer är avgörande för att den offentliga arbetsförmedlingen ska kunna uppnå högre 
kundvärde? 
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1.4 Syfte 
 
För att kunna uppnå högre kundvärde är den offentliga arbetsförmedlingens förmåga att 

anpassa sig efter kundernas behov oerhört viktigt. Därför är offentliga arbetsförmedlingens 

förmåga till förändring direkt kopplad till att uppnå högre kundvärde.   

Undersökningen är avgränsad till att besvara följande frågeställning med en jämförande studie:  

Vilka skillnader finns mellan den offentliga arbetsförmedlingen och de privata 

arbetsförmedlingarna med avseende på förändringsförmåga?  

 

1.5 Perspektivdiskussion 
 

Vi är ute efter att finna vilka faktorer som är avgörande för den offentliga arbetsförmedlingens 

förmåga att kunna anpassa sig till kundernas behov. Detta görs genom att jämföra den 

offentliga arbetsförmedlingen och privata arbetsförmedlingars förändringsförmåga.  

Vi finner att endast ett perspektiv är lämpligt för denna uppsats eftersom det är organisationers 

förmåga att anpassa sig till omgivningens förändringar som ska undersökas.    

Därför utgår uppsatsens fokus ur ett säljarperspektiv.  

 

1.6 Avgränsning 
 

Avgränsningen görs till att uppsatsens fokus enbart utgår utifrån ett säljarperspektiv. Endast 

detta perspektiv väljs och motiveras med att problematiken för förändringsförmåga finns inom 

den offentliga arbetsförmedlingen. Vi väljer att inte fokusera uppsatsen ur ett kundperspektiv 

med motiveringen att vi inte kommer att genomföra någon kundundersökning bland företag 

som kontaktat den offentliga arbetsförmedlingen. 

Vi avgränsar oss även till att enbart jämföra en offentlig arbetsförmedling med en privat 

arbetsförmedling.  
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1.7 Disposition  
 

Kapitel 1 Inledning 

Inledningen består av bakgrund, problemformulering, syfte, perspektivval samt avgränsningar.  

 

Kapitel 2 Metod 

I metodkapitlet pressenteras forskningsansats, forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ 

metod, urval, validitet och reabilitet samt primär- och sekundärdata.  

 

Kapitel 3 Teori 

I teorikapitlet presenteras valda teorier med motivering och relevans för undersökningen samt 

teoretisk syntes. Kapitlet består även av den teoretiska referensramen utifrån teorierna. 

 

Kapitel 4 Företagsfakta 

Här presenteras lite kort fakta om de två olika organisationerna. 

 

Kapitel 5 Empiri 

I detta pressenteras det empiriska materialet ifrån intervjuer, litteratur och elektroniska källor.   

 

Kapitel 6 Analys 

Den teoretiska referensramen kopplas samman med empirin i analysen.  

 

Kapitel 7 Resultat 

Presentation av resultat samt svar till uppsatsens syfte. 

 

Kapitel 8 Slutsatser 

I kapitlet besvaras frågeställningen samt uppsatsen slutsatser. 

 

Kapitel 9 Diskussion  

Diskussion utifrån slutsatserna. Här tas även kritik upp mot denna uppsats och förslag till 

fortsatt forskning. 
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2 METOD 
 

2.1 Forskningsstrategi 
 

Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie undersöka och utvärdera vilka skillnader det finns 

mellan den offentliga arbetsförmedlingen och de privata arbetsförmedlingarna med avseende på 

förändringsförmåga. Eftersom man med fallstudier kan göra en mer djupgående analys av 

sociala förhållanden lämpar sig den bäst som forskningsstrategi. För att kunna få en holistisk 

bild av det arbete som pågår i de olika organisationerna är en djupare typ av undersökning ett 

säkrare val. Eftersom vi har valt ett säljarperspektiv och inte ett kundperspektiv, skulle en 

surveyundersökning inte kunna ge oss lika god förståelse för hur organisationerna aktivt arbetar 

som en fallstudie kan göra. Därmed blir fallstudie den forskningsstrategi som lämpar sig bäst in 

på vårt sätt att arbeta i denna undersökning. 

 

Fallstudie och survey är olika strategier som kan användas för att genomföra en undersökning. 

Med användning av fallstudie som forskningsstrategi kommer forskaren att undersöka ett fåtal 

objekt, exempelvis organisationer och branscher, ur ett antal aspekter.40 Med fallstudier menas 

att studera komplexa fenomen som består av flera variabler, vilka kan vara av betydelse för att 

förstå företeelsen i fråga. Dessa komplexa fenomen går endast att kartläggas om studien går in 

på djupet istället för på bredden. Fallstudiens unika styrka ligger i dess förmåga att handskas 

med uppsättning av bevis. Metoden tillåter användning av en rad olika forskningsmetoder och 

fler datakällor vilket gör det möjligt att fånga in och noggrant undersöka den komplicerade 

verkligheten.41 Med fallstudie blir det även möjligt att i detalj, beskriva och analysera de 

enskilda fallen.42

 

Survey är en undersökningsstrategi som forskaren använder sig av när han strävar efter en bred 

mängd data vid en bestämd tidpunkt men vilket kan resultera i att forskningen saknar djup 

eftersom det gör det svårt för forskaren att kontrollera svarens precision. 

Surveyundersökningens tillvägagångssätt med förknippas med storskaliga undersökningar som 

använder metoder som postenkät. Dess data som produceras i dessa undersökningar tenderar att 

 
40 Eriksson L. & Wiedersheim F. (2001) s. 102-103 
41 Denscombe M. (2000) s. 52-53 
42 Lekvall P. & Wahlbin C. (2001) s. 215 
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förlora sitt djup till förmån för bredd vilket inte hade varit lämpligt för denna studie då djupet i 

data är viktigt för att kunna analyseras och utvärderas. Å andra sidan ger bredden i 

surveyundersökningar trovärdighet åt generaliserade påståenden.43

 

2.1.1 Val av fallstudieobjekt 
 
Den offentliga arbetsförmedlingen har kontor i hela Sverige. Då vi inte har haft möjlighet att 

undersöka alla kontoren pga. brist på resurser valde vi att fokusera oss på kontoren i 

Stockholm. 

Branschen för privata arbetsförmedlingar i Sverige utgörs av ett stort antal företag etablerade 

både internationellt och nationellt. Vi valde att fokusera oss på det företag som är mest 

dominerande på marknaden. Adecco är ett typiskt exempel på ett etablerat företag med över 

6600 kontor i 70 länder och områden som förser 700 000 personer varje dag med arbete.44

 

2.2 Angreppssätt 
 

Då problemet i uppsatsen är att undersöka och utvärdera vilka faktorer som är avgörande för 

den offentliga arbetsförmedlingens överlevnad förefaller det sig ganska naturligt för oss att 

använda en deduktiv ansats som avser att utifrån befintliga teorier undersöka empiri och dra 

slutsatser utifrån detta.   

 

Det finns två olika metoder inom vetenskapen för att genomföra en undersökning och dra 

slutsatser. De två forskningsansatserna är induktiv och deduktiv metod. Deduktiva 

angreppssättet används när forskaren formar hypoteser utifrån existerande teorier. Dessa 

hypoteser är testbara påståenden om verkligheten. Genom en logisk slutledning kommer 

forskaren fram till resultatet. Vid induktivt angreppssätt använder forskaren fenomen i 

verkligheten (empiriska data) som utgångspunkt, vilket leder till att generella slutsatser dras 

som sedan kopplas till teorier eller modeller.45

 

 
43 Denscombe M. (2000) s. 38 
44 http://www.adecco.se (2006-12-17) 
45 Eriksson L. & Wiedersheim F. (2001) s. 200, 220 

http://www.adecco.se/


 15

                                                

2.3 Undersökningsmetod 
 

Då uppsatsens syfte är att genom en fallstudie undersöka och utvärdera vilka skillnader det 

finns mellan den offentliga arbetsförmedlingen och de privata arbetsförmedlingarna med 

avseende på förändringsförmåga ger ett kvalitativt angreppssätt möjlighet att bättre få insikt till 

de orsaker bakom det valda företagets utveckling, som är komplext för att kunna identifieras 

genom en kvalitativ metod. För att kunna skapa oss en uppfattning om hur den offentliga 

arbetsförmedlingen ska gå tillväga för att säkra dess överlevnad krävs det att studien går in på 

djupet snarare än på bredden. 

 

Man kan basera undersökningar på olika typer av data, kvalitativt och kvantitativt. Kvalitativ 

forskning är nödvändigt för att förklara komplexiteten i situationer för att tydliggöra hur olika 

händelser hänger ihop och är beroende av varandra. Till skillnad från kvantitativ forskning som 

har en exakt forskningsdesign innan studien inleds, bygger den kvalitativa forskningen ofta på 

idén att teorierna och metoderna kommer att framträda under forskningens gång. Kvalitativ 

forskning ger mer insikt och förståelse för de problem som studeras där tolkning av data är en 

central aspekt medan kvantitativ forskning statistiskt analyserar data för att kunna dra generella 

slutsatser.  

 

Ett kvantitativt angreppssätt bygger på siffror och resultat som läggs fram i form av diagram 

och tabeller, vilket ger en känsla av pålitlighet och objektivitet i forskningen. Detta 

angreppssätt ger forskaren en utökad trovärdighet när det gäller dennes tolkningar och tillit 

denne sätter på sina resultat. Det kvantitativa angreppssättet ger dock inte samma djup i data 

som det kvalitativa angreppssättet. Kvaliteten data beror på kvaliteten i insamlingsmetoden och 

om rätt frågor ställs. Kvalitativa studier utgår från studieobjektets perspektiv.46 Med en 

kvalitativ angreppssätt blir data mindre representativt och generaliserbarheten minskar.47

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 

Det finns olika datainsamlingsmetoder, vilken metod som passar bäst för forskaren beror helt 

och hållet på situationen. Metoden som forskaren bör välja beror helt på vilket perspektiv som 

 
46 Alvesson M. & Sköldberg K. (2001) s. 215 
47 Denscombe M. (2000) s. 240-241 
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används i undersökningen samt vad för information som behövs för att besvara problem och 

syfte.  

Här nedan presenteras de metoder som ligger till grund för uppsatsens undersökningsdel. 

 

2.4.1 Primärdata 

 
Med primärdata menas den information som forskaren själv samlar in och analyserar för att 

lösa det aktuella problemet. Vi använder oss av primärdata som ett redskap för att besvara 

syftet. Primärdata samlas in genom intervjuer med personerna som arbetar inom 

undersökningsobjekten48

 

2.4.2 Sekundärdata 

 
Sekundärdata är data som redan finns och sammanställts av andra och söks upp för att kunna få 

reda på relevant information som behövs.49 Vi använder oss av sekundärdata i form av 

årsredovisningar, elektroniska och skriftliga källor för att få förförståelse för undersökningen.  

2.4.3 Intervju 

 
För att producera djupgående och detaljerad data är intervjuer särskilt lämpade för att kunna 

besvara uppsatsens syfte.50 Metoden går ut på att man samlar in djupgående information som är 

baserade på informanternas kunskaper. Informanterna har möjlighet att uttrycka sina åsikter 

och utveckla sina idéer, förklara sina synpunkter och identifiera vad som är de centrala 

faktorerna. Den direktkontakt som man har i en intervju innebär att all data kan kontrolleras i 

fråga om riktighet och relevans under tiden då det samlas in. Intervju är en flexibel metod för 

insamling av data eftersom justeringar av undersökningsinriktningen kan göras under intervjun, 

men analys av data kan vara besvärlig och tidskrävande.51

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerad intervju menas att 

intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. 

 
48 Lekvall P. & Wahlbin C. (2001) s. 215 
49 Lekvall P. & Wahlbin C. (2001) s. 215 
50 Denscombe M (2000) s. 161 
51 Denscombe M. (2000) s. 162 
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Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter.52 

Med en fallstudieansats ges möjlighet att med personliga intervjuer vara flexibel och ställa 

följdfrågor.53 Intervjuformuläret har legat som grund för intervjun men informanterna har fått 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det berörda ämnet. 

 

2.4.4 Val av informanter 
 
Man kan använda sig av två urvalstekniker vid val av informanter, antingen genom 

sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval. Med sannolikhetsurval menas att forskaren har 

valt ut människor eller företeelser som med sannolikhet representerar den studerande delen av 

en population. Icke sannolikhetsurval grundas inte på slumpmässighet utan forskaren använder 

det när denne anser att det inte är möjligt att räkna med ett tillräckligt stort urval i 

undersökningen. Denna metod kan forskaren använda om han inte vet tillräckligt om 

populationen för att avgöra vem eller vilka som utgör populationen.54

 

Vi har valt att använda oss av sannolikhetsurval. Vi har medvetet valt ut två informanter på 

chefsnivå inom de olika arbetsförmedlingarna. 

Inom Offentliga arbetsförmedlingen kom vi i kontakt med biträdande mellanledschef i 

Hallunda. 

Inom Adecco kom vi kontakt med en keyaccount manager i Stockholm. 

Utifrån deras arbetsområden ansåg vi att de hade goda kunskaper inom vårt 

undersökningsområde. 

 

2.5 Studiens trovärdighet 
 

När man har valt datainsamlingsmetoder är det viktigt att kritiskt granska metoderna för att 

kunna avgöra informationens tillförlitlighet och giltighet. Här presenteras måtten reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet, källkritik och självkritik. Diskussion om uppsatsens trovärdighet 

förs vidare i diskussionsavsnittet. 

 

 
52 Denscombe M. (2000) s. 135 
53 Lekvall P. & Wahlin C. (2001) s. 271 
54 Denscombe M. (2000) s. 185 
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2.5.1 Reliabilitet 
 
Det innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila resultat.55 Kriterier på 

reliabiliteten är i klassisk bemärkelse huruvida forskningsinstrumenten är neutrala till sin 

verkan och om de skulle ge samma resultat vid andra tillfällen. Reliabiliteten har att göra med 

mätmetodens förmåga att motstå inflytande av olika tillfälligheter i intervjusituationen. 

Generellt kan sägas att låg reliabilitet är en följd av att mätmetoden inte definierats tillräckligt 

noggrann. Ju klarare och mer otvetydiga frågorna är och ju mer standardiserade hela 

mätförfarandet är desto större är sannolikheten att få en godtagbar reliabilitet. 

 

2.5.2 Validitet 
 
Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det forskaren avser att mäta.56 När det 

gäller forskning har validitet kopplats till studiens precision, det vill säga de frågor som ställs, 

insamlad data och förklaringar som presenteras. Forskaren måste kunna visa att data och 

analyser är förknippade med sånt som är relevant, autentiskt och verkligt. Det skall finnas en 

övertygelse om att forskningen överensstämmer med det som är sant eller verkligt.57

 

2.5.3 Generaliserbarhet 
 
En generalisering innebär att forskaren granskar insamlat material, rensar bort det som bedöms 

dåligt och behåller det som är acceptabelt. Avsikten med källkritik är att kunna bestämma om 

källan verkligen mäter det den avser mäta, om den är väsentlig för frågeställningen och om den 

är pålitlig.58

 

 
55 Eriksson L. & Wiedersheim F. (2001) s. 40 
56 Eriksson L. & Wiedersheim F. (2001) s. 38 
57 Denscombe M. (2004) s.124 
58 Ibid s. 171  
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2.5.4 Källkritik 
 
Källkritik innebär att forskaren granskar insamlat material, rensar bort det som bedöms som 

dåligt och behåller det som är acceptabelt. Avsikten med källkritik är att kunna bestämma om 

källan verkligen mäter det den avser mäta, om den är väsentlig för frågeställningen och om den 

är pålitlig.59

 

Vi kommer att återkomma med källkritiken i diskussionskapitlet. 

 

2.5.5 Självkritik 
 
Forskaren förväntas erkänna de starka och svaga sidorna i sin forskning och förmedla en viss 

egen utvärdering av arbetet till läsarna. Den egna utvärderingen hjälper till att göra forskningen 

trovärdig genom redogörelser som stödjer valet av strategi, metoder och analys, och visar deras 

lämplighet samt erkänna begränsningarna beträffande de slutsatser som kan dras på grundval av 

forskningen.60

Vi kommer att återkomma med självkritiken i diskussionskapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Eriksson L. & Wiedersheim F. (2001) s. 150 
60 Denscombe M. (2004) s.152 
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3 TEORI 
 

I teorikapitlet kommer de relevanta teorierna redogöras. Först följer en motivering för valda 

teoriområde. Detta redogörs som en teorislinga. Efter varje teori följer en redogörelse för 

relevansen ur teorin för vår undersökning.  

De relevanta delarna ur de teorier vi väljer utmynnar sedan i den teoretiska referensramen, där 

faktorerna kopplas samman till en modell.  

I den teoretiska referensramen behandlas faktorerna som variabler slutligen, som skall svara till 

uppsatsens målvariabel. 

 

3.1 Teoriinledning  
 

Uppsatsens problemformulering lyder: Vilka faktorer är avgörande för att den offentliga 

arbetsförmedlingen ska kunna uppnå högre kundvärde? 

För att kunna uppnå högre kundvärde är den offentliga arbetsförmedlingen förmåga att anpassa 

sig efter kundernas behov oerhört viktigt. Därför är offentliga arbetsförmedlingens förmåga till 

förändring direkt kopplad till att uppnå högre kundvärde.   

Med den motivationen är undersökningen avgränsad till att besvara vilka skillnader det finns 

mellan den offentliga arbetsförmedlingen och de privata arbetsförmedlingarna med avseende på 

förändringsförmåga. 

 

I problembakgrunden nämns att ett paradigmskifte har skett från industrisamhälle mot ett 

kunskapssamhälle. Eftersom industrisamhällets matchningsprocess var mer standardiserad och 

den offentliga arbetsförmedlingens arbetssätt inte förändrats, har det lett till försämrade resultat 

i matchningsprocessen. Det har i sig medverkat till en allmän minskad trovärdighet för den 

offentliga arbetsförmedlingen. 

Den offentliga arbetsförmedlingen har länge varit statligt reglerad och har haft en historia av 

byråkrati, komplicerade beslutsled och monopolsituation. De har tidigare inte utsatts för 

konkurrens. När lagstiftningen stiftades och monopolsituationen bröts uppstod en 

konkurrenssituation som den offentliga arbetsförmedlingen aldrig tidigare mött.  

 

Arbetsmarknaden kännetecknas idag av större tillgång än efterfrågan. Detta har lett till att 

företagen ställer högre utbildningskrav på arbetskraften. Företagen har blivit mycket mer 
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kravspecificerade i tjänstetillsättningen. En överlevnadsförutsättning för den offentliga 

arbetsförmedlingen förändras till marknadens förutsättningar.  

 

3.1.1 Perspektivval  
 

Teoriområdena väljs utifrån ett säljarperspektiv. Motiveringen är att vi kommer betrakta 

offentliga arbetsförmedlingens svårigheter till förändringsförmåga, vilket gör säljarperspektivet 

till ett naturligt val. 

Eftersom fokus läggs på de fenomen som kan ge upphov till förändringsförmåga, kommer vi 

även att se det ur ett teoretiskt organisatoriskt perspektiv.  

Utbytet sker mellan parterna köpare och säljare, d v s mellan den offentliga arbetsförmedlingen 

och företag. Därför är även ett kundperspektiv motiverat, men enbart i teorikapitlet.  

 

3.1.2  Motivation för teoriområden 
 

Teoriavsnittet som följer börjar med att redovisa förändringsförmågan eftersom problemet 

som undersöks är den offentliga arbetsförmedlingens svårigheter med att anpassa sig till 

omvärlden och det är kopplat till utbytet. Det kommer att argumenteras för hur avgörande 

organisations- strukturen är för en organisations möjligheter till förändring. 

 

Sedan diskuteras organisationers inlärningsförmåga som en faktor. Eftersom omgivningen 

förändras och det uppstår nya konkurrenssituationer måste organisationer ha en god 

inlärningsförmåga för att kunna anpassa sig till marknadens nya förutsättningar och därmed 

undvika att gå under. 

 

Intern marknadsföring handlar till stor del om att skapa lojalitet och bygga en företagskultur, 

där rätt personer möts och tränas för att arbeta mot gemensamma mål. 

För att uppnå effektivitet behövs det en motiverad ledare som kan föra medarbetarna i rätt 

riktning och få dem att trivas i sin roll. Därför är ledarskapsteorierna motiverade. 

 

God anpassningsförmåga kräver goda resultat, d v s ett gott utbyte mellan köpare och säljare 

som förutsätter motiverade och engagerade medarbetare. Därför tar vi upp motivation. 
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Värderingar, normer, ritualer mm styr hur organisationens medlemmar tänker och därmed hur 

de bemöter förändringar i omgivningen. På det sättet har organisationskulturen sitt samband 

med anpassningsförmågan. 

 

3.2 Förändringsförmåga  
 

3.2.1 Congruence model  
 
Det har skett stora förändringar i omvärlden under seklet, från industrisamhället till 

informationssamhället. Detta har påverkat organisationerna och tvingat fram förändringar i 

arbetssätten. Från specialisering till integrerade affärsprocesser mellan leverantörer, produktion 

och kunder. Produkterna är mer anpassade till olika kundsegment där global konkurrens tvingar 

till kontinuerliga förbättringar. Produkternas livscykel krymper och medarbetarnas kunskaper 

blir av största vikt för organisationens överlevnad. Med hjälp av modeller kan företag 

identifiera några nyckelelement i situationen som kan göra det lättare att hålla kursen i en miljö 

präglad av en snabb förändringstakt.   

 

I systemmodellen utgår man ifrån input, process och output. Input består av tre faktorer 

omgivningen, resurser och historia. Omgivningen syftar till förändringar i marknaden, 

regeringsförslag, lagar, konkurrens, finansiella institut och klimatförhållanden. Resurser syftar 

till allt som en organisation kan använda till sin fördel såsom material, kapital, information och 

uppfattningar om kvalitet. Med historia menas tidigare händelser som har format 

organisationen samt dess myter. Outputs visar på hur pass bra organisationen presterar, 

anpassar sig till förändringar i omgivningen samt tar vara på möjligheter och agerar på hot. 

Detta görs genom en medveten strategi som bygger på affärsbeslut koncentrerade på styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot.61

 

 
61 Hughes, Ginnett & Curphy 2006. Leadership enhancing the lessons of experience s330f. 
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Figur hämtad ur boken Leadership enhancing the lessons of experience s334. Överensstämmelsemodellen visar de 

fyra centrala faktorerna för vad som kan påverka situationen samt input och output. En liten förändring i alla fyra 

faktorer ger bättre output än en stor förändring i någon av boxarna. 
 

I överensstämmelsemodellen (congruence model) tas förutom input och output även hänsyn till 

arbetet, människorna, den formella organisationen och den informella organisationen. Dessa 

fyra huvuddelar påverkar varandra och förändringar som genomförs bör ske genom samtliga 

för att ge bästa resultat eller output. 

 

Förmågan att identifiera några nyckelelement som gör det lättare att kunna anpassa sig till 

förändringar har blivit livsviktigt. Det kommer att undersökas om och isåfall hur de olika 

arbetsförmedlingarna analyserar och bearbetar marknadens och kundföretagens behov, 

attityder och önskningar. 

 

3.2.2 Tröga organisationer 
 

Organisationer kan ha hanteringssvårigheter med omvärlden.62

1. Organisationen har tidigare gjort de investeringar som krävs och medarbetarna har 

specialiserat sig på vissa arbetsuppgifter. 

2. Ledningen har ofullständig information om organisationens avdelningar och blir inte 

informerade om problem. Medarbetaren vill inte informera om svårigheter, exempelvis 

för att bevisa att de klarar sig självständigt.  

3. Förslag till effektivitetsförbättringar genom omorganisationer kan väcka ett missnöje 

och hårt motstånd att de inte genomförs. Ledningen har en rädsla för att förändringarna 

väcker aggression. 

                                                 
62 Brunsson, Karin (2002). Organisationer. s157 
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4. Organisationer kan ha svårt att frigöra sig från sin historia. Alla inom organisationen 

kan ha vant sig vid rådande arbetssätt och även de anställda hittar argument för detta 

arbetssätt vilket leder till lågt ifrågasättande. 

 

Relevant för uppsatsens undersökning är framför allt punkt 4, eftersom den offentliga 

arbetsförmedlingens arbetssätt inte anpassats när paradigmskiftet gick från industrisamhälle 

till kunskapssamhälle. 

Enligt Punkt 1 kan det vara så att en stelhet uppstått delvis pga. att de nödvändiga 

investeringarna är gjorda, men vi anser att detta inte är huvudskälet till den ofullständiga 

anpassningsförmågan. 

Punkt 2 är relevant eftersom det kan vara så att medarbetare inom organisationen inte kan 

informera om problem vilket förhindrar anpassningsförmågan. 

Punkt 3:s relevans är eftersom missnöje och motstånd till effektivitetsökande omorganiseringar 

kan leda till försämrat arbetsklimat. Denna störning inom organisationen tar tid ifrån det 

övriga arbetet och försämrar anpassningsförmågan i sin tur. 

 

3.2.3 Förhållanden i omvärlden som bidrar till 
organisationernas tröghet63

 

A. Regler och avtal kan förhindra förändringar eller avveckling.  

B. Organisationer måste vårda om sin legitimitet eftersom det finns förväntningar 

från omvärlden och regelverk. Organisationen bör inte förändas för snabbt eller 

för ofta.  

C. Informationen om omvärlden kan vara ofullständig. Det är omöjligt för 

organisationer att inneha all information. Organisationen kan t o m ha medvetet 

börjat undvika delar av viktig information.  

D. Ett beteende som är framgångsrikt hos en organisation kan vara ogynnsamt för 

andra organisationer. Det kan finnas en trygghet för organisationen att fortstätta 

bete sig som man gjort historiskt.  

 

Eftersom vårt problemobjekt är hårt reglerat utav riksdagens regelverk är detta starkt knutet 

till det problem vi vill undersöka. Regerverket kan förhindra effektiv anpassning.  

 
63 Brunsson, Karin (2002) Organisationsteori på svenska. s231 
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Den offentliga arbetsförmedlingen är en offentlig, och tvingas följa en viss struktur där alla 

arbetssökande förväntas behandlas lika. Eftersom den offentliga arbetsförmedlingen måste 

följa regelverket och dess förväntningar från omgivningen på de anställdas beteende kan 

arbetsförmedlarna inte handlar annat än vad regelverket tillåter.  

Det kan vara så att den offentliga arbetsförmedlingens kunskaper och information är 

ofullständig, vilket direkt påverkar anpassningsförmågan till marknaden. 
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3.3 Organisationsstruktur  
 

3.3.1 Organisationstyper 
 
För att kunna ta reda på vilken struktur olika organisationer har måste man försöka förstå vad 

drivkraften och grunden för organisationen är. Man ska ha klar för sig vad syftet med 

organisationen är, vilka aktörer som medverkar i organisationens verksamhet men även vilka 

organisationen måste ta hänsyn till. 

 

3.4.1.1 Privata organisationer 
Man ska börja med att berätta att en privat organisations existens enbart är resultatet an en idé 

och en ekonomisk satsning. Den privata organisationen är beroende av ägarna och marknaden 

för sin fortsatta överlevnad och det främsta målet är ekonomiskt (Abrahamsson & Andersen, 

1998). Det finns regler som alla organisationer måste anpassa sig till men mängden av regler 

kan variera beroende på hur organisationen är uppbyggd och dess främsta syfte. För privata 

organisationer kan det t.ex. vara olika lagar, interna bestämmelser och vanor inom 

organisationen och rådande seder inom en viss bransch (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999).  

När det gäller beslutsfattande inom privata organisationer sker detta på organisationers olika 

nivåer och då främst på den ”översta nivån” (Szulkin, 1989). 

Resultat för privata organisationers framsteg kan mätas i t.ex. ökad försäljning och större 

marknadsandelar (Riggio & Smith, 2004). Marknadsdominans och konkurrenskraft blir 

betydelsefulla mål (Hagström, 1990) liksom att maximera vinsten genom att 

produktionskostnader ska understiga försäljningsvärdet så mycket som möjligt. 

 

3.4.1.2 Offentliga organisationer 
Olika statliga myndigheter är bra exempel på offentliga organisationer. En av Sveriges 

grundlagar är till för att reglera hur maktfördelningen ska vara mellan beslutande och 

verkställande organ. Dessa lagar har betydelse för verksamheten på de olika styrnivåerna som 

existerar i Sverige. De olika myndigheterna har en hel del olika lagar att ta hänsyn till och 

ytterst regleras organisationerna av riksdagen och regeringen. Verksamheten finansieras genom 

skatter, bidrag från staten och avgifter av olika slag. 

Organisationernas fortsatta existens beror helt och hållet på politiska beslut. Målet inom dessa 

organisationer brukar istället vara tillfredsställa medborgarnas olika behov. Dessa 

organisationer är sällan vinstdrivande. Det är politiker som formulerar målen och i och med det 



 27

är det politiska värderingar som ligger till grund för beslut, och när värderingarna förändras 

ställs ständigt nya krav på organisationen. 

 

Med tabellen nedan vill vi  tydliggöra de likheter och skillnader som finns mellan privata och 

offentliga organisationer med hänsyn till grund, mål och hänsynstagande. 

 

  Privat Organisation Offentlig Organisation 

Grund Idé, finansiering, ägare Politiska beslut, samhällsnytta 
Mål Vinst, marknadsdominans Arbeta mot politiskt fastställda mål, samhällsnytta
Olika aktörer Finansiärer, medarbetarna, kunderMedborgare, förtroendevalda 

Hänsynstagande Marknaden, lagar Politiska beslut, lagar, medborgare 
 
Att ha svårigheter med att anpassa sig efter nya behov som uppstår kan ha mycket att göra med 
hur en organisations struktur är uppbyggd och vad deras mål är. Uppsatsens problematik 
grundar sig på den offentliga arbetsförmedlingens svårigheter med att anpassa sig till 
omvärlden. Vi kommer att implementera ovanstående fenomen i vår undersökning för att se om 
detta kan vara anledningen till förändringssvårigheter för den offentliga arbetsförmedlingen.   
 

3.4 Inlärningsförmåga 
 

3.4.1 Single-loop och double-loop learning 
 

Organisationer kan genom sina egna erfarenheter lära sig att vidta nödvändiga åtgärder när de 

märker att saker och ting inte fungerar som de ska. Lärandet kan liknas vid en termostat 

eftersom man ändrar beteende när effekterna inte stämmer med det organisationen vill uppnå, 

och organisationen fortsätter på samma sätt när den uppnått det den vill. Detta kallas single-

loop learning.64

 

Vid double-loop learning anpassas målen till det organisationen vill uppnå, eftersom 

organisationen inser att de egentligen vill uppnå något annat än vad de tidigare haft som 

målsättning.  

 

När arbetsförmedlingarna har identifierat marknadens behov och fått svar på de frågor som 

ställts, måste de se över vad som behöver förbättras i deras verksamhet för att kunna anpassa 

sig till marknadens behov och önskemål. Genom inlärningsförmåga kan de olika 

                                                 
64 Argyris C. 1990 



arbetsförmedlingarna lära sig att snabbare anpassa sig till marknaden och på bästa sätt 

tillfredsställa företagens behov. Därför är denna teori starkt motiverad i undersökningen. 

 

3.4.2  Olika slags störningar  
 

Modellen visar att det finns flera olika orsaker och begränsningar som leder till att 

organisationer inte förändras.  

 

 
 

 

Störning A 

Organisationsmedlemmarna kan ha enats om att en förändring borde ske, men har ingen 

tillräcklig tid eller energi. Arbetsuppdelningen skapar svårigheter för de olika medlemmarna att 

ingripa på ett arbetsområde som inte är deras eget eftersom den förutsätter att alla gör det de 

skall.  

 

Störning B 

Medarbetare inom organisationen har kunskap och erfarenheter och har vidtagit åtgärder utan 

resultat. Enstaka individer inom organisationen besitter nyttiga kunskaper och erfarenheter, 

men ingen förändring sker. 

Många politiker har lämnat motioner till riskdagen om förändringar, men riksdagen avfärdar de 

flesta av dessa förslag. Forskare kan ha kommit fram till processförbättringar men 

organisationen förblir oförändrad.  

 

Störning C 

Val av inredning eller byte av redovisningssystem som genomförs p g a att konkurrenterna gör 

det. Dessa förändringar har ingen påverkan alls för omvärlden. 
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Störning D 

Omvärldens åtgärder eller reaktioner påverkar inte organisationsmedlemmarnas arbetssätt.  

De anställda lever och tänker på ett annorlunda sätt p g a utbildning eller för att någon har en 

viktig position. Anställda som trivs med varandra, har förtroende för eller som man är 

underordnad av agerar lika.  

 

Det kan vara så att de anställda själva märker att någonting borde förändras, men av olika 

anledningar gör att förändringarna inte genomförs. Därför är det för undersökningen 

intressant att undersöka om det ligger till så.  

Störning B är relevant eftersom anställda kan ha kunskaper eller erfarenheter som skulle leda 

till organisatoriska förbättringar som skulle underlätta för organisationens 

anpassningsförmåga.  

Störning C är relevant för denna uppsats undersökning eftersom den dåliga 

anpassningsförmågan kan vara kopplad till att ingen utav medlemmarna kritiserar rådande 

arbetssätt. Detta kan bero på att organisationsmedlemmarna blivit så vana vid deras egen 

organisation att de inte längre ifrågasätter någonting i arbetssättet, eller ifrågasätter varandra 

pga. ovan nämnda anledningar.  

 

3.5 The value profit chain 
 
Åsikterna går isär om vad man ska placera i första hand, kunderna eller de anställda. Det finns 

de som menar att kunderna alltid ska komma i första hand, medan andra menar att de anställda 

måste komma i första hand för att i sin tur kunna tillfredsställa kunderna. Man kan endast 

uppnå kundens lojalitet om de anställda i en serviceorganisation har samma syn som företaget 

på relationsbyggande. Både synsätten är rätt eftersom kunder och anställda är beroende av 

varandra för att kunna bli nöjda för att fördel ska kunna uppstå.  

The value chain profit chain modellen rekommenderar organisationer att fokusera på att ge vad 

deras anställda, kunder, investerare, leverantörer eller andra värderar mest.  

Att fokusera på värde kommer att bidra med om en nödvändig organisatorisk förändring och 

binder en organisation till att tillfredställa de mest värderade behoven av dess kunder för att 

organisationen ska anpassas snabbare till marknaden. 

Att tillfredsställa de anställdas behov kommer att göra de mer produktiv och bidrar till en 

minskning av personalkostnaderna.65

 
65 Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John & Wong, Veronica (2002). Principles of 



Kundernas och de anställdas förhållningssätt är en process där de påverkar varandra. 

 

1. Kundlojalitet driver lönsamhet och tillväxt 

2. Kundtillfredsställelse driver kundlojalitet 

3. Värde driver kundtillfredsställelse 

4. Anställdas produktivitet driver värde 

5. Anställdas lojalitet driver produktivitet 

6. Anställdas tillfredsställelse driver lojalitet 

7. Intern kvalitet driver anställdas tillfredsställelse 

 

 

 
The value profit chain modellen bekräftar betydelsen av beteendet hos ett företags tre nyckel- 

beståndsdelar: 

 

1. Kunder 

I stort alla företag önskar att deras kunder ska komma tillbaka. Detta är ett beteende som de ser 

till att kvarhålla. Kvarhållande kan mätas av att beräkna intäkten som är associerade med att 

behålla kunder. Inte nog med att de önskar att deras kunder ska stanna hos dem, vill de även att 

de ska köpa mer från företaget. Ett annat beteende som företag söker efter är att kunderna ska 

känna sig så nöjda med dem så att de rekommenderar företagets produkter eller tjänster till 

andra. Att få kunder att stanna i företaget, få dem att köpa mer och berätta för andra, är 

beteenden som skapar långsiktigt lönsamhet och tillväxt för företaget.  

 

2. Anställda 

                                                                                                                                                           
 marketing. s. 546 30
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Vinst och tillväxt kan inte enbart förväntas genom att fokusera på kunder. Man behöver även ta 

en titt på de anställda. Det är avgörande för företaget att även utvärdera de beteenden som hittas 

hos kunderna och se hur man kan applicera dem hos sina anställda. Självklart önskas att man 

behåller de goda anställda, och att de bryr sig om företagets värderingar. De ska helst uppföra 

sig som om de ägde företaget. Man önskar mer av deras mentala energi och vill att de ska vara 

så nöjda med att arbeta i företaget, så att de går ut och berättar det för sina familjer och bekanta 

om hur mycket de trivs med att arbeta där.    

 

3. Investerare 

Det finns en spegel effekt mellan beteendet som företaget vill se i deras kunder och de 

anställda. Företaget önskar att behålla sina anställda precis som de önskar att behålla deras 

kunder.  

Man vill ha en större del av de anställdas energi precis som de vill ha en större del av deras 

kunders plånböcker.  

Om ett företag lyckas med detta väl, kommer då beteendena att repeteras av investerarna. Om 

företag uppnår de önskade beteendena från kunder och de anställda, kommer investerarna att 

stanna kvar. 

 

The value profit chain är av stor betydelse för ett tjänsteproducerande företag. Med det strävar 

företaget efter lojala medarbetare för att kunna få lojala kunder. Motiverade och duktiga 

medarbetare behövs för att framgångsrikt utföra anpassningen till marknaden. Som 

marknadsförare ska man först och främst försöka att få de anställda att förstå och acceptera 

nya förändringar innan de lanseras. De anställda ska motiveras och ha en positiv inställning 

till sitt arbete och därmed uppnå mer. Man ska ta hänsyn till deras syn på saken då det är dem 

som är organisationens ansikte utåt.  

Vägen till att lyckas är tvåvägskommunikation och för det behövs det riktigt bra samspel 

mellan ledning och personalen. 

 

 

3.6 Intern marknadsföring 
 
Intern marknadsföring är en viktig del av The value profit chain och därför direkt kopplad till 
undersökningen. 
 
Intern marknadsföring definieras av Grönroos (2002) som följande: 
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”…bästa sättet att motivera personalen till att bli tjänstvillig och inställd på kundinriktad 

arbete är att använda aktivt och målinriktad program där en rad olika aktiviteter och processer 

samordnas i ett slags marknadsföring. På så vis kommer de interna relationerna mellan 

medarbetare på olika avdelningar (kontaktpersonal, internt stödjande personal, gruppledare, 

arbetsledare och chefer) att på bästa sätt främjas och styras mot serviceinriktad hantering av 

externa relationer med kunder och andra parter.” 

 

Det är tydligt att den externa marknadsföringens framgång i en serviceverksamhet är beroende 

av hur väl man marknadsför sig själv internt. Intern marknadsföring handlar till stor del om att 

bygga en företagskultur, där rätt personer möts och tränas att arbeta mot gemensamma mål. 

Grundtanken är att se medarbetarna som en intern marknad. Det handlar även om att få 

personerna i företaget att trivas i sin roll. De ska känna sig nöjda med sin arbetsmiljö och 

relationerna till sina kollegor på alla nivåer samt med relationen till företaget som arbetsgivare. 

En välgenomförd intern marknadsföring innebär att olika avdelningar samarbetar och att 

företaget har sina medarbetare involverade i planeringsarbetet. Som marknadsförare ska man 

först och främst försöka att få de anställda att förstå och acceptera externa marknadsprogram, 

satsningar och erbjudanden, innan de lanseras till en extern marknad som består av 

kunder/potentiella kunder. För det behövs tvåvägskommunikation som en ständigt pågående 

process.66

 

Det interna marknadsföringsbegreppet säger att organisationens interna marknad av 

medarbetare bäst kan påverkas och därigenom motiveras för kundintresse och 

marknadsföringsinriktat arbete genom ett aktivt, marknadsföringsmässigt angreppssätt internt, 

med användning av marknadsföringsmässiga åtgärder. 

 

 
66 Grönroos C (2002) s. 367 
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3.7 Ledarskap 
 

I inledningen till teorikapitlet angavs motiveringen till valt teoriområde. Utifrån bakgrund är 

objektets huvudsakliga problematik dess anpassningsförmåga. Därför är det motiverat att inte 

ta med ledarskap i undersökningen. Vi vill ändå redovisa ledarskapsteorierna eftersom vi anser 

att de har starka kopplingar till en organisations funktionsförmåga. Eftersom en av de stora 

funktionerna med den interna marknadsföringen är kommunikationen och samspelet med 

ledning och personal spelar valet av en ledare stor roll för att den interna marknadsföringen 

ska fungera och har en indirekt relevans till dess anpassningsförmåga. 

Därför tar vi ändå de delar ur teorierna som anses kunna åskådliggöra relevansen till objektet 

i undersökningen.   

 

3.7.1 Vad är ledarskap? 
 

Att ge ett enhetligt svar på frågan om vad ledarskap är kan inte ses som självklart och många 

olika forskare har gett sig i kast med att definiera begreppet ledarskap. 

Enligt Hughes (2006) beskrivs ledarskap som: 
 

- en process där chefen ser till att den underordnade beter sig på ett önskat sätt.  

- att dirigera och koordinera arbetet i arbetsgruppen. 

- en relation mellan människor där andra lyder mer för att de vill, men inte för att de 

måste. 

- att utveckla medarbetare, skapa visioner för målen man kan uppnå och visa hur de skall 

uppnås. 

- en process att influera en organiserad grupp att uppnå sina uppsatta mål. 

- handlingar som fokuserar resurser till att skapa önskvärda möjligheter. 

- att ledarens jobb är att skapa miljöer för teamet att bli effektivt. 

Syftet med ledarskap är att få till resultat genom andra, och medlen att kunna skapa 

sammanhängande och målinriktade team. Goda ledare är de som skapar team som ger resultat i 

olika situationer. 

 

 

 



Enligt DeBrin (1998), beskrivs också olika dimensioner av ledarskap som t ex: 

- en interpersonell påverkan genom kommunikation för att uppfylla målen. 

- det tillägg som påverkar utöver det mekaniska genomförandet av ordergivning och 

styrning 

- ett agerande som får andra att agera eller sträva mot ett gemensamt mål 

- konsten att påverka människor genom att övertyga eller genom exempel visa vägen för 

hur man ska handla 

 

Hollander menade också att ledarskap innefattar mer än bara själva ledaren. Det måste ses som 

en interaktion mellan ledaren, medarbetare och olika situationer. Dessa tre element utgör 

grunden för hela ledarskapsprocessen och illustreras av honom i sin modell om interaktionens 

ramverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell visar hur elementen påverkar varandra där varje element i sig innehåller ett antal 

faktorer som gör hela processen mer komplex. 

 

Hollander menade även att det finns två olika ledartyper: 
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Interaktionen mellan ledare- medarbetare och situation 

Ledare skapar miljöer där innovation och kreativa bidrag från medarbetarna uppmuntras. 

Ledare uppmuntrar till växande utöver den ordinarie arbetsuppgiften. Ledare ser till helhet 

medarbetarnas arbete och inte i specifika detaljer. Motiverar mer personligt och mer 

immateriellt genom inspiration eller att få arbeta med ledaren på en specifik uppgift. Ledare är 

mer aktiva att förändra situationen än att bara sträva efter lyckat resultat av gruppens arbete. 

Det krävs att medarbetarna är med på samma tankebana och värderingar. Kort sagt står denna 

interaktion för förändringen. 

 

Interaktion mellan manager – medarbetare och situation 

Manager anammar mer rutin och kontroll av medarbetarnas beteenden, och vill att de ska 

anpassa sig till rådande policys och standards. Manager ägnar sig mindre åt att involvera 

medarbetarna i beslutsfattande. De använder sig ofta av mer eller mindre specifika arbets- 

beskrivningar. De motiverar medarbetarna genom externa belöningar. Manager accepterar 

rådande situation och strukturerar ogärna om en grupps uppgift eller ändrar rådande kultur 

inom organisationen. Denna interaktion kännetecknas av stabillitet.  

Man kan inte säga att det ena sättet är bättre än de andra. Det hela beror på ledaren och dess 

förtroende för medarbetarna och situationen. Organisationer behöver båda egenskaperna i en 

bra ledare och en bra manager. Idealet vore att odla dessa egenskaper i en och samma person. 

För att belöna effektivt ledarskap måste man se till att beteendet i dess kontext och med dess 

medarbetare. Således kan man inte bedöma en ledares agerande bara genom att se till dennes 

beteende utan att ta hänsyn till situationen och medarbetaren. 

 

En viktig faktor som påverkar graden av förtroende mellan ledaren och medarbetarna är 

ledarens människosyn. Enligt Douglas McGregors X- och Y teori finns det två olika 

antaganden: 

• Teori X – ledaren ser människor som lata av naturen och som endast motiveras av yttre 

belöningar. Ledarens roll är att övervaka arbetet för att säkerhetsställa att arbetet sköts 

på rätt sätt. Metoder för att motivera till arbete är lön, disciplin, bestraffning och hot.  

• Teori Y – ledarens syn på människor är att de motiveras av sitt arbete och personlig 

utveckling genom känslan av att åstadkomma något. De är stolta över att få bidra med något till 

organisationen och känner värdighet i ett väl utfört arbete. Metoder för att motivera är genom 

att skapa engagemang samt fördelning av ansvar och befogenheter. 
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Att ha en teori Y syn på människor hjälper ledaren att bli mer framgångsrik eftersom man då 

har en positiv syn på människor. Bra ledare får ofta medarbetarna att ansluta sig till de 

värderingar som finns i organisationen och skapar därmed en länk mellan de båda.67  

 

För att ha förmågan att förändras krävs god samspel mellan organisationens ledning och 

personal, så att de ska kunna förstå varandra. En god ledare kan vara avgörande för att skapa 

engagemang som resultat i olika situationer. Genom att involvera sin personal i olika 

situationer, fördela ansvaret och befogenheter leder det till en ökad engagemang från 

personalens sida vilket i sin tur leder till att personalen lättare kan anpassa sig till 

förändringar.  

Ledarskapet skall fungera som en motivationsmotor som leder personalen till goda resultat 

vilket är en förutsättning för en god anpassningsförmåga där omgivningen har förändrats och 

är komplex.  

 

3.8 Motivation 
 
God anpassningsförmåga kräver goda resultat, dvs. ett god utbyte mellan köpare och säljare 

som förutsätter motiverade och engagerade medarbetare. En viktig del i den interna 

marknadsföringen är att se till att ha motiverad personal och se till så att kommunikationen 

och samspelet fungerar utmärkt för att uppnå god resultat. Motivation är därför starkt kopplad 

till en organisations interna marknadsföring vilket i sig ger förutsättningar för organisationens 

förmåga att förändras.  

Vi har valt att inte ta med motivation i vår undersökning men pga. dess starka koppling till den 

interna marknadsföringen redovisas dem i uppsatsens teorikapitel.  

 

3.8.1 Herzbergs motivations- och hygienteori 
 

Fredrik Herzberg var grundaren till ”motivations- och hygienteorin”. Han ville undersöka 

huruvida faktorer som påverkar motivation skiljer sig från de faktorer som påverkar vantrivsel. 

Slutsatserna blev att dessa inte var gemensamma. Med motivationsfaktorer menas faktorer som 

motiverar anställda till att göra bättre ifrån sig och skapar tillfredställelse, och med 

hygienfaktorer syftar man på faktorer knutna till arbetsmiljön och hur anställda behandlas. 

 
67 Hughes, Ginnett & Curphy 2006. Leadership enhancing the lesson of experience s134 
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Ökad motivation bland de anställda leder till prestationsförbättringar vilket leder till 

konkurrensfördelar, som i sin tur bidrar till att många söker anställning på själva arbetsplatsen. 

Vantrivsel beror inte på arbetsuppgifterna utan är beroende av omvärldsfaktorer. Om faktorerna 

uppfylls leder de inte direkt till ökad trivsel, men om de inte uppfylls leder dessa till vantrivsel.  

 

Motivationsfaktorer 

• Erkännande för väl utfört arbete 

• Befordran 

• Prestationer; tillfredställelsen att göra ett bra jobb, lösa problem och se resultat av 

arbetet 

• Arbetsuppgifterna i sig 

• Personligt växande 

• Kontroll över den egna arbetssituationen 

 

Hygienfaktorer 

• Trygghet i arbetet 

• Förhållanden i arbetet som påverkar privatlivet 

• Lön 

• Arbetsledningen och vägledning av underordnad 

• Status 

 

Medarbetarnas motivation leder till effektivt utfört arbete och duktiga lojala medarbetare, och 

på detta sätt är motivationsteorin sammanlänkad med anpassningsförmågan.  

Framförallt är motivationsfaktorerna relevanta. Omgivningsfaktorer som förhållanden i 

arbetet som påverkar privatlivet, lön och status anser vi inte vara så relevant till uppsatsens 

undersökning eftersom det ligger utanför undersökningens område.  
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3.9 Organisationskultur  
 

Som det har framgått tidigare ligger objektets huvudsakliga problematik i dess 

anpassningsförmåga. Vi utgår ifrån att värderingar, normer, ritualer mm styr hur 

organisationens medlemmar tänker och därmed hur de bemöter förändringar i omgivningen. 

Därför anses organisationskultur ha sitt samband med anpassningsförmåga. 

 

3.9.1 Dominerande idéer och signifikanta aktörer 
 

Richard Normans utvecklade SIAR-skolans idéer kring lärande ur Eric Rehnmans bok 

Organization Theory för Long-Range Planning (1973).  

Han menar att i varje organisation finns det en uppsättning av värderingar, normer, trossatser, 

begrepp, antaganden osv. som tillsammans utgör en viktig del av den verklighet som aktörerna 

befinner sig i – en del som kallas idésystemet.  

Några element som idésystemet vanligen innefattar är mer eller mindre medvetna uppfattningar 

om företagets roll och uppgift, antaganden om vad för slags organisatorisk struktur som är 

lämpligt för att uppnå effektivitet i företaget, olika typer av mer eller mindre formella ”mål”, 

föreställningar om vad som utgör en effektiv ledarstil och vad som motivera individer etc. 

 

Alla sådana idéer i ett företag kan inte ha ett avgörande inflytande över hur företaget fungerar 

och kommer att utformas. De flesta företag karaktäriseras av en mer eller mindre kontinuerlig 

kamp om vilka idéer som skall accepteras och vara vägledande för företaget. De vinnande i 

denna kamp för företagets dominerande idéer.  

 

Med signifikanta aktörer avses personer med tillräcklig makt och tillräcklig inflytande för att 

kunna påverka de dominerande idéerna. Om man grov generaliserar kan man säga att det oftast 

finns mycket få personer i ett företag som besitter denna förmåga – sällan fler än fem.  

Dominerande idéer är ett begrepp som står för den psyko-sociala verklighet som härskar i 

gruppen av signifikanta aktörer i företaget. Denna formulering framgår inte bara av 

intellektuella processer utan också av maktspel och politik.  

Huvudelementen i den organiska strukturen är faktorer som ansvarsgränser i företaget, 

budgetsystem och andra ekonomiska och administrativa starsystem, belöningssystem, 



kommunikationskanaler, grad av differentiering och integrering mellan enheter, 

formaliseringsgrad osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kultur som existerar i en organisation och de värderingar som organisationens anställda 

har påverkar direkt deras syn på organisationens struktur och deras förmåga till anpassning. 

Samspelet mellan de olika leden, och vilket kultur som dominerar organisationen har starka 

kopplingar till dess anpassningsförmåga till omvärlden.  
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3.9.2 Informell organisation 
 

Den informella organisationen består av dess kultur, vilket kan beskrivas som systemet av 

bakomliggande normer, värdering och tilltro hos gruppmedlemmarna. Organisationsklimat 

handlar om medlemmarnas subjektiva uppfattning om organisationen vilket påverkas av 

kulturen. Om en medlem inte delar majoritetens upplevelse av organisationen kommer denne 

troligen ha en mer negativ inställning till organisationen som helhet. Organisationsklimat 

handlar inte så mycket om själva arbetet utan mer om hur bra man trivs med arbetskollegor, 

policies och arbetsbelastning. Kulturen varierar mellan olika branscher och organisationer inom 

samma bransch. Den är ofta omedveten bland organisationens medlemmar men tydlig för 

utomstående.  

 

Ledaren kan ha en stor inverkan på att förändra och påverka kulturen inom en organisation 

beroende på hur de agerar vid krissituationer, stimulerar nya och annorlunda beteenden. Genom 

att vara förebilder kan de motivera andra att följa deras exempel, de kan även förändra kulturen 

genom de sätt de väljer ut sina anhängare. Att förändra en organisations kultur tar ofta lång tid 

och kräver mycket ansträngning och är oftast svårare i större organisationer med en stark 

kultur. Sätt att förstärka en kultur är genom myter och historier om t.ex. organisationens 

grundare, genom användandet av symboler och arkitektur, genom ritualer eller språk 

(jargongen inom organisationen). 

 

Organisationskulturen skiljer sig även mellan uppgifts- och relationsorienterade organisationer. 

Kulturen i en relationsorienterad organisation fokuserar mer på att få medlemmarna att känna 

sig som en del i en familj, minska socialt avstånd och att göra så att organisationen upplevs 

trivsam att arbeta i. I en uppgiftsorienterad organisation är kulturen mer manipulativ och 

medarbetarna ses mer som ett instrument för att uppnå produktivitet.68  

 

Företagskultur kan ses som en motivator om medarbetarna får en känsla av att syssla med något 

meningsfullt. Kultur är något som växer fram genom medvetna och omedvetna händelser. Det 

är ett sammansatt fenomen som består av hårda och mjuka delar som skapar något som är svårt 

att ta på, ”man märker ofta inte kulturen förrän man bryter mot den..”.69

 

 
68 Hughes, Ginnett & Curphy 2006. Leadership enhancing the lessons of experience s346ff 
69 Nilsson 2000. Organisation och ledarskap – styr rätt i en ny tid s165f. 
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Figur hämtad ur boken Organisation och ledarskap – styr rätt i en ny tid s166 

 

Risker med starka kulturer är att det som är främmande ofta stöts bort vilket blir en nackdel då 

förändringar behövs för att möta nya behov. Starka framgångsmyter kan även leda till att fel 

skylls på marknaden och kunderna och inte på den egna förmågan. Oliktänkare stöts ofta bort 

vilket även hämmar förmågan till anpassning.  

 

Om det är rätt kultur som existerar i organisationen kan det ses som en motivator om 

medarbetarna får en känsla av att syssla med något meningsfullt. 

Uthållig framgång nås genom en stark kultur som är anpassad till kunders, medarbetares och 

ledares behov, och som flexibelt kan anpassas till nya förutsättningar.     
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3.10 Teoretisk syntes 
 
 

I den teoretiska syntesen kopplas faktorer ihop till en modell som är relevanta för 

undersökningen för att åskådliggöra hur faktorerna hänger ihop.  

 

 

 

Vår uppsats handlar om: Vilka faktorer är avgörande för att den offentliga arbetsförmedlingen 

ska kunna uppnå högre kundvärde? 

För att kunna uppnå högre kundvärde måste organisationen ha förmågan att anpassa sig till 

kundens förändrade behov och därmed spelar organisationers förändringsförmåga gentemot 

omvärlden en stor roll i det hela.  

 

Nedan presenteras den teoretiska syntes vi har sammanställt genom att koppla ihop de teorier vi 

anser är relevanta för organisationens förändringsförmåga.  

 

En organisation måste ta hänsyn till olika faktorer för att kunna hänga med de förändringar som 

har tvingats fram i omvärlden. Förändringar kan vara av olika arter: omgivning, resurser och 

historia. Omgivningen syftar till förändringar i marknaden, regeringsförslag, lagar, konkurrens, 

finansiella institut och klimatförhållanden. Resurser syftar till allt som en organisation kan 

använda till sin fördel såsom material, kapital, information och uppfattningar om kvalitet. Med 

historia menas tidigare händelser som har format organisationen samt dess myter.  

 

För att kunna bygga upp en strategi för hur man ska bemöta en förändring måste man titta på 

vad och vilka som kommer att drabbas av förändringen. Hur ska man göra för att på bästa sätt 

få de att anpassa sig till den nya förändringen? Några områden som man måste ta hänsyn till är 

människor, arbete, formell organisation och informell organisation. Man ska komma ihåg att 

dessa områden direkt eller indirekt kan påverka varandra. 

 

Med människor menas de som jobbar inom organisationen, det kan vara ledare eller 

medarbetare. Eftersom medarbetarna är organisationens ansikte utåt ska man genom 

internmarknadsföring få medarbetarna att känna sig som en del av organisationen och på så sätt 

uppnå resultat.  
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För att organisationen ska kunna anpassa sig till förändringar krävs starka ledare som för 

organisationen i rätt riktning.  

 

Arbetet syftar till vad som måste göras och hur väl medarbetarna känner sig motiverade att 

utföra arbetet. Arbetet kan ha olika grad av betydelse och självbestämmande 

Graden av betydelse syftar till hur stor inverkan eller betydelse uppgiften har för andra 

personer. Ju högre grad av betydelse uppgiften har desto mer ökar känslan av att göra något 

viktigt och mer ansvar tas för att uppgiften genomförs på ett riktigt sätt. 

Självbestämmande syftar till hur stort självstyre medarbetaren har för att utföra uppgiften. Ett 

stort självbestämmande ger ökad möjlighet att planera och strukturera arbetet. 

 

Formell organisation: Det finns olika dimensioner för hur en organisation kan se ut och fungera 

beroende på vilken situation den verkar i. Det kan handla antalet bestämmandenivåer, struktur, 

design, och interberoende. 

 

Den informella organisationen består av dess kultur, vilket kan beskrivas som systemet av 

bakomliggande normer, värdering och tilltro hos gruppmedlemmarna. Organisationsklimat 

handlar om medlemmarnas subjektiva uppfattning om organisationen vilket påverkas av 

kulturen. Om en medlem inte delar majoritetens upplevelse av organisationen kommer denne 

troligen ha en mer negativ inställning till organisationen som helhet. Organisationsklimat 

handlar inte så mycket om själva arbetet utan mer om hur bra man trivs med arbetskollegor, 

policies och arbetsbelastning. Kulturen varierar mellan olika branscher och organisationer inom 

samma bransch. Den är ofta omedveten bland organisationens medlemmar men tydlig för 

utomstående. 

En organisation måste hela tiden välja rätt strategier som passar väl in på alla områden för att 

kunna överleva på marknaden. 

Här nedan följer en schematisk beskrivning av teorisyntesen.   
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3.11 Teoretiskt referensram 
 
I den teoretiska referensramen pressenteras de målvariabler  som är viktiga för att ha 

förmågan att anpassa sig efter omvärldens ständigt förändrade behov.  

 

 

Syftet med denna uppsats är att med en jämförande studie kunna undersöka skillnaderna som 

finns mellan den offentliga arbetsförmedlingen och de privata arbetsförmedlingarna med 

avseende på förändringsförmåga. Vi har tagit fram olika teorier och genom dem har vi byggt 

upp en teoretisk referensram där de mest relevanta delarna av teorierna för uppsatsen syfte 

bearbetas. Den teoretiska referensramen kommer att ligga till grund för frågorna i vår studie. 

 

Förändringsförmåga 
Det har skett stora förändringar i omvärlden under seklet, från industrisamhälle till 

informationssamhälle. Detta har påverkat företagen och tvingat fram förändringar i 

arbetssätten. Produkterna är mer anpassade till olika kundsegment där global konkurrens 

tvingar fram kontinuerliga förbättringar. Medarbetarnas kunskaper blir av största vikt för 

företagens överlevnad. 

Det har blivit oerhört viktigt för arbetsförmedlingarna att kunna identifiera företagens behov för 

att kunna veta vad de vill ha och kunna anpassa deras tjänster efter företagens behov. Att känna 

till markanden genom t.ex. marknadsundersökningar kan arbetsförmedlingarna ta reda på 

företagens nuvarande situation samt undersöka deras ställning och attityd.  

 

Variabler som kommer att mätas är hur de olika arbetsförmedlingarna undersöker företagens 

behov, önskningar och attityder. Har det gjorts tidigare investeringar i organisationen samt 

vilka förändringar/omorganiseringar som gjorts. 

 

Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring är av stor betydelse för ett tjänsteproducerande företag. Med intern 

marknadsföring strävar företaget efter lojala medarbetare för att kunna få lojala kunder. Man 

bör ta med den interna marknadsföringen i olika delar av organisationens arbete för att de 

anställda ska kunna gå i samma riktning som organisationens uppsatta mål. Med hjälp av intern 
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marknadsföring ska de anställda motiveras och ha en positiv inställning till sitt arbete och 

därmed uppnå mer. 

 

Variabler som kommer att mätas är hur de olika arbetsförmedlingarna arbetar för att skapa ett 

samarbete mellan medarbetarna och ledningen samt hur deras personal motiveras för att bli 

kundmedvetna. Vidare ska det undersökas vart personalens tid tar vägen, hur 

arbetsuppdelningen ser ut, vilka kunskaper som finns inom organisationen, och hur relationen 

mellan anställda ser ut. 

Inlärningsförmåga 
När arbetsförmedlingarna har identifierat marknadens behov och fått svar på de frågor som 

ställts, måste de se över vad som behövs förbättras i deras verksamhet för att kunna anpassa sig 

till marknadens behov och önskemål. Genom inlärningsförmåga kan de olika 

arbetsförmedlingarna lära sig att snabbare anpassa sig till marknaden och på bästa sätt 

tillfredsställa företagens behov. 

 

Variabler som kommer att mätas är vilka ändringar, utifrån marknadens behov de olika 
arbetsförmedlingarna har gjort för att uppfylla företagens behov. 
 

Organisationsstruktur 
En organisations struktur är oerhörd vikig för dess sätt att hantera nya situationer och dess 

anpassningsförmåga. Organisationer kan ha svårt med att frigöra sig från sin historia. Alla inom 

organisationen kan ha vant sig vid rådande arbetssätt och de anställda hittar argument för detta 

arbetssätt vilket också leder till lågt ifrågasättande.   

Det kan även finnas regler och avtal som förhindrar förändring eller avveckling. Som i den 

offentliga arbetsförmedlingens situation måste de vårda om sin legitimitet i och med att de är 

en statlig organisation. Det ställs högre förväntningar från omvärlden och man kanske inte vill 

ha snabba förändringar. Organisationen kan t.o.m. medvetet undvika att ta till sig av viktig 

information.  

 

Eftersom vårt problemobjekt är hårt reglerat utav riksdagens regelverk är detta starkt knutet till 

det problem vi vill undersöka. Regerverket kan förhindra effektiv anpassning.  

Den offentliga arbetsförmedlingen är offentlig, och tvingas följa en viss struktur där alla 

arbetssökande förväntas behandlas lika.  
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Variabler som kommer att mätas är vilka regelverk som den offentliga arbetsförmedlingen 

måste följa och vilka förväntningar från omgivningen som hindrar dem från att förändras.  



 48

4 FÖRETAGSFAKTA 

4.1 Kort om Adecco 
Adecco’ s historia sträcker sig till år 1957, då Adia grundades. Adia och Ecco fusionerades till 

Adecco år 1996. Adecco är världens största och Sveriges näst största heltäckande 

bemanningsföretag. Dagligen arbetar över 700 000 konsulter i Adecco’ s olika kundföretag, 

vilket gör dem till världens fjärde största arbetsgivare. År 2005 var Adecco’ s omsättning över 

18 miljarder euro. Det finns över 6 600 kontor i 70 olika länder, varav 50 av dem finns i 

Sverige. Deras egen personal uppmäts till 33 000 varav ca 5000 jobbar i Sverige. 

Adecco’ s aktier är publikt noterad på SWX i Zürich och NYSE i New York. 

 

4.3 Kort om den offentliga arbetsförmedlingen 
År 1940 inrättades statens arbetsmarknadskommission som verkställande organ för 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Anledningen till detta var att trygga folkförsörjningen under 

kriget. Arbetsförmedlingarna förstatligades temporärt och länsarbetsnämnder inrättades. Det 

fick landstingens och kommunernas egna styrelser för arbetsförmedlingarna att upphöra. 

Ansvaret blev odelat statens. 

Den 1 januari 1948 skapades Arbetsmarknadsverket för att omsätta den statliga 

arbetsmarknadspolitiken i hela landet. 
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5 EMPIRI 
 

5.1 Information om Adecco 
 

5.1.1 Adecco’ s  Verksamhetsområden 
Adecco är organiserade i fyra övergripande verksamhetsområden, varav staffing services, dvs 

personaluthyrning är det största. De hjälper till med bemanning på kundföretag när det behövs, 

som t.ex. när kundföretagets personal är ledig, på kompetensutveckling eller när man har behov 

av att snabbt öka bemanning. Det kan vara så att kundföretaget behöver specialister, och då kan 

de vända sig till Adecco som anser sig själva ha lång erfarenhet av att matcha kundföretagens 

bemanningsbehov. 

 

Rekrytering är ett annat verksamhetsområde som Adecco ägnar sig åt. De åtar sig att helt eller 

delvis ta hand om rekryteringsarbetet enligt önskemål.  

Adecco Rekrytering stöder sig på forskningsresultat i valet av metoder som har högsta validitet 

och reliabilitet för att de ska kunna få fram så mycket relevant information om kandidaterna 

som möjligt. Dessa metoder och verktyg, tillsammans med utbildade och erfarna konsulter, 

borgar för att på bästa sätt bedöma kandidaters framtida prestation i nya befattningar.  

Valet av nya medarbetare kommer att påverka företagets utveckling och framgång. 

 

Adecco Rekrytering verkar inom följande områden: 

• Rekrytering  

       o Chefer & Specialister 

       o Medarbetare  

• Second opinion   

• Assessment center  

• Projektledning  

• Strategisk rådgivning och utbildning 
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Det tredje verksamhetsområdet är outsourcing vilket hjälper företag som vill fokusera på sin 

kärnverksamhet. Adecco Outsourcing hjälper företag som vill renodla och effektivisera sin 

verksamhet. Man kan komplettera, stötta eller helt ta över och driva funktioner som t.ex. 

reception, vaktmästeri, konferens, HR eller kundtjänst. 

 

Human Capital Solutions är Adeccos verksamhetsområde som hjälper företag och dess 

medarbetare att utvecklas. 

Man arbetar tillsammans med och som stöd till organisationer och företag i samband med 

förändringar. 

Man skapar modeller för framtiden tillsammans med kunden och är en aktiv partner 

kompetensutvecklingen. 

Omställning – Outplacement 

Man genomför omställningsprogram till uppsagda arbetare finansierade av Trygghetsfonden 

TSL. Adecco har sedan den 1 september 2004 samarbetsavtal med TSL.  

Även på privatjänstemannasidan råder valfrihet i omställningsarbetet. Arbetsgivare och fack 

har möjlighet att välja leverantör av omställningsprogram finansierade av Trygghetsrådet TRR. 

Adecco har omställningsprogram för tjänstemän inom ramen för TRR:s finansiering. 

Rehabilitering 

Man erbjuder erfarna konsulter som hjälper företagen med allt från enskilda rehab-samtal i 

förebyggande syfte till att genomföra hela rehab-utredningar med bra lösningar. 

Kompetensanalys – Karriärutveckling 

Man genomför kompetensanalyser och karriärutvecklingsprogram som ger företagets ledning 

en stabil grund att stå och bygga vidare på i både förändrings- och utvecklingsarbetet av sina 

medarbetare. 

Utbildning 

Man erbjuder företagsanpassade utbildningar i utvecklings-/målsamtal, svåra samtal och 

avvecklingssamtal. 

Coaching 

Man erbjuder individuell coachning, i utvecklande syfte, påfyllning och breddning av 

perspektiven, spegling av problem och hitta lösningsstrategier. 
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5.1.2 Affärsområden 
Av ovan framkommer att man på Adecco delat in arbetet i fyra övergripande 

verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden arbetar alltså över alla branschgränser. 

Därefter har man inom Adecco specialiserat sig i nio olika affärsområden: Office & HR, 

Industrial & Logistics, Finance & Legal, Information Technology, Engineering & Technical, 

Sales, Marketing & Events, Medical & Science, Construction och Hospitality. 
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5.2 Intervju med Key Account manager inom Adecco 
 

Som vi nämnde tidigare i metodkapitlet har vi valt att inte publicera namnen på de personer 

som vi har intervjuat och anledningen till detta är för att de ska kunna svara så ärligt som 

möjligt och inte ska behöva tänka på att deras ord på något sätt kan användas mot dem vid ett 

senare tillfälle. Den person som vi intervjuade är regional key account manager. Vi kan för att 

underlätta för läsarna kalla honom för Decco. Decco har jobbat på Adecco i över 6 år. Han 

började som konsult och efter 1 år togs han in i själva företaget. Han tycker själv att han känner 

väl till företaget eftersom han jobbat sig uppåt i företaget och känner väl till alla leder i 

företaget. Hans nuvarande arbetsuppgift innefattar kontakt med storkunder inom 

stockholmsregionen. I tjänsten ingår mycket resande då Adecco är känt för att jobba över 

gränserna och det händer ofta att han får träffa sina kollegor från andra europeiska länder som 

arbetar inom samma område för att på så sätt kunna få råd av varandra. 

 

5.2.1 Förändringsförmåga 
Decco Anser att det har skett ett förändrat kundbehov i hela Sverige och markanden som sådan 

på senare tid. Han är väl medveten om att företag har börjat ställa högre krav vid anställning 

och även vid enklare tjänster vill företagen gärna ha kompetent personal. Han menar att den 

svenska markanden är ett bra exempel på mogen marknad och det har skett en radikal 

förändring hos kunderna och deras behov. Den grundläggande orsaken till att det har skett en 

förändring är att företagen blivit mer och mer individanpassade. Konsumenternas krav har 

blivit tydligare och starkare och de kräver mer och vill ha saker och ting på sitt speciella sätt, 

vilket påverkar företagen då de måste ha rätt personer vid rätt plats för att kunna leverera. Han 

är noga med att påpeka att han anser att detta även har en del att göra med konjunkturcykeln. 

Han menar att det är självklart att företagen blir mycket mer försiktig när det är ont om arbete 

och då är de extra noggranna med att anställa rätt person till rätt jobb. När det är hög 

konjunktur så finns det fler arbete som ska tillsättas och då kan de vara mindre försiktig med 

rekryteringsprocessen. 

 

Decco angav att Adecco ser ständigt till att undersöka kundernas behov, attityd och känslor. 

Adecco genomför ständigt många olika typer av undersökningar som har olika syften. I grund 

och botten handlar det om att kunna skapa bra relation med kunderna för att de ska välja 
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Adecco före andra bemanningsföretag. Detta leder till att kunderna blir lojala och hjälper 

Adecco att bli konkurrenskraftiga. 

 

Exempel på hur de skapar goda relationer är att Adecco har kontakt med kundföretaget genom 

hela processen. När det dyker upp en efterfråga från ett företag skickas det ut en säljare till 

kundföretaget för att kunna identifiera problemet. Under ett möte går 70 % av tiden ut på att 

lyssna på vad kunden har att komma med. Adecco hjälper gärna till att identifiera problemen, 

att anpassa sig efter kundens behov, t.ex. effektiviseringsfrågor, produktionsökning etc. 

Efter att ha identifierat kundes behov och önskningar tar säljaren tillsammans med en 

konsultansvarig fram konsulter som just ska passa den tjänsten. Man väljer ut några kandidater 

som man presenterar för kundföretaget. Säljaren och konsultansvarige följer upp konsulterna 

genom deras tid i kundföretaget och man är väldig noga med att hela tiden ha kontakt med 

kundföretaget för att veta hur allt står till under hela processen. 

 

5.2.1.1 Lojalitetsaktiviteter 

Decco definierar kundlojalitet med att kunderna ska vara så pass nöjda att när det väl dyker upp 

nya tillfälligheter ska man välja Adecco före andra bolag trots prisskillnader. Lojala kunder 

anses vara speciellt viktiga för företaget eftersom man har en framtid med dem. Vidare 

förklarar han att Adecco sätter samma värde på alla sina kunder och alla har lika priotering, 

men på olika nivåer. 

För att kunna nå så många som möjligt samarbetar Adecco med flera andra företag, som t.ex. 

AMF, Monster och olika tidningar. Adecco har över 400 dotterbolag, vilket gör att de har en fot 

i alla branscher. 

Adecco arbetar oupphörligt med att utveckla konkurrenskraftiga lojalitetsprogram i framtiden. 

Det går ut på att bland annat göra kundundersökningar för att ta reda på kundernas framtida 

behov. Man analyserar olika orsaker, problem och möjligheter utifrån kundundersökningarna. 

Anledningen till detta är att kunderna oftast bara ser dagens problem och inte tänker så mycket 

på vad som kommer hända inom närmaste framtiden. Med det utvecklingsarbete som Adecco 

sysslar med tar reda på kundernas nuvarande behov men även framtida behov för att på så sätt 

differentiera sig mot andra konkurrenter. Tanken med det är att det lönar sig på långt sikt. 

Decco vill poängtera att det inte endast räcker med det för att skapa långsiktiga kundrelationer, 

utan man ska även hela tiden ha attraktiva erbjudanden.     
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5.2.1.2 Kundrelation 

Decco anser att lojalitet skapas av att ha en god relation med kunden, utan starka 

kundrelationen kommer inte företaget att fungera långsiktigt. En av de viktigaste grunderna i en 

kundrelation är att företag måste förstå att alltid utgå ifrån kundens behov. Man ska komma 

ihåg att det är kunden som bestämmer. Det gäller att ta hand om relationen hela tiden. 

Adecco skapar kundrelation genom återkommande kundmöten, att man har många olika 

samarbetspartner, sponsring, kollektivavtal mm.  

 

5.2.2 Inlärningsförmåga 
Decco medgav att det märks tydligt att allt fler företag gör allt för att sänka sina omkostnader 

och pga. det så flyttar fler och fler företag ut sin produktionsdel utomlands för att sänka 

kostnaderna. Han menade att det enda som stannar kvar i Sverige är företagens 

”prototypframtagning”, dvs. dess forsknigsdel. Detta har medfört att alla yrken kräver mer och 

mer specialisering vilket gör att utbildning blir allt viktigare och viktigare. Han menade att 

utvecklingen kommer att leda till att det inom en snar framtid blir väldigt svårt att komma in i 

yrkesvärlden utan en akademisk bakgrund. Adecco’ s mål är att anpassa sig snabbt till 

markandens nya förutsättningar. Som det nämndes förut har Adecco olika affärsområden för att 

lättare kunna specialisera sig. Varje affärsområde har en affärsområdeschef som är specialister 

på att hålla koll på allt som händer i just deras bransch och ska komma med nya riktlinjer som 

gör att Adecco snabbt lär sig att hänga med i svängarna.  

Vidare har Adecco en hel avdelning som kallas för kvalitetsavdelning. Där ska det ses till att 

alla följer företagets riktlinjer och mål. Vem som helst inom företaget kan lämna in förslag till 

förbättringar inom företaget. 

En annan sak som Decco tyckte var viktigt i hur Adecco arbetar är att folk inom samma 

bransch har goda kontakter med varandra för att dels se till att alla inom Adecco har samma 

standard och att de kan ta lärdom av varandra. Han menade att när marknaden förändras brukar 

förändringarna synas snabbare och bättre i vissa länder än andra. Då man oftast har daglig 

kontakt med sina kollegor från andra länder via telefon, mail eller att de träffas rätt ofta i olika 

mötesgrupper är det betydlig lättare att ta lärdom av andras erfarenheter. 
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5.2.2.1 Kunduppföljningar 

Adecco genomför alltid nöjdkundundersökningar, där man frågar kundföretaget om deras 

synpunkt och upplevelser. Man ser feedback som oerhört lärorikt och viktigt för att kvalitet ska 

uppnås. Man har ständigt kunduppföljningar för att ha en hög servicenivå, uppnå flexibilitet. 

Tanken är att Adecco ska kunna ses som specialister av sina kunder. Målsättningen är att utgå 

från kunden. 

 

5.2.3 Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring ses av Adecco som en väldig viktig del för att de är väl medvetna om att 

alla medarbetare måste förstå företagets mål, för att kunna bidra till att uppnå dessa. 

 

Det finns olika informationskanaler som företagets anställda kan ta del för det information som 

sprids. Det existera två olika intranät, det ena kallas för Indecco och är till för Adecco’ s 

anställda. Där läggs det upp all information som nyheter, förändringar och påminnelser. 

Det andra intranätet kallas för Guidecco och det är genom det som Adecco’ s anställda och de 

konsulter som jobbar för Adecco kan förmedla med varandra. I Guidecco finns det ett databas 

med över 10 000 CV. 

 

Då Adecco är ett internationellt företag, har de utvecklat flera olika distributionskanaler för att 

på så sätt göra det enklare för medarbetarna att arbeta i samma riktning världen över. Adecco 

jobbar mycket med att ansvariga chefer samlar upp olika team från olika delar av företaget och 

får dem samlad på ett och samma ställe för underlätta samarbetet bättre dem emellan. 

 

Adecco genomför ständigt utbildningar både för frontpersonalen som har direktkontakt med 

kunderna, men även för den resterande personalen för att på så sätt få de att arbeta i samma 

riktning. Det finns Adecco University, där alla få gå igenom en eller flera utbildningar 

beroende på vad de jobbar med. Det kan t.ex. vara en utbildning om bland annat hur man ska få 

frontpersonalen att få bättre förståelse för kunden. En annan liknande utbildning kan vara 

lärandet för bättre hantering av kunder 

 

Decco ansåg sig vara mer än nöjd med Adecco’ s utbildningssystem. Han såg det som en 

självklarhet att pga. de omvärldsförändringar som sker lägga större vikt på att utbilda sin 

personal. Han menade att det är väldigt viktigt att personalen har rätt kunskap och information 
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eftersom de är företagets ansikte utåt och det är genom de som man skapar en stark 

kundrelation vilket leder till lojalitet hos kunden.  

 

5.2.4 Organisationsstruktur 
 Trots att Adecco är en stor och omfattande organisation menar Decco att det väldig sällan 

uppstår ett gap mellan ledning och anställda. Som förklaring till detta uppgav han att Adecco är 

en platt organisation där varje medarbetare har mandat och kan själv påverka på vilket sätt de 

ska jobba så länge de går i samma riktning som företaget.  

 

Decco upplevde inte omorganisering som ett problem. Han menade att omorganisering sker 

oftast och det är nånting som alltid kommer att finnas. Finns det ingen möjlighet till 

omorganisering är det början på företagets undergång menade han. 

Inom Adecco är omorganisering nånting naturligt. Senaste gången var när hela nordens 

avdelning för IT slogs ihop och flyttades till Sverige. En annan faktor som man ska komma 

ihåg är att Adecco är ett vinstdrivande företag och därmed ställs det mindre krav från 

omvärlden. Han ville återigen poängtera att omorganisering har en hel del att göra med 

konjunkturens uppgång eller nedgång. I nedgång är företag mer måna om att spara än i 

nedgång. 



5.3 Information om den offentliga arbetsförmedlingen 
 
Meningen med arbetsförmedlingen är att det ska ges tillfälle att skapa möten mellan 

arbetsgivare och arbetssökande. Arbetsförmedlingen medverkar till att arbetsgivarna hittar rätt 

medarbetare genom att matcha arbetssökande med rätt kompetens. 

Arbetsförmedlingen ingår i Arbetsmarknadsverket som består av flera myndigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilden är hämtad från arbetsförmedlingens hemisida 

 

 
 

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS 

Arbetsmarkandsstyrelsen, AMS är den centrala myndigheten inom arbetsmarknadsverket. Som 

chefsmyndighet svarar AMS för ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av 

Arbetsförmedlingens verksamhet. AMS utfärdar riktlinjer, ger uppdrag och fördelar resurser 

mellan länen. AMS leds av en styrelse med en extern ordförande. Inom AMS finns det även en 

rådgivande nämnd, tre delegationer och personalansvarsnämnd. 
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Rådgivande nämnd 

I den rådgivande nämnden behandlas bland annat frågor om arbetsförmedlingens verksamhet. 

Nämnden består av representanter för parterna på arbetsmarknaden.  

 

Delegationer m.m. 

Arbetslöshetsförsäkringsdelegationen följer utvecklingen av arbetslöshetsersättningen till 

arbetslösa. AMS får lämna över beslut i principiella frågor om arbetslöshetskassor till 

delegationen. 

Kulturarbetsdelegationen är rådgivande och ska följa utvecklingen samt överväga åtgärder som 

kan förbättra förhållandena på kulturarbetsmarknaden. 

Det finns även en delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering och andra 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade, en så kallad YR-delegation, knuten till 

AMS. Den är rådgivande och ska bland annat följa och stödja utvecklingen av åtgärder som 

främjar anställning av handikappade. 

Personalansvarsnämnden prövar frågor om disciplinansvar, uppsägningar av personliga skäl, 

åtalsanmälan och avstängning av personal. 

 

Länsarbetsnämnder, LAN 

Länsarbetsnämnderna är länsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor och ansvarar 

därmed för arbetsförmedlingar. Länsarbetsnämnderna leds av en styrelse, där landshövdingen i 

varje län är ordförande. 

  

Arbetsmarknadsnämnder 

Länsarbetsnämnderna har oftast en arbetsmarknadsnämnd i varje kommun, ett samarbetsorgan 

för att utforma arbetsmarknadspolitiken efter lokala förutsättningar. Ordföranden och en 

majoritet av ledamöterna i arbetsmarknadsnämnden ska utses på förslag av kommunen. 

Ledamöterna ska företräda länsarbetsnämnden, kommunen, facket och näringslivet. 

Länsarbetsnämnden har en rådgivande delegation för rehabilitering och andra 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade. Delegationen för arbetslivsinriktad 

rehabilitering är rådgivande och ska bland annat följa och stödja utvecklingen av åtgärder som 

främjar anställning av handikappade. 

  

Lokala arbetsförmedlingar 

Det finns cirka 325 lokala arbetsförmedlingar. Arbetsförmedlingens service består av nio olika 

tjänster som tillhandahålls genom den lokala arbetsförmedlingen, kundtjänst och Internet. 
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5.3.1 Arbetsmarknadspolitiska uppdrag 
Det är riksdagen och regeringen som beslutar om det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och 

ytterst om Arbetsmarknadsverkets styrning, ledning och organisation. 

Arbetsförmedlingen har tre kärnuppgifter: matcha, utbilda och aktivera. Uppdraget omfattar 

också att följa upp att reglerna för arbetslöshetsförsäkringen efterlevs. 

I uppdraget från regeringen ingår att effektivisera och påskynda inträdet på arbetsmarknaden 

för utsatta grupper. Till dessa grupper räknas till exempel ungdomar utan utbildning eller 

erfarenhet och personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Arbetsförmedlingen ska också motverka och förebygga diskriminering pga. kön, etnicitet, 

religion, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning.  

 

5.3.2 Arbetsgivare och arbetssökande i centrum 
Arbetsförmedlingens kunder – arbetsgivare och arbetssökande ska stå i centrum för 

verksamheten. Arbetsförmedlingen ska syfta till att stödja kundens egna aktiviteter, inte ersätta 

dem. Dessa insatser ska leda till att vägen till arbete alternativ arbetskraft blir så kort som 

möjligt. 

 

5.3.3 Tjänsteutbud 
Arbetsförmedlingen har tre vägledande principer i sitt arbete med kunderna – enhetlighet, 

rättsäkerhet och effektivitet. Kontakterna styrs av en klar inriktning mot arbete och det 

arbetsmarknadspolitiska uppdraget. 

Arbetsförmedlingen har ett enhetligt tjänsteutbud, som omfattar nio tjänster, två för 

arbetsgivare och sju för arbetssökande. Arbetsgivare och arbetssökande ska ha tillgång till det 

enhetliga tjänsteutbudet oavsett var i landet de befinner sig. 

 

Tjänster för arbetssökande 

1. Söka arbete 

2. Förbättra arbetssökandet 

3. Vägledning till arbete 

4. Utbildning till arbete 

5. Starta eget företag 
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6. Klargöra arbetsförutsättningarna 

7. Anpassa arbetssituationen 

 

Tjänster för arbetsgivare 

1. Rekrytera nya medarbetare 

2. Utbildning inför rekrytering 

 

5.3.4 Servicevägar 
Arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till information och service dygnet runt genom tre 

kompletterande servicevägar: Arbetsförmedlingen Internet, den lokala Arbetsförmedlingen och 

Arbetsförmedlingen kundtjänst. Tillsammans utgör de Arbetsförmedlingen. 

 

Arbetsförmedlingen Internet 

Arbetsförmedlingen Internet är öppet dygnet runt och är en naturlig första kanal som alla 

kunder enkelt kan använda. Webbsidan är Sveriges mest besökta myndighetssajt med 800 000 

besökare varje månad. 

Här finns information och verktyg som platsbanken, där man annonserar direkt och CV-

databasen. 

 

Den lokala arbetsförmedlingen 

Den lokala Arbetsförmedlingen beskrivs som verksamhetens ryggrad. Det är här den 

arbetssökande kan möta en arbetsförmedlare. Arbetsgivarna kan också diskutera sina 

rekryteringar direkt med arbetsförmedlingen. 
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Arbetsförmedlingen Kundtjänst 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst är en telefonservice under utbyggnad som öka tillgängligheten 

ytterligare med öppet tider 08:00 – 22:00 på vardagar och 10:00 – 16:00 på helger. Bland 

mycket annat kan man få hjälp av specialutbildade arbetsförmedlare för både arbetssökande 

och arbetsgivare. De besvarar mellan 40 000 och 50 000 samtal i månaden.  

 

5.3.5 Samverkan med andra parter 
Det arbetsmarkandspoliska uppdraget bygger på att Arbetsmarknadsverket samverkar med 

andra parter. De samverkar bland annat i frågor som arbetslivets kompetensförsörjning, 

integration av personer som är utrikes födda och rehabilitering av personer som har 

funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Arbetsförmedlingens viktigaste forum för lokal samverkan är arbetsmarknadsnämnderna med 

representanter för bland annat kommunen och arbetsmarknadens parter. 
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5.4 Intervju med mellanledschef inom arbetsförmedlingen i 

Hallunda 
 
Den person som vi intervjuade inom den offentliga arbetsförmedlingen är en biträdande 

mellanledschef i Hallunda. Vi kan för att underlätta för läsarna kalla honom för X. X har jobbat 

inom arbetsförmedlingen väldig länge, ca 15 år. Han är en av de fyra biträdande 

mellanledscheferna som finns men skillnaden är att alla har olika ansvarsområde. Han ser sig 

själv som en sorts mellanled, men påpekar att han har full mandat när det gäller bestämmande. 

Totalt är det ca 100 personer som jobbar inom Arbetsförmedlingen i Hallunda. Där har man 

delat upp medarbetarna i olika team. De olika teamen är: 

• Team för ungdomar 

• Team för introduktion 

• Team för direktservice 

• Team för handikapp 

• Coach team 

• Team för aktivitetsgaranti 

• Försäkringskassa team 

• Administrationsteam 

 

X känner att i och med att han har funnits inom organisationen så pass lång tid gör det honom 

kvalificerad till att kunna svara på våra frågor.   

 

5.4.1 Förändringsförmåga 
X anser att attityden i Sverige har förändrats något. Han tycker att kompetenskravet i Sverige 

har höjts något och håller delvis med om att företag har börjat ställa krav. Det beror helt och 

hållet på vilka tjänster ett företag söker, anser han. Om det är så att företagen söker en städare 

eller enklare tjänster behöver de nog inte någon vidare utbildning men däremot är det självklart 

att de vill ha kvalificerade till sina högre tjänster och då är de noggrannare. Han är också på det 

spåret att mycket har med landets konjektur cykel att göra. Många företag är mycket mer 

försiktigare med att anställa när det är brist på arbete och mindre försiktig när hög konjektur 

tåget börjar rulla igen. 
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När det dyker upp en efterfråga från ett företag kan det handla om två olika sorters uppdrag. 

Antingen kan det vara så att det är ett ”informationsuppdrag” där det enbart handlar om att den 

efterfrågande kunden vill lägga upp en annons. ”Rekryteringsuppdrag” är den andra sorten där 

Arbetsförmedlingen får en lite mer aktiv roll. Vid rekryteringsuppdrag har man då formella 

möten med kundföretaget där man tar reda på vad för sorts tjänster som söker. Efter att ha 

identifierat problemet tar man fram kvalificerade kandidater som man presenterar för 

kundföretaget. X var noga med att påpeka att det självklart är viktig att anpassa sig till 

kundföretaget, men att det finns så mycket mer att ta hänsyn till. Som exempel är det väldigt 

viktigt att inga diskrimineras, fackliga - och skyddsombud måste delta. Man måste ta hänsyn 

till kandidaternas bakgrund för att se till att alla har lika goda chanser.  

 

På frågan om vad X tyckte om förändringar var svaret att det egentligen inte finns några val så 

man får väl göra det bästa utav situationen. Eftersom det är en statlig myndighet kommer det 

direktiv högt uppifrån och mycket hinner förändras mellan mandatperioderna. Han såg 

Arbetsförmedlingen som utsatt där alla har en egen syn på hur den ska styras. 

För bara några år sedan kom det direktiv att hela söderområdernas Arbetsförmedlingar skulle 

slås ihop till en större och mer effektiv Arbetsförmedling. Då flyttade man allt till Hallunda och 

även om det hade fördelar fanns det nackdelar också. Tillgängligheten försvann för många och 

nu måste alla arbetssökande åka långt för att komma till Hallunda. Det positiva är att alla har 

börjat jobba på samma sätt. 

En annan förändrig är att mellanledet i Arbetsförmedlingen ska försvinna. Organisationen ska 

bli mer platt och Länsdirektiven ska försvinna. Han såg det som positivt att det blir lättare att 

styra eftersom färre kommer vara med i beslutsdelen. 

X önskar att de hade mer tid varje gång de stod inför en stor förändrig, men tyckte ändå att 

personalen var ganska bra med på noterna. Han menade att det är självklart att alla inte kan 

vara nöjda men tyckte att 80 % av personalen ändå var ganska nöjd med resultatet efter senaste 

förändringen. 

 

Nya verksamheter som har dykt upp är kundrelationer och kundtjänst.  

Man har blivit mycket mer mån om de återkommande kunder man har och försöker mer och 

mer anpassa sig efter deras villkor. Med bl.a. resultatsmöten, uppföljningsmöten, 

teamkontaktsmöten, mail skapar man relationer dels med kunden, men även ge ledningen med 

information.  

Kundtjänsten är till för att öka Arbetsförmedlingens tillgänglighet både för arbetsgivare och 

arbetssökande.   
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5.4.2 Inlärningsförmåga 
X angav att meningen med alla dessa markanta förändringar är att de ska lära sig att anpassa sig 

efter nya situationen som hela tiden uppstår.  

På frågan om vilka investeringar som har gjorts svarade X att de inte har några direkta 

investeringar, men genom att ha bättre friskvårdsinslag och enklare investeringar försöker man 

motivera personalen. Han påpekade att eftersom Arbetsförmedlingen är en myndighet skiljer 

det sig lite från andra liknande företag. Man ska ta hänsyn till att Arbetsförmedlingen inte kan 

vara vinstdrivande och därför kan det vara svårt att finansiera nya investeringar. Intresset från 

allmänheten är stort och på grund av det höga förtroendet som ställs på Arbetsförmedlingen kan 

de inte bete sig hur som helst utan de har en mall som alltid ska följas. 

X ansåg att förslag på förbättringar från medarbetare var värdefulla och att cheferna alltid 

lyssnar och försöker att förmedla det till leden högre upp. Visserligen tyckte han att det var 

mycket svårare att ändra deras arbetssätt eftersom det är så mycket som ska tas till hänsyn. Den 

information som Arbetsförmedlingen handskas med måste behandlas med försiktighet. Som 

myndighet har de inte rätt till att dela med det information de får till vem som helst, inte ens till 

andra myndigheter. Det är mycket sekretessfrågor som de handskas med och inte ens de själva 

får använda sig av det information som de får hur som helst. 

På frågan om hur de går till väga när något går fel tyckte han att det helt berodde på situationen. 

Som rutin följer de alltid upp och analyserar. De är noga med att kolla tydligheten hos både 

mottagaren och sändaren. Nu arbetar alla i olika team och därför är det väldigt viktigt att man 

inom teamen stöttar upp varandra. Cheferna försöker låta teamen att reda ut så mycket som 

möjligt på egen hand men uppföljning och analys görs alltid. Man försöker alltid föra dialog 

med varandra. 

 

5.4.3 Intern marknadsföring 
X påpekar att Arbetsförmedlingen är medvetna om att det är väldigt viktigt att ta hand om sin 

personal för att kunna nå de uppsatta målen. 

 

Som tidigare nämndes har man delat upp personalen i olika team för att effektivisera arbetet, 

men även för att personalen ska bli specialister på sina områden. Samspel mellan de olika 

teamen är oerhört viktigt eftersom personalen kan bli tvungna att hoppa in i andras team pga. 

sjukdom som exempel. 
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Det är också ett sätt för personalen att kunna ta del av det information som sprids. 

Arbetsförmedlingen har ett intranät, där all information som nyheter, förändringar och 

påminnelser läggs upp. Medarbetarna har daglig mailkontakt med varandra och 

”korridormöten” förekommer väldigt ofta. 

På frågan om hur kontakten mellan de olika arbetsförmedlingarna är var svaret att kontakten 

sker nästan oftast bara via ledningen och att medarbetarna inte har så många tillfällen att träffas 

och byta information med varandra.  

 

Som det nämndes tidigare har en del investeringar gjorts i form av bättre friskvårdsinslag, 

fräschare lokaler etc. Värt att nämna är att personalen är berättigad till 1 vecka längre semester 

än vanligt. 

Arbetsförmedlingarna genomför till viss del interutbildningar för sin personal men de är 

begränsade. X tyckte att det självklart viktigt att personalen har rätt kunskap och information 

eftersom det är genom dem man kan genomföra alla projekt och deras kunskap är en oerhört 

viktig informationskälla.  

 

5.4.4 Organisationsstruktur 
X såg Arbetsförmedlingen som en ganska platt organisation och förklarade detta med att trots 

att leden är ganska långa är det endast direktiven som kommer därifrån. Varje 

Arbetsförmedling har ganska stor handlingsfrihet och det viktigaste är att resultaten för varje 

Arbetsförmedling är detsamma, hur man når det resultatet är det upp till varje Arbetsförmedling 

för sig. 

X upplevde inte omorganiseringar som ett problem, men önskade att de kunde ha mer tid varje 

gång det var dags. 80 % av personalen var ganska så nöjda med senaste förändringen då de slog 

ihop flera arbetsförmedlingar till en och samma. 
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6 ANALYS 
 

I denna kapitel analyserar vi den empiriska materialet mot bakgrund av den teoretiska 

referensramen. 

 

6.1 Förändringsförmåga 
för att kunna anpassa sig  till kundernas önskningar i en värld där nya behov uppstår hela tiden, 

är det oerhört viktigt för organisationer att ha god kännedom om kundernas beteende, behov 

och attityder för att det ska skapas långsiktiga relationer. Målet är att bearbeta 

kundinformationen och göra nödvändiga ändringar för att effektivisera arbetet och på så sätt 

kunna nå upp till kundernas varierande behov och önskemål. Informationen ska vara avgörande 

för de beslut som ska fattas. 

 

Enligt Decco, Key account managern på Adecco genomför de konstant olika typer av 

undersökningar för att kunna förstå kundernas behov. Undersökningarna ska vara underlag för 

att även i framtiden veta vilka nya behov som kommer att uppstå och på så sätt kunna planera 

inför framtiden. 

 

På Adecco är man extra noga med att verkligen ta reda på kundernas behov, och man gör alltid 

kunduppföljningar och medverkar i processen ända in till slutet. 

 

På offentliga Arbetsförmedlingen beror det helt och hållet på vad kundföretagen är ute efter för 

tjänst. Handlar det om rekrytering hjälper de mer än gärna till, men när det är 

informationsuppdrag görs inget annat än att lägga upp annonserna på de olika 

informationskanalerna som existerar.   

Vid rekryteringsuppdrag tas stor hänsyn till kundföretagens behov och önskningar men de har 

även mycket annat att ta tänka på. Det är t.ex. väldigt viktigt att inga arbetssökande 

diskrimineras, fackliga- och skyddsombud måste delta i processen. Man har inte rätt att ge ut 

all information till kundföretagen utan det är mycket som är sekretessbelagd.  
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De två olika organisationerna hade olika syn på om förändringar kan vara bra eller dåligt för 

deras organisationer. Decco såg förändringar som någonting naturligt i dagens samhälle och 

menade att en organisation utan möjlighet till förändring har inte stora chanser att överleva. 

 

X var lite mer skeptiskt till förändringar och såg istället förändringar som någonting 

påtvingande och att de inte har några som helst möjligheter att medverka i besluten som tas. 

Han menade att i och med att Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet är de speciellt utsatta 

för förändringar och att de var extra utsatta eftersom alla har en egen syn på hur 

Arbetsförmedlingen ska styras. 

 

Adecco är snabb med att se nya förändringsbehov som uppstår i omvärlden eftersom 

personalen är vana vid att samarbeta över gränserna vilket underlättar erfarenhetsutbytet. 

 

Offentliga arbetsförmedlingen har inte mycket att säga till om förändringarna utan direktiven 

kommer högt uppifrån då de är en statlig myndighet. Många förändringar hinner ske mellan 

mandatperioderna. 

 

6.2 Inlärningsförmåga 
Efter att fått ta del av kundernas och marknadens behov, är det viktig för en organisation att ha 

förmågan att kunna se över situationen och vidta nödvändiga åtgärder. Genom 

inlärningsförmåga kan de olika organisationerna lära sig att snabbare anpassa sig till 

markanden och på bästa sätt tillfredsställa kundernas nya behov. 

 

Fler och fler företag flyttar ut sin produktionsdel utomlands och det enda som stannar kvar på 

den svenska marknaden är företagens ”prototypframtagning”, dvs. dess forskningsdel. Detta 

kommer att ske i snabbare takt inom en snar framtid och leder till att det blir svårare och 

svårare för arbetssökande att komma in i företag utan en akademisk bakgrund. 

 

På Adecco har man börjat ta hänsyn till detta och är väldig noga med att förmedla det till sina 

konsulter. Vidare har varje affärsområde inom Adecco en affärsområdeschef som ska vara 

specialister på att hålla koll på vad som händer i just deras bransch. 

 

Vidare är kollegernas nära kontakter någonting som man på Adecco tar vara till och försöker se 

till att de har så bra samarbete som möjligt. 
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På Offentliga arbetsförmedlingen har man delat upp sin personal i olika team och tanken 

bakom detta är att de ska vara specialister på just deras egna områden. Att jobba över 

teamgränserna ses som en viktig medel för att samarbetet ska maximeras.  

 

De olika offentliga arbetsförmedlingarna kan själva välja att jobba på deras eget sätt, så 

strukturen behöver inte se likadan ut i landets olika offentliga arbetsförmedlingar. Personalen 

har inga möjligheter att träffa sina kollegor från andra arbetsförmedlingar utan det är bara 

cheferna som träffas emellanåt. Inte ens då förs det mycket dialog mellan cheferna utan det är 

mest ytlig kontakt. 

 

6.3 Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring är av stor betydelse för ett tjänsteproducerande företag. Med intern 

marknadsföring strävar företaget efter lojala medarbetare för att kunna få lojala kunder. Man 

bör ta med den interna marknadsföringen i olika delar av organisationens arbete för att de 

anställda ska kunna gå i samma riktning som organisationens uppsatta mål. Med hjälp av intern 

marknadsföring ska de anställda motiveras och ha en positiv inställning till sitt arbete och 

därmed uppnå mer. 

 

Inom Adecco används intern markandsföring som en viktig del i processen som ska leda till 

organisationens uppsatta mål. 

Det finns olika informationskanaler som företagets anställda kan ta del av. Det finns även 

intranät där personalen kan ta del av nyheter, förändringar och påminnelser. Organisationen har 

även en avdelning som ska se till att utveckla, och utbyta information med de anställda. Vem 

som helst inom organisationen kan gå dit och komma med förslag till förbättringar, nya idéer 

och klagomål. Meningen med det är att det ska finnas närhet och dialog i organisationen.  

 

Adecco University är till för att utbilda personalen, vare sig det är frontpersonal eller 

kontorspersonal. Det finns många och omfattande personalutbildningar. Meningen med de 

olika utbildningarna är att personalen ska få det information som anses nödvändigt för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Dessa utbildningar bidrar även till att 

personalen blir medvetna om organisationens mål och i och med det kan organisationen bli 

ännu mer kundinriktat.  
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Medarbetarna har goda chanser att föra dialog med ledningen och detta resulterar i att alla 

parter får ta del av viktig information. Tvåvägskommunikation ska medföra att de anställda ska 

känna sig som en viktig del i processen och på så sätt få dem att känna sig motiverad och 

engagerad i sitt arbete. 

 

 

På Offentliga arbetsfördelningen tar personalen del av det information som sprids via intranät, 

de har mailkontakt med varandra och ”korridormöten” förekommer ofta.  

 

Man försöker göra det bekvämare för personalen genom bättre friskvård, fräschare lokaler etc. 

Personalen är berättigad till 1 vecka längre semester än det normala.  

 

X var noga med att påpeka att i och med att den offentliga arbetsförmedlingen inte är 

vinstdrivande blir det väldigt svårt för dem att finansiera nödvändiga förbättringar. 

 

Offentliga arbetsförmedlingen genomför till en viss del interna utbildningar med de är 

begränsade. Som det nämndes tidigare har inte personalen möjlighet till att ta del av 

kollegornas erfarenheter i de andra arbetsförmedlingarna utan det sker bara på chefsnivå. 

 

Eftersom personalen enbart kan ta del av information via mail och presentationer leder detta 

arbetssätt till envägskommunikation. Om personalen bara kan ta del av information från 

ledningen skapas inga dialoger. Detta kan leda till att organisationen går miste om värdefull 

kundinformation. Följden av envägskommunikation blir även att de anställda inte får ta del av 

planeringsarbete i organisationen och detta kan leda till att de blir omotiverade och 

oengagerade i sitt arbete. 

 

6.4 Organisationsstruktur 
Att ha svårigheter med att anpassa sig efter nya behov som uppstår kan ha mycket att göra med 

hur en organisations struktur är uppbyggd och vad deras mål är.  

För att kunna ta reda på vilken struktur olika organisationer har måste man försöka förstå vad 

drivkraften och grunden för organisationen är. Man ska ha klar för sig vad syftet med 

organisationen är, vilka aktörer som medverkar i organisationens verksamhet men även vilka 

organisationen måste ta hänsyn till. 
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Trots att Adecco är en stor och omfattande organisation tycker Decco att det är sällan som gap 

mellan ledning och anställda uppstår. Som förklaring gav han att Adecco är en platt 

organisation där varje medarbetare har mandat och kan själv påverka på vilket sätt de ska jobba 

så länge som de följer organisationens riktning.  

 

Adecco klassificeras som en privat organisation och är till stor del beroende av ägarna och 

marknaden för sin fortsatta överlevnad. De flesta omorganiseringar sker i vinstsyfte och det 

ställs färre krav från omvärlden.  

 

Den offentliga arbetsförmedlingen räknas som en offentlig organisation. De är en statlig 

myndighet och besluten kommer oftast från riksdagen och regeringen. Detta har stor betydelse 

för sättet till dess styrelse. Verksamheten finansieras genom skatter, bidrag och avgifter av 

olika slag. Organisationens fortsatta existens beror helt och hållet på politiska beslut. 

Myndigheten är inte vinstdrivande utan målet är istället att tillfredsställa medborgarnas olika 

behov.  

 

Trots detta såg X den offentliga arbetsförmedlingen som en ganska platt organisations och 

förklarade med att trots att leden är ganska så långa är det endast direktiven som kommer 

uppifrån. Varje arbetsförmedling har ganska stor handlingsfrihet och det viktigaste är att 

resultaten de olika arbetsförmedlingarna ligger på samma nivå.  
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7 RESULTAT 
 

Syftet med denna uppsats är att med en jämförande studie kunna undersöka skillnaderna som 

finns mellan den offentliga arbetsförmedlingen och de privata arbetsförmedlingarna med 

avseende på förändringsförmåga.  

Nedan följer en presentation av resultatet som ska besvara uppsatsens syfte. 

 

Den privata arbetsförmedlingen genomför många olika marknads- och beteendeundersökningar 

för att få reda på kundernas nuvarande, men även framtida beteenden, attityder och behov. 

Detta har resulterat i att de har kunnat få en mer djupgående bild av kundernas behov. 

Deras internationella status har lett till att samarbete över landsgränser är väldigt vanligt och på 

så sätt kan de ta vara på varandras erfarenheter och dra nytta av det. Slutligen kan 

kundinformationen vara vägledande guide till hur man når kundlojalitet. Den privata 

arbetsförmedlingens satsningar på nya affärsområden och idéer är ett resultat av de 

undersökningar som gjorts.  

 

Den offentliga arbetsförmedlingen vill gärna anpassa sig till kundernas behov, men det verkar 

inte ha blivit av. Istället är det kundföretagen som får anpassa sig till offentliga 

arbetsförmedlingens rutiner och endast om de passar in i profilen är arbetsförmedlingen beredd 

att hjälpa till. Den offentliga arbetsförmedlingen har mycket mer att ta hänsyn till och det är 

absolut nödvändigt att alla rutiner följs. Det är t.ex. väldigt viktigt att inga arbetssökande 

diskrimineras, fackliga- och skyddsombud måste delta i processen. Man har inte rätt att ge ut 

all information till kundföretagen utan det är mycket som är sekretessbelagd. 

 

De två organisationerna har även olika syn på nya förändringar. Den privata 

arbetsförmedlingen ser förändringar som nya möjligheter och är mer benägna om att anpassa 

sig efter situationer.  

Den offentliga arbetsförmedlingen har lite mer skeptiskt syn på förändringar och ser det som 

någonting som de hela tiden blir tvingade till. Det kan bero mycket på att de inte alls har 

någonting om att säga om förändringarna utan ser sig själva som enbart verkställande av order 

komna uppifrån. 

 

Den privata arbetsförmedlingen arbetar aktivt med att lära sig av nya händelser som uppstår 

men även att ta till sig av varandras erfarenheter. Kollegornas nära kontakter med varandra 
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bidrar till att de lär sig av varandras erfarenheter. Vidare har de specialister inom varje 

affärsområde för att kunna förutse nya möjligheter. 

 

Den offentliga arbetsförmedlingen har visserligen delat upp personalen i olika team för de ska 

bli specialister på deras områden och det förekommer mycket kontakt med kollegorna men 

enbart i deras egen verksamhet. Dock har personalen inga som helst möjligheter att träffa andra 

kollegor från andra platser i Sverige utan det förekommer enbart på chefsnivå. Inte ens då är 

utbytet stort utan det handlar mest om ytliga kontakter. 

 

Den privata arbetsförmedlingen arbetar aktivt med kunduppföljning för att få en fingervisning 

på hur deras kunder uppfattar deras tjänster. Detta ska leda till att eventuellt vidta nödvändiga 

åtgärder för att tillfredsställa sina kunders behov, vilket i sig ska leda till lojalitet hos kunden. 

 

Den offentliga arbetsförmedlingen har blivit mycket mer mån om de återkommande kunder 

man har och försöker mer och mer anpassa sig efter deras villkor. Med bl.a. resultatsmöten, 

uppföljningsmöten, teamkontaktsmöten och mail försöker man skapa relationer dels med 

kunden, men även ge ledningen mer information.  

Den privata arbetsförmedlingen använder sig av omfattande informationskanaler för att nå ut 

till sin personal. Det kan ske via deras intranät, mail, presentationer men även många träffar 

med kollegorna. De har stora möjligheter att nå ut med sina åsikter till ledningen. De har tom 

en hel avdelning avsedd för att skapa kommunikation mellan ledning och personal. Tvåvägs 

kommunikation ses som någonting värdefullt inom organisationen och det är någonting som tas 

tillvara på. 

 

På den offentliga arbetsfördelningen tar personalen del av det information som sprids via 

intranät, de har mailkontakt med varandra och ”korridormöten” förekommer ofta. Men trots det 

ska man komma ihåg att det enbart handlar om envägskommunikation och personalen har inga 

större möjligheter att uttrycka sina åsikter. 

 

Den privata arbetsförmedlingens interna marknadsföring är omfattande avseende interna 

utbildningar och aktiviteter. Man har en Adecco University som ska bidra till att få personalen 

att dela organisationens mål och visioner. 
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Den offentliga arbetsförmedlingen har pga. begränsade resurser få interna utbildningar. 

Kommunikationen är enbart riktat åt ett håll och de har inga större möjligheter till att vara med 

och besluta. Detta i sig kan leda till omotiverade och oengagerade personal. 

 

Den privata arbetsförmedlingen klassificeras som en privat organisation och är till stor del 

beroende av ägarna och marknaden för sin fortsatta överlevnad. De flesta omorganiseringar 

sker i vinstsyfte och det ställs färre krav från omvärlden. För att öka sina vinster ses 

personalens åsikter som värdefulla eftersom det är de som är organisationens ansikte utåt och 

jobbar vid fronten. 

 

Den offentliga arbetsförmedlingen räknas som en offentlig organisation. De är en statlig 

myndighet och beslutena kommer oftast från riksdagen och regeringen. Detta har stor betydelse 

för sättet till dess styrelse. Verksamheten finansieras genom skatter, bidrag och avgifter av 

olika slag. Organisationens fortsatta existens beror helt och hållet på politiska beslut. 

Myndigheten är inte vinstdrivande utan målet är istället att tillfredsställa medborgarnas olika 

behov. På grund av envägskommunikation kan politikerna missa värdefull information som 

frontpersonal besitter.  
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8 SLUTSATS 
 

Uppsatsens problemformering lyder: Vilka faktorer är avgörande för att den offentliga 

arbetsförmedlingen ska kunna uppnå högre kundvärde? 

För att kunna uppnå högre kundvärde är den offentliga arbetsförmedlingen förmåga att anpassa 

sig efter kundernas behov oerhört viktigt. Därför är offentliga arbetsförmedlingens förmåga till 

förändring direkt kopplad till att uppnå högre kundvärde. 

Det är den riktning som vi har valt att undersöka. 

 

Utifrån de jämförande fallstudier som har gjorts på Adecco och den offentliga 

arbetsförmedlingen finner man att de två olika organisationerna vill gärna uppnå samma 

resultat, men man måste ta hänsyn till att de befinner sig i olika situationer. 

 

Adecco följer den väg som enligt vår tolkning av teorierna ska leda till lönsamhet och 

överlevnad. Det arbetas noga med att identifiera kundbehoven, sprida informationen till hela 

organisationens olika leder och på så sätt hantera kundernas nya behov.  

Detta märks tydligt i deras resultat. De är världens största bemanningsföretag, nya 

affärsmöjligheter skapas hela tiden. 

 

Orsakerna till detta kan vara: 

Trots att de är en internationell företag har de lyckats bygga upp ett enastående relation med 

varandra. Det beror mycket på att gränserna har suddats ut, man har bestämt att Adecco inom 

alla länder ska ha likadan struktur. Detta har lett till att det har skapats en organisationskultur 

som präglas av tankar som att tillfredsställa kundernas behov, oavsett kundens bakgrund och 

det land de befinner sig i. Adecco har en förmåga att anpassa sig till det lands principer och 

kultur som de befinner sig i. 

 

Den offentliga arbetsförmedlingens situation är betydligt svårare att förstå. 

Den offentliga arbetsförmedlingen ägs av staten och det förekommer svårbegripliga leder i hela 

organisationen.  

Offentliga arbetsförmedlingens historia och statens inblandning har satt djupa spår i 

organisationen som det är väldigt svårt att sudda ut och komma ifrån.   
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Trots att det är snart 20 år sedan som de fick konkurrens på sin marknad har de inte riktigt tagit 

till sig den information som anses vara viktig. Trots att avregleringen genomfördes och 

konkurrensen har ökat sen dess har nödvändiga förändringar knappast märkts av. 

Man ska ha i åtanke att de inte är någon vinstdrivande organisation utan det är helt andra 

principer som gäller för dem. 
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9 DISKUSSION  
 

Uppsatsen avslutas med att redogöra för de brister som kan ha förekommit under arbetets gång. 

Det kommer att diskuteras om vårt tillvägagångssätt, val av metod, urvalets pålitlighet. Det 

kommer även att diskuteras om vårt resultat och de slutsatser som vi har kommit fram till.  

 

Under uppsatsens gång har vi tittat på många teorier som har använts som underlag till vår 

undersökning. Det har funnits teorier som har varit mer relevanta än andra och det har även 

förekommit teorier som vi valde att inte ta hänsyn till i undersökningen men som vi kände hade 

starka kopplingar till andra teoriområden. Anledningen till detta var att forskningsobjektet inte 

skulle vara så omfattande och därför valde vi att begränsa det till våra resurser. Med andra ord 

har alla situationer och frågor inte kunnats uppmärksamma under arbetets gång. 

 

I denna uppsats har utgångspunkten varit att det har skett förändrade behov hos kundföretagen i 

omvärlden. Vi ville beskriva vilka faktorer som den offentliga arbetsförmedlingen måste ta 

hänsyn till för att uppnå högre kundvärde. För att uppnå högre kundvärde är det många olika 

saker som måste tas hänsyn till. En av faktorerna är den offentliga arbetsförmedlingens 

möjlighet till att anpassas efter kundernas förändrade behov. Det är den inriktningen som vi har 

valt att begränsa oss till och följa. Vi utförde en jämförande fallstudie mellan den offentliga 

arbetsförmedlingen och en privat arbetsförmedling. Vi fick intervju en person med 

chefsposition i vardera av organisationerna och det är deras syn som har legat till grund för vår 

empiri. Vi hade gärna velat ha möjligheten att även intervjua vanliga medarbetare i 

organisationerna för att verkligen kunna säkerhetsställa att kommunikationen mellan lederna 

fungerar på det sättet som cheferna beskrev. Det är det som gör att vårt resultat innehåller en 

viss grad av generaliserbarhet. Det kan vara mycket möjligt att intervjuobjektena medvetet 

valde att försköna sina respektive organisationer. 

 

En annan viktig faktor som påverkar resultatet är att de olika organisationerna inte riktigt 

befinner sig i samma situation och dessutom inte riktigt har samma mål. Adecco är en privat 

organisation som agerar i vinstsyfte.  

Den offentliga arbetsförmedlingen är en statlig myndighet där många fler parter är inblandade. 

I och med att de är statlig kontrollerade är det betydligt svårare att genomföra förändringar i 

organisationsstrukturen. Den offentliga arbetsförmedlingen omfattas av långa och krångliga 

leder. Regeringsskifte och nyval brukar även leda till att nya idéer uppstår hela tiden. Allt detta 
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har lett till den offentliga arbetsförmedlingen tvingas härma andra myndigheter när det gäller 

val av sätt att styra. Kunskapsutbytet och arbetssättet är densamma eftersom allt ska vara 

standaliserad. Alla politiker har olika synsätt på styrelseskicket och pga. 

envägskommunikationen som präglas i hela organisationen är det mycket möjligt att viktig 

information inte når ända upp. 

 

Som det nämndes tidigare är syftet grundat sig i en organisationsledningsperspektiv. Med detta 

menas att uppsatsens empiri är grundat på personer som är i beslutsfattande situationer. Mycket 

har beskrivits om vilka åtgärder som har tagits och hur alla delar av organisationerna 

samarbetar aktivt för att uppnå organisationernas mål. Eftersom vi valde att begränsa oss till det 

fanns ingen möjlighet att undersöka om medarbetarna upplevde situationen på samma sätt som 

cheferna. Därför vill vi poängtera att respondenterna mycket väl kan ha förskönat sanningen till 

respektive organisations fördel. Respondenterna beskrev även samarbetet med sin kunder och 

det hade även varit intressant att med ett kundperspektiv ta reda på om kundföretagen upplever 

deras samarbete på samma sätt. 

Varför vi begränsade oss till dessa respondenter var att vi ansåg att de satt med det kunskap för 

att kunna svara på frågorna och validiteten anses vara hög. 

 

Uppsatsens reabilitet anses vara god. Om liknande studie skulle upprepas av en annan 

forskningsgrupp skulle de med stor sannolikhet få liknande resultat. Det som kan tros minska 

reabiliteten en aning är att respondenterna fick möjlighet att i förväg granska intervjufrågorna. 

Därför hade respondenterna möjlighet att dra nytta av tiden och förbereda sina svar i förväg.  

 

Utöver intervjuerna tillökade vi vårt material med information som anses vara sekundärdata i 

form av artiklar, årsredovisningar samt rapporter. Det kritik som kan riktas mot detta är att 

artiklarna och rapporterna har skrivits av personer som har varit partiska i sitt förhållningssätt.  

 

Forskarnas slutsats som ska svara på problemet kan ha påverkats av att vi enbart inriktade oss 

på den offentliga arbetsförmedlingens förändringsförmåga och för att uppnå högre kundvärde 

finns det många andra faktorer som ska tas till hänsyn. Att uppnå högre kundvärde täcks av ett 

stort område och vår information på området anses vara begränsad. 

 

För vidare forskning skulle vi starkt rekommendera att även ta med ett kundperspektiv som 

skulle svara på om kommunikationen är fulländad. Då skulle man kunna fokusera kundernas 

nuvarande förväntningar och behov samt hur organisationerna går tillväga för att uppfylla dem. 
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11 BILAGA 
 

Intervjufrågor 
 

1. lite allmän fakta om företaget. 
2. Berätta om din position och ansvarsområde o företaget? 
3. Undersöker ni kundens behov, attityd och känslor när ni ska anställa en konsult? 
4. Har ni uppfattat ett förändrat kundbehov, attityd och känslor när det gäller efterfrågan 

på arbetskraft? 
5. Vilka verktyg används i företaget för att sprida information efter att ha identifierat 

kunden behov? 
6. hur arbetar ni med internmarknadsföring för att företagets anställda ska arbeta mot 

företagets uppsatta mål? 
7. hur sker kommunikation mellan de anställda och ledningen, för att på bästa sätt 

kommunicera kundernas behov? 
8. genomför ni någon typ av utbildning för frontpersonalen som har direkt kontakt med 

kunden, om ja på vilket sätt? 
9. hur definierar ni begreppet kundlojalitet? Vilka betydelser har lojala kunder för 

organisationen? 
10. har ni någon kundlojalitetsprogram, om ja hur arbetar ni med det? 
11. brukar ni ha återkommande kunder, om ja hur lönar det sig för er på lång sikt? 
12. vad gör ni för att skapa kundlojalitet? 
13. undersöker ni kundens upplevelse och åsikter om den konsult som ni valde ut? 
14. hur används den feedback som kunden ger? 
15. har ni anpassat er till kundens förändrade behov, om ja på vilket sätt? 
16. vad anser/tror ni att kunden förväntar sig av er när de köper er tjänst? 
17. anser ni att ni uppnått/överträffat dessa förväntningar? 
18. hur arbetar ni för att kunna förbättra servicekvaliteten? 
19. hur värdesätter ni vikten av kundrelation? 
20. anser ni att ni lägger störst vikt på de redan etablerade kunderna eller arbetar ni mer mot 

att locka nya kunder? 
21. anser ni att ni har nöjda kunder? varför? 

 
22. Hur har investeringarna gjorts? 
23. Beskriv arbetsuppdelningen.  
24. Diskutera hur informationsspridningen går till. Vad gör du när något inte går som det 

skulle?  
25. Har det genomförts någon omorganisering? Hur har det bemötts? Vad tyckte du om 

förändringen? 
26. Har arbetssättet förändrats på något sätt? Beskriv hur.  
27. Finns det någonting i arbetssättet som ni skulle vilja påverka om ni kunde? Berätta! 

 
28. Berätta lite om avtal och regelverk. Vilka regler finns? Finns det någonting som hindrar 

er i arbetet? Berätta om era administrativa arbetsuppgifter.  
29. Finns det förväntningar på att ni som arbetsförmedlare skall bete er på ett särskilt sätt? 

Berätta hur! 
30. Beskriv vad ni gör på en vanlig arbetsdag. Vilka är era arbetsuppgifter? Vilka 

arbetsuppgifter tar mest tid? 
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31. Hur hanterar ni informationen kring arbetsmarknaden?  
32. Blir ni tvungna att prioritera visst information?  
33. Hur gör ni för att vara tilltalande och anpassade för arbetsmarknaden?  
34. Har någonting förändrats i arbetssättet? Har arbetsutformningen eller arbetsuppgifterna 

skiftat på något sätt när ni märker att arbetsefterfrågan inom olika yrkeskategorier 
skiftat? 

35. Är ni nöjda med sättet ni utför era arbetsuppgifter? Skulle ni vilja ändra på någonting 
eller är ni nöjda som det är? 

 
 

36. Hur upplever ni att tiden räcker till för allt ni vill hinna med på arbetet? Finns det 
någonting ni skulle vilja göra om det fanns mera tid? Berätta om det i så fall. Finns det 
något som borde förändras som skulle leda till förbättringar? 

37. Kan det vara så att den rådande arbetsuppdelningen gör att ni tvingas avstå från att 
påpeka förändringar därför att man inte kan kritisera någon annans ansvarsområde? 

38. Vilka värdefulla kunskaper har du som är värdefulla för ditt arbete? 
39. Vad har ni för utbildning eller andra värdefulla meriter?  
40. Lär ni er/ härmar någon ni tycker om eller har förtroende för på arbetsplatsen?  
41. Finns det något ni har lärt er utav er nuvarande chef som har varit användbart i 

yrkeslivet? 
42. Påverkar personens status hur pass väl du följer personens råd? 
43. Påverkas kritiken om du gillar och känner personen väl? 

 
 

44. Går ni på nyutbildningar eller lär er nya saker på annat sätt på arbetet? Hur kan de se ut 
och vad handlar de om? Vad fick ni lära er? 

45. Hur gör ni när om ni skulle upptäcka att de uppsatta målen inte uppfylls/är anpassat till 
rådande arbetsmarknad? (Förändrar ni ert beteende eller ändrar ni de uppsatta målen?) 

46. Vad gör ni om ni skulle vilja ändra på någonting för att uppnå förbättringar? 
47. Har de uppsatta målen förändrats på något sätt? Berätta.  

 
48. Värdera betydelsen för dig genom att ange en siffra mellan 1-10 för följande påstående. 

1 betyder att påståendet är mycket oviktigt och 10 att det är oerhört viktigt.  
 

• Få erkännande för väl utfört arbete 
• Befordran 
• Prestationer; tillfredställelsen att göra ett bra jobb, lösa problem och se resultat av 

arbetet 
• Arbetsuppgifterna i sig 
• Personligt växande 
• Att ha kontroll över den egna arbetssituationen 
• Trygghet i arbetet 
• Förhållanden i arbetet som påverkar privatlivet 
• Lön 
• Arbetsledningen och vägledning av underordnad 
• Status 
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