
 

 

 

 

 

 

 

 

Joel Persson-Kangas & Therese Nilsson 

 

Jobbcoachningsprocessen ur ett 

livsformsperspektiv 

En livsformsanalys av jobbcoacher och klienter 

 

 

The Job Coaching Process from a Life Mode perspective 

A Life Mode Analysis of Job Coaches and Clients  

 

Arbetsvetenskap 

C-uppsats 

 

 

 

Termin: VT - 2013 

Handledare: Tuula Bergqvist 



 

 

Förord 

Att skriva C-uppsats har varit mer krävande än vad vi förväntade oss. Arbetsprocessen har 

varit lång och vi har mött både framgångar och motgångar. Det finns personer som har gjort 

denna C-uppsats möjligt och vi är tacksamma för ert stöd, engagemang och deltagande. 

Till en början vill vi tacka alla intervjupersoner som medverkat i vår undersökning. Det har 
varit en förmån att få träffa er och ta del av era livshistorier. Ni har varit generösa med att 
delge era berättelser, vilket nu utgör huvuddelen av vår uppsats. Tack! 

Vi är även ytterst tacksamma för hjälpen med att komma i kontakt med intervjupersonerna, ett 
särskilt stort tack till vår kurskamrat som hjälpte oss med detta. Du vet vem du är och med din 
hjälp blev denna uppsats möjlig. Tack! 

Vi vill även rikta ett stort tack till Jonas Axelsson och Jan Ch. Karlsson för att vi fick ventilera 
våra idéer med er när vi stod i startgroparna och försökte få klarhet i eventuell 
problemformulering. Utan era råd och expertutlåtande hade vi inte kommit igång så snabbt 
med uppsatsen som vi gjorde. Tack! 

Under hela arbetsprocessen har vår handledare, Tuula Bergqvist, varit till stor hjälp. Det har 
varit tryggt att veta att vi alltid kunnat vända oss till dig vid eventuella frågor och funderingar. 
Det har även varit en trygghet att veta att du hållit ett öga på oss, så att vi inte snurrat bort oss 
allt för mycket i den komplexa livsformsteorin. Tack!  

Vi vill även tacka våra familjer, vänner och övriga kurskamrater som har stötta oss och 
uthålligt lyssnat på oss när vi helt uppslukats av vår uppsats. Ni har även hjälpt oss att i 
perioder koppla av och göra något annat för att senare återgå med laddade batterier. Tack!  

Dispositionen för uppsatsen ser ut enligt följande: 

Joel var huvudförfattaren för kap 1, avsnitt 2.1, 2.1.1, 2.1.4 - 2.1.6, 3.1 - 3.4, 4.1.2 - 4.1.4 samt 

4.2.1. Therese var huvudförfattare för 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.2, 3.5 - 3.8, 4.1, 4.1.1, 4.1.5, 4.1.6, 

4.2, 4.2.2, 4.2.3. Vi har båda granskat varandras texter och gett synpunkter och diskuterat 

omformuleringar. Kapitel 5 och 6 skrev vi tillsammans. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka jobbcoachningsprocessen utifrån ett 
livsformsperspektiv, genom att utföra livsformsanalys på jobbcoacher och klienter. Relationen 
jobbcoach/klient står i fokus eftersom det existerar en liten mängd forskning inom området, 
och jobbcoachningens effekt på arbetslösheten i Sverige har på senare tid ifrågasatts. 
Livsformsanalysen är även bra verktyg för att undersöka vilka värderingar människor har och 
varför vi väljer att agera på ett visst sätt. Teorin om livsformsanalys utgår ifrån att människor 
har olika levnadsmönster och uppfattningar om "det goda livet", vilket benämns som att de 
lever livsformer. Vi har lagt fokus på kärnbegreppen sociocentrism och neokulturation inom 
livsformsanalysen: Sociocentrism handlar om människans oförmåga att förstå och erkänna 
andra livsformer än sin egen. Människor strävar alltid efter att hitta rimliga förklaringar till 
hur verkligheten är beskaffad utifrån sina egna livsformers syn på “det goda livet”. Eftersom 
människor som lever livsformer har olika uppfattningar om verkligheten uppstår konflikter 
när uppfattningarna ”krockar” med varandra. Människor försöker då omedvetet försvara den 
egna livsformens handlingsmönster och värderingar, vilket inom livsformsanalysen kallas för 
neokulturationsprocess. 

I C-uppsatsen ska vi undersöka om tendenser till livsformernas sociocentrism och 
neokulturation av livsformerna villkorar intervjupersonerna handlingar, på ett sådant sätt att 
jobbcoachningsprocessen påverkas. Vi intervjuade två jobbcoacher och fyra klienter. Vi kom 
fram till följande resultat: När jobbcoacher och klienter interagerar är det hög sannolikhet för 
att de lever olika livsformer och därmed tolkar varandra utifrån sina levda livsformers 
sociocentrism. Sociocentrism framträder i intervjupersonernas livsformsberättelser och ligger 
till grund för analysen av neokulturationsprocesser, vilka har delats in i tre områden: 
Arbetsbelastning, arbetslöshet och separation. 

Olika aspekter av områdena kan påverka jobbcoachningsprocessen på flera sätt: Hög 
arbetsbelastning kan medföra att jobbcoachen distanserar sig från klienterna; klienternas 
arbetslöshet kan leda till att jobbcoachningen fungerar som substitut för arbete; separation kan 
leda till att hemmafrun, som är ovan att arbeta, har svårt att sätta upp yrkesinriktade mål i 
jobbcoachningen. Områdena ska förstås som avancerade förlopp genom vilka 
livsformsanalysen delvis kan hjälpa till att förklara varför människor i utsatta situationer (till 
exempel klienter i jobbcoachningsprogram) agerar på ett visst sätt. Vi har även i 
undersökningen uppmärksammat skillnader i hur jobbcoachningsprocessen kan påverkas, 
beroende på vilken kärleksform som jobbcoacher och/eller klienter lever.  

Nyckelord: livsformer, jobbcoachningsprocessen, livsformsanalys, sociocentrism, 
neokulturation, neokulturationsprocesser, arbetsbelastning, arbetslöshet, separation, 
kärleksformer  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människor som lever inom samma land har olika värderingar och handlingsmönster. De har 
sin egen uppfattning om vad det ”det goda livet” innebär och vad som krävs för att nå dit 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 13). Vissa individer har som mål i livet att lyckas i karriären 
och lägger hela sin energi i arbetet. Andra individer har inte samma åsikter om karriär och ser 
istället arbete som något de måste göra för att kunna leva ett meningsfullt liv på fritiden. 
Enligt livsformsanalysen lever dessa individer livsformer, vilka förstås som komplexa nätverk 
av relationer mellan människor, så kallade sociala strukturer. Ett exempel beskriver synen på 
det goda livet och hur människor som lever olika livsformer har olika uppfattningar om arbete 
och fritid: 
 

Jan har en kompis som är plåtslagare. När kompisen ringde 
häromkvällen och frågade om Jan ville gå med ut och ta en öl, så satt 
han just och skrev på ett av kapitlen i den här boken. Kompisen tyckte 
att Jan inte var riktigt klok när han hellre ville fortsätta skriva än 
dricka öl – i synnerhet som det var ”åt jobbet” som han skrev. Arbeta 
på fritiden! (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 11 f) 

 
Citatet visar att vi ibland har svårt att förstå varför människor agerar på ett visst sätt, som när 
Jans kompis ställer sig oförstående till varför Jan hellre vill skriva än dricka öl. Inom 
livsformsanalysen kallas detta för sociocentrism och tolkas som människans oförmåga att 
förstå och erkänna andra livsformer än sin egen. Människor strävar alltid efter att skapa 
ordning i sin omvärld och hitta rimliga förklaringar till hur verkligheten är utformad 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 201 ff). Eftersom livsformerna har olika uppfattningar om 
verkligheten uppstår konflikter när livsformerna ”krockar” med varandra. Människor försöker 
då omedvetet försvara den egna livsformens handlingsmönster och värderingar, vilket inom 
livsformsanalysen kallas för neokulturationsprocess (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 199 ff). I 
exemplet ovan kanske plåtslagaren, enligt vår tolkning, ändå går ut och dricker öl. Denna 
handling syftar då omedvetet till att försvara arbetarlivsformens syn på det goda livet.  
 
I C-uppsatsen är vi intresserade av att undersöka fenomenen sociocentrism och neokulturation 
i förhållande till jobbcoachning. Sociocentrism och neokulturation är livsformsanalysens 
kraftfullaste verktyg och kan användas för att förklara varför människor agerar på ett visst sätt 
och vilka värderingar som ligger bakom deras agerande (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 199). 
Därför anser vi att livsformsanalysen är en intressant teoribildning att sätta i relation till 
jobbcoachning, för att förklara jobbcoachers och klienters agerande i 
jobbcoachningsprocessen. Jobbcoachning är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd vilken har som 
mål att fler arbetslösa ska ut i arbete. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, förkortat IFAU, har granskat resultatet av jobbcoachningen i Sverige mellan 
2009 och 2011. De har kommit fram till följande: Deltagare i jobbcoachningsprogram är 
generellt nöjda över insatsen, men statistiken visar att många deltagare fortfarande är 
arbetslösa ett år efter genomförd jobbcoachning. De som har mest nytta av jobbcoachningen 
är människor som står nära arbetsmarknaden, medan människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden har minst nytta av jobbcoachningen (Liljeberg, Martinson & Thelander 
2012). Eftersom regeringen har satsat mycket pengar på insatsen mellan 2009 och 2011 är 
resultatet kontroversiellt. Det är även ett ”hett ämne” i media och ytterligare en anledning till 
varför vi valde ämnet till C-uppsatsen. Jobbcoachningens kontroversiella resultat är 
problemområdet för uppsatsen, men det står inte i huvudfokus. 
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Rettinger (2011, s. 428) menar att det finns många böcker om coachning, men att få har 
uppmärksammat relationen mellan coach och klient. Vi har även lagt märke till att det inte 
tidigare utförts livsformsanalys av jobbcoacher och klienter. Därför ligger uppsatsens 
huvudfokus på interaktionen mellan jobbcoach och klient. Vi menar att det existerar en 
kunskapslucka, där vi har valt att kombinera livsformsanalys med jobbcoachning för att 
utvidga forskningen inom området. Vår ambition är att utvidga användningsområdet för den 
befintliga livsformsanalysen och möjligtvis skapa tankar och idéer hos läsaren som inspirerar 
till vidare forskning.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka jobbcoachningsprocessen utifrån ett 
livsformsperspektiv, genom att utföra livsformsanalys på jobbcoacher och klienter. Första 
steget för att uppfylla syftet är att att identifiera vilka livsformer intervjupersonerna lever. Utifrån 
livsformsanalysen kan vi sedan tolka fram vilka tendenser till sociocentrism och 
neokulturationsprocesser vi kan uppmärksamma hos de livsformer intervjupersonerna lever. Sista 
steget är att undersöka om tendenserna till livsformernas sociocentrism och neokulturation av 
livsformerna villkorar intervjupersonerna handlingar, på ett sådant sätt att 
jobbcoachningsprocessen påverkas. Frågeställningarna blir följande: 
 

1. Vilka livsformer lever jobbcoach och klient? 
 

2. Vilka tendenser till sociocentrism och neokulturationsprocesser kan vi 
uppmärksamma hos de livsformer jobbcoach och klient lever? 
 

3. Kan tendenser till livsformernas sociocentrism och neokulturation av livsformerna 
villkora jobbcoach och klients handlingar, på ett sådant sätt att 
jobbcoachningsprocessen påverkas? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter inledningen redogör vi för de teorier som ligger till grund för uppsatsen, vilka sedan 
används som stöd när vi analyserar och besvarar vårt syfte och våra frågeställningar. 
Huvudsakligen har livsformsanalysen använts till den teoretiska referensramen, men vi 
redogör även för jobbcoachningen för att ge läsaren en bättre bild av uppsatsens 
problemområde. Efter den teoretiska referensramen beskrivs metoden och hur 
forskningsprocessen gått till. Vi argumenterar bland annat för vald ansats, diskuterar urvalet 
och avslutar med vilka forskningsetiska aspekter som tagits hänsyn till. I nästa kapitel, analys 
och resultat, redogörs resultatet av undersökningen genom att analysera den insamlade 
empirin utifrån livsformsanalysen. Slutligen för vi en sammanfattande diskussion i tre delar: 
Först redovisas uppsatsens resultat i slutsatser. Sedan diskuterar vi resultatet och för ett 
resonemang om uppsatsens trovärdighet och hur vi hade kunnat förbättra trovärdigheten. Vår 
C-uppsats inom ämnet Arbetsvetenskap avslutas med förslag till vidare forskning, som 
baseras på tankar och idéer som väckts under forskningsprocessen. 
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2 Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
I kapitlet redogörs den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. Teoridelen 
består huvudsakligen av två ämnen – livsformsanalys och jobbcoachning. I den första delen 
beskrivs livsformsanalysen, som ligger till grund för analysen av den insamlade empirin. Den 
andra delen av teorin har till uppgift att skapa en förståelse för jobbcoachning och 
interaktionen mellan jobbcoach och klient. 
______________________________________________________________________________ 

2.1 Realistisk livsformsanalys 

Livsformsanalysen utvecklades i Danmark under 1980-talet (Højrup 1989; Christensen 1987). 
I denna C-uppsats utgår vi ifrån vidareutvecklingen som kallas realistisk livsformsanalys 
(Jakobsen & Karlsson 1993; Jakobsen 1999). Teoripaketet utgår ifrån att människor inom ett 
och samma land lever under olika levnadsvillkor, vilket skapar grupperingar inom 
befolkningen med varierande handlingsmönster och uppfattningar om det "det goda livet". 
Enligt livsformsanalysen kallar grupperingarna för livsformer. Livsformer kan förklaras som 
sociala strukturer, bestående av interna relationer som i ett komplext nätverk med andra 
strukturer utgör samhället. Enligt livsformsanalysen förutsätts även två underliggande 
strukturer - arbete och kärlek - för att framkalla de strukturer som kallas livsformer (Jakobsen 
& Karlsson 1993, s. 13 f, 63-69, 71 ff). 

Inom livsformerna finns olika typer av mål- och medelrelationer. Människor har olika 
målsättningar i livet och medel för att nå målen. Inom livsformerna finns även olika 
rationaliteter, som förklarar vad människor uppfattar vara rationellt i sin omvärld. Ett exempel 
förklarar ovan nämnda samband. En del individer gillar att arbeta och har inget emot att 
arbeta även på fritiden när det behövs. Deras uppfattning om "det goda livet" innebär att 
engagera sig i arbetet och lyckas i karriären. Andra individer gillar inte att arbeta i lika stor 
utsträckning. De uppfattar istället arbete som något de måste göra för att kunna leva "det goda 
livet" på fritiden (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 170 ff, 179 ff). I vardagligt tal generaliseras 
dessa individer ofta till karriärister eller arbetare, benämningar som likställer individerna med 
deras handlingar. I kontrast till ovan nämnda generaliseringar utgår teorin om livsformsanalys 
ifrån att människor istället lever livsformer. I exemplet ovan lever individerna karriärens 
livsform eller arbetarlivsformen, vilka enligt livsformsanalysen förstås som sociala strukturer 
som återskapas och omskapas av människors handlingar. Människor är alltså inte sina 
livsformer, utan lever livsformer utifrån intressen som inte på förhand är bestämda. Det finns 
således en tydlig särskiljning mellan människa och struktur (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 63-
69). 

Att den realistiska livsformsanalysen skiljer på människa och struktur förklaras med ett eget 
exempel, som beskriver en dag i livet för en arbetande moder. På morgonen iklär hon sig 
rollen som ”Mamma”, en person som väcker barnen, klär på dem och ger dem frukost. När 
hon kommer till jobbet iklär hon sig istället rollen som ”Jobbcoach”, eftersom det är hennes 
yrkestitel och handledning av klienter är en uppgift knuten till rollen som jobbcoach. Båda 
rollerna har sina egna nätverk av relationer. I rollen som mamma har kvinnan regelbunden 
kontakt med andra föräldrar samt dagispersonal, medan hon som jobbcoach dagligen möter 
arbetssökande. Nämnda relationer är parallella men kan även överlappa varandra, när kvinnan 
en dag tar med sitt sjuka barn till jobbet eftersom ingen barnvakt fanns tillgänglig. Exemplet 
visar att människan är fysisk till sin natur, medan rollerna och medföljande handlingar är 
föränderliga och aldrig fixerade. 
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Genom att människor agerar på ett visst sätt, utifrån rollspecifika intressen, skapas nätverk av 
relationer som benämns och ges mening av människor. Som tidigare nämnt kallar 
livsformsanalysen nätverken för sociala strukturer, där "arbete" och "fritid" är två exempel 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 63-69). Jakobsen (1999, s. 52) förklarar sambandet mellan 
struktur och handling: 

Jag betraktar sociala strukturer som något som villkorar människors 
handlingar genom att de formar de situationer människor befinner sig 
i - det är den konkreta situationen som medierar mellan människa och 
samhälle. Sociala strukturer determinerar däremot inte hur människor 
faktiskt handlar. 

Citatet ovan beskriver att sociala strukturer formas i samhället genom en fortlöpande process 
som inte kan förutsägas exakt, eftersom människors handlingar inte går att förutsäga exakt. 
Människor tenderar däremot att göra val i speciella riktningar beroende på olika 
positionsintressen och möjlighetskostnader. Utifrån positionsintressen fattar individen beslut i 
en viss riktning, beroende på vilka konsekvenser (möjlighetskostnader) som förväntas 
efterfölja beslutet. Ett exempel från Bergqvist (2004, s. 30) får ytterligare illustrera 
sambandet. Ibland vill individen göra saker som inte är lämpliga, där ett exempel är att ligga 
kvar i sängen istället för att gå till jobbet. Ett positionsintresse existerar som innebär att ligga 
kvar i sängen och sova, men de möjliga konsekvenserna av valet kan bli stora: Inget arbete 
innebär ingen lön och ingen lön innebär inga medel för fortsatt liv. 

Även om sociala strukturer förutsätter människors handlingar, existerar de även oberoende av 
människor, vilket i det följande beskrivs genom ett exempel från Jakobsens och Karlssons 
livsformsintervjuer (1993, s. 67 f). Annika och Anders är sedan länge gifta, men varför gifte 
de sig? Oavsett vilka anledningar som låg till grund för giftermålet kan upprätthållandet av de 
sociala strukturerna ”äktenskapet” och ”kärnfamiljen” uteslutas. Nämnda strukturer är 
oberoende av Annika och Anders direkta handlingar (stå vid altaret, trä på ringen, etcetera), 
men strukturerna förutsätter däremot värdet som läggs i handlingarna för att fortsätta existera. 
Sociala strukturer skapas således inte ur ”tomma intet”. De är ständigt närvarande samt 
återskapas och omskapas av människor. Någon form av strukturen ”äktenskap” har säkerligen 
existerat i alla tider, det vill säga att två personen väljer att spendera sina liv tillsammans. Det 
är människors tankar och värderingar om äktenskapet som förändrats genom historien. 
Eftersom livsformer också är strukturer fungerar de enligt samma principer. Livsformerna är 
beroende av människor som lever livsformerna, samtidigt som människorna inte är sina 
livsformer. Livsformer är historiska resultat av den tid som levs just nu och är ständigt 
närvarande i samhället. De är grundläggande för samhället, vilket innebär att samhället inte 
kan existera utan dem. Människan föds in i världen och är från början frikopplad från 
livsformerna i egenskap av sin fysiska natur. Men genom att människan agerar med sin 
omvärld påverkar hon livsformerna i samhället (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 14, 63-69). 

Realistisk livsformsanalys utgår ifrån att livsformer förutsätter underliggande strukturer, 
arbete och kärlek. Olika positioner inom arbetet (arbetsformer) och olika positioner inom 
kärleken (kärleksformer) bildar i sammanflödet den överliggande strukturen livsform. Själva 
sammanflödet bildar livsformsspecifika praktiker och ideologier (Jakobsen & Karlsson 1993, 
s. 97). 

2.1.1 Arbetsform och kärleksform 

Livsformer förutsätter således mer grundläggande krafter, arbete och kärlek, vilka utgörs av 
en tvåfaldigt materiell bas som i det följande förklaras var för sig. Arbete ses som 
organisationen av den ekonomiska sfären, där människor producerar medlen för liv utifrån 
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olika positioner, även kallat arbetsformer (Jakobsen 1999, s. 47). Livsformsanalysen utgår 
ifrån synsättet att arbete är "görandet i nödvändighetens sfär". Med andra ord är arbete allting 
människor gör för att överleva. För att konkreta fenomen ska kunna studeras görs en indelning 
i arbetsformer som baseras på interna relationer (Jakobsen och Karlsson 1993, s. 73-80). Ett 
exempel är arbetsformen traditionellt lönearbete, som ingår i arbetarlivsformen, och utgår 
ifrån den interna relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Andra arbetsformer som 
hittills identifierats är karriärsarbete inom karriärens livsform, egenarbete inom 
självständighetens livsform, investorarbete inom investorns livsform, representationsarbete i 
representationshustruns livsform, husmorsarbete i husmorslivsformen, medhjälpsarbete i 
medhjälperskans livsform, samt investorinnearbete i investorinnans livsform (Jakobsen 1999, 
s. 87 f). Skillnaden mellan manliga och kvinnliga arbetsformer att de förstnämnda äger rum i 
den ekonomiska produktionen (arbetslivet), medan kvinnliga arbetsformer är inriktade på 
produktionen av livet i sig. Men varför är livsformerna specifika för män och kvinnor? För att 
förklara sambandet måste arbetsformer sättas i relation till kärleksformer (Jakobsen & 
Karlsson 1993, s. 80) 
 
Kärlek är den andra delen av den tvåfaldigt materiella basen. Kärlek ses som organisationen 
av den socio-sexuella sfären, där människor producerar livet i sig utifrån olika positioner, 
även kallat kärleksformer. Kärlek är som arbete ett produktionssätt och bygger på interna 
relationer som skapar strukturella maktförhållanden i samhället. Istället för relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare står maktförhållandet mellan män och kvinnor. De relationer 
som existerar mellan män och kvinnor i dagens samhälle kan beskrivas utifrån positionerna 
(kärleksformerna) bekräftare och bemyndigare. Den strukturellt manliga kärleksformen, de 
bemyndigades, tillägnar sig kvinnans kärlekskraft. Den strukturellt kvinnliga positionen, 
bekräftare, ger ifrån sig kärlekskraft till mannen och återskapar det patriarkala samhället som 
bygger på över- och underordning mellan könen. Visserligen har maktstrukturerna i samhället 
förändrats, genom till exempel modern lagstiftning som syftar till att skapa jämlikhet mellan 
könen. Grundläggande drag i maktförhållandet mellan män och kvinnor förblir dock 
oförändrade. Sociala strukturer som livsformer är sega och positionerna inom dem genomgår 
inga hastiga förändringar. Olika positioner i sociala strukturer, som kärleksformer, är 
oberoende av att personerna som lever dem är män eller kvinnor. Män kan leva en strukturellt 
kvinnlig livsform, även om det i dagens samhälle sker i mindre utsträckning. Kvinnor kan 
leva en strukturellt manlig livsform, vilket i dagens samhälle sker i högre utsträckning 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 83-96).  

2.1.2 Livsformspraktik och livsformsideologi 

När en arbetsform och en kärleksform förenas och bildar en livsform, genereras även en 
livsformsspecifik praktik (praxis) och en livsformsspecifik ideologi (Jakobsen 1999, s. 111). 
För att livsformen ska existera som en livsform bör praktiken och ideologin förutsätta 
varandra, där praktiken genererar ideologin och ideologin är rotad i praktiken. På det konkreta 
planet kan praktiken och ideologin lösgöras från varandra, vilket är helt avgörande för 
livsformsanalysen och ett av skälen till varför livsformerna inte motsvarar en konkret grupp 
av människor (Jakobsen 1999, s. 68). 

För att uppnå ett gott liv strukturerar de olika livsformernas praktiker upp tillvaron i objektivt 
skilda mål- och medelrelationer (Jakobsen 1999, s. 70). Människor som lever olika livsformer 
har således olika mål och medel gällande ”det goda livet”. Ur livsformspecifika praktiker 
genereras ideologier som ligger till grund för olika uppfattningar och värderingar. Detta gör 
att människor som lever olika livsformer har olika uppfattningar om vad ”det goda livet” 
innebär och vad som krävs för att uppnå det, samt vilka möjligheter som finns tillgängliga. 
Människor som lever skilda livsformer har således skilda värderingar beträffande exempelvis 
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arbete, fritid, familj och framtid. Ett samhälle innefattar flera uppsättningar av levnadsvillkor, 
som var för sig bildar en livsform (Bergqvist 2004, s. 25). 

Människor lever olika livsformer eller en blandform av livsformer. En blandform av 
livsformer kan orsaka att praktik och ideologi inte överensstämmer med varandra, eftersom 
praktik och ideologi kommer från olika livsformer. Konsekvensen av detta kan resultera i en 
hög möjlighetskostnad (se sida 4) för att lösa vardagsproblematiken, genom att människor 
exempelvis kan få svårt att lösa situationer på det sätt som ideologin framhåller (Bergqvist 
2004, s. 33). För att förtydliga ovan nämnda resonemang används ett exempel hämtat från 
Jakobsen (1999, s. 257): En kvinna som har klättrat i karriären och fått en ledande position 
kan behöva fatta ett beslut. För att visa på hur kvinnans praktik och ideologi inte 
överensstämmer utgår vi även ifrån att kvinnan lever bekräftarnas kärleksform. Bekräftaren 
har mål i andra människor och mänskliga relationer, det vill säga att det kvinnan gör ska leda 
till att andra mår bra och har det bra. I hennes roll som chef kan hon således i praktiken 
behöva fatta beslut som är i enlighet med hennes arbetsform som karriärarbetare, men strider 
mot hennes ”handlingsanvisningar” som ideologin för hennes kärleksform anger. Kvinnan 
kan till exempel inför ett beslut oroa sig för ”att göra andra ledsna och besvikna” och 
möjlighetskostnaderna (konsekvenserna) för beslutet kan bli höga (Jakobsen 1999, s. 257). 
Nedan kommer det redogöras för livsformspraktiken separat från livsformsideologin, 
eftersom de dels kan lösgöras från varandra och dels för att en människa kan ha praktik från 
en livsform och ideologi från en annan. 

Livsformspraktik 

Livsformspraktik utgörs av en materiell social struktur i och med att ”livsformerna baserar sig 
på praktiker som är positionerade i samhällets materiella struktur” (Jakobsen 1999, s. 69). För 
att tydligare förklara vad livsformspraktik är används yrket jobbcoach i ett eget exempel: Två 
jobbcoacher utför liknande arbetsuppgifter men deras praktiker skiljer sig åt, eftersom de 
lever olika livsformer. Den ena jobbcoachen äger sin verksamhet och styr själv över sin 
arbetstid, vilket innebär att hon/han äger sin arbetskraft. Den andre är anställd och kan inte 
styra över sin arbetstid, det vill säga att den andre inte har tillgång till sin arbetskraft eftersom 
den hyrs av en arbetsgivare. Det som skiljer jobbcoacherna åt är vem som har eller inte har 
tillgång till arbetskraften, jobbcoachen själv eller någon annan som till exempel en 
arbetsgivare. 

Den realistiska livsformsanalysen utgår ifrån att social strukturering handlar om ”vilka som 
har” och ”vilka som inte har” tillgång till resurser för att interagera med omgivningen. 
Uppdelningen, ”vilka som har” eller ”vilka som inte har”, är möjlig eftersom samhället är 
uppbyggt av relationen mellan människornas olika tilldelade positioner. De tilldelade 
positionerna sätter upp olika förutsättningar för människorna när det gäller tillgång till 
resurser. Livsformspraktik, det vill säga materiell social struktur, är uppbyggd av interna 
relationer bestående av materiella resurser, som kan vara både fysiska och mänskliga. 
Exempel på fysiska resurser är land, pengar, mat och vapen. De mänskliga resurserna består 
av människors materiella kroppar och det kroppsligt inneslutna själv, som bland annat gör att 
människan innehar exploaterbar arbetskraft och kärlekskraft (Jakobsen 1999, s. 69). Konkreta 
praktiker är både placerade inom och formade av sociala strukturer, men finns ändå i många 
olika variationer och villkorar människors handlingar olika. När det gäller livsformsanalysen 
är det de materiella mänskliga praktiker som är särskilt grundläggande och nödvändiga, då 
dessa praktiker syftar till att ”säkra existensmedlen och den mänskliga existensen i sig” 
(Jakobsen 1999, s. 70). Praktikerna utgör basen för olika arbetsformer och kärleksformer, 
vilka tillsammans skapar en uppsättning skilda livsformer. 
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Livsformsideologi 

På samma sätt som livsformspraktik utgörs av materiell social struktur utgörs 
livsformsideologi av kulturell struktur. Livsformernas ideologier kan definieras som 
positioner i samhällets kulturella struktur. Den kulturella strukturen finns i idéernas värld, 
eftersom den består av interna logiska relationer mellan idéer, teorier, värderingar och så 
vidare. Det är inte en människas idéer som skiljer kulturella strukturen åt utan en grupp med 
människors medvetna och omedvetna tolkningar av olika förhållanden. De kulturella 
strukturerna och därmed livsformsideologin finns där oberoende av om någon känner till 
deras existens eller inte (Jakobsen 1999, s. 71). 

Ideologin för en livsform är olik andra livsformers ideologier. De människor som lever 
samma livsform delar samma ideologi, det vill säga samma normer, värderingar och 
verklighetsbeskrivningar (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 199). Ideologi förser alltså de 
människor som lever en livsform med en specifik världsbild, även kallad tankefigur, som talar 
om hur saker och ting bör vara och föreställningen om hur saker och ting egentligen är 
(Jakobsen 1999, s. 25). Livsformsanalysens ideologier underbygger olika begreppssystem. 
Begreppen som ingår i den specifika ideologin får sin betydelse dels i relation till andra 
begrepp och dels mot bakgrunden av den tillhörande livsformens ideal av ”det goda livet”. 
Ideologin utövar härigenom starkt inflytande på det sätt människor tänker och talar när det 
gäller vad som är bra och dåligt, gott och ont, vad som ska eftersträvas och vad som ska 
undvikas. Därför får de vardagliga begreppen kvalitativt skilda innebörder för människor som 
lever olika livsformer. Exempel på sådana begrepp är arbete, fritid, hem, familj och barn. 
Utifrån ideologin kan människor som lever en livsform på detta sätt uppfatta tillvaron som en 
rationell, meningsfull och sammanhängande helhet. Dessa människor erhåller även strategier 
från ideologierna, för hur de praktiskt ska handla och anpassa sig, för att med utgångspunkt 
från den aktuella praktiken leva ett så bra liv som möjligt (Jakobsen 1999, s. 71). 

Vi återgår till vårt eget exempel om jobbcoacherna: De utför liknande arbetsuppgifter men har 
olika utgångspunkter, eftersom de är positionerade i två olika livsformspraktiker. Ur de olika 
praktikerna “inte styr över sin arbetskraft” och “styr över sin arbetskraft” genereras olika 
ideologier som förser människorna med olika världsbilder. Den anställde som “inte styr över 
sin arbetskraft” har helt andra uppfattningar om arbetstid och fritid än egenföretagaren som 
“styr över sin arbetskraft”. Den anställde jobbcoachen värderar fritiden högre än arbetstiden, 
eftersom fritiden är den tid denne själv kontrollerar. Den egenföretagande jobbcoachen 
värderar att själv styra över sin egen arbetskraft och vara självständig, så pass mycket att 
denne inte skiljer på arbetstid och fritid. Båda jobbcoacherna är övertygade om att deras 
uppfattningar och värderingar är rationella fastän deras ideologier skiljer sig åt (jmf Bergqvist 
2004, s. 74). 

Ett av livsformsanalysens mest givande bidrag till samhällsvetenskaperna är ideologiernas 
påverkan på människorna som gör att livsformerna i viss mening kan ses som skilda sociala 
verkligheter. Bidraget har ofta förbisedda konsekvenser i form av att vårt gemensamma språk 
i grundläggande avseenden är olika språk. Samma ord kan således få olika betydelse beroende 
på vilken livsform individen lever (Bergqvist 2004, s. 34). I nästa avsnitt kommer det 
förklaras hur samma ord kan ha olika betydelser. 

2.1.3 Sociocentrism och Neokulturation 

Språket är nödvändigt för det sociala livet. Det går att se samband mellan den grupp som 
talaren tillhör och det sätt hon/han talar på. Däremot ska sambanden inte förväxlas med hur de 
olika sociala sammanhangen påverkar talaren, eftersom det i de fallen handlar om att 
undersöka interaktioner. Exempel på sammanhang är informella diskussioner, formella 
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intervjuer eller läsuppgifter (Carter & Sealey 2000, s. 16 f). Med hjälp av livsformsanalysen 
går det även att se samband mellan livsformen som en person lever och hur hon/han pratar. 
För det mesta förblir människan okunnig om att det existerar olika livsformer, vilket leder till 
att ord från det gemensamma språket tilldelas olika och livsformsspecifika betydelser. 

Enligt livsformsanalysen betraktar varje individ människor i andra livsformer utifrån den 
begreppslogik som tillhör den egna livsformen, omedveten om att det existerar andra 
alternativa perspektiv (Bergqvist 2004, s. 35). Konsekvensen av att samma ord får olika 
betydelser på grund av något som individerna inte känner till leder till att människor från olika 
livsformer systematiskt feltolkar, missförstår och talar förbi varandra (Jakobsen 1999, s. 25f). 
För att tydligare få en förståelse för hur människor kan tala förbi varandra kommer nedan 
redogöras för de två viktiga begrepp när det gäller konkreta livsformsteoretiska 
undersökningar - sociocentrism och neokulturation (Jakobsen 1999, s. 75). 

Sociocentrism 

Livsformernas olika praktiker strukturerar upp tillvaron i objektivt skilda mål- och 
medelrelationer. I sammanhanget talar Højrup (refererad i Jakobsen 1999, s. 70) om 
livsformernas helt olika problematik, vilket i sig själv är ett centralt begrepp för 
livsformsanalysen. Det är livsformernas skilda problematiker som ger upphov till att centrism 
upptäcks genom livsformsanalysen. Centrism innebär att individen inte kan se att samhället 
består av olika livsformer (Jakobsen 1999, s. 70). Begreppet sociocentrism innebär enligt 
kritisk realistiska samhällsteorin: ”benägenheten att uppfatta och tolka verkligheten enligt den 
ideologi som den egna livsformen tillhandahåller” (Bergqvists 2004, s. 76). 

Sociocentrism härstammar från det förhållande att det samtidigt existerar flera olika 
livsformer i samhället. Mellan samhället och dess livsformer råder det ett ömsesidigt villkorat 
förhållande och på samma sätt förutsätter och påverkar de olika livsformerna varandras 
existens och utformning. Förhållandet mellan livsformerna kännetecknas inte av samförstånd 
och harmoni, utan snarare det motsatta. Oförmågan att se andra livsformer kan leda till en 
förvrängd bild, eftersom tolkningarna sker utifrån den egna livsformens begreppslogik. En av 
de effekter som kan uppstå på grund av sociocentrism är skapandet av nya begrepp. Nya 
uttryck skapas i situationer där människor med olika livsformer möts och inte har förmågan 
att se världen utifrån andra perspektiv än den egna världsbilden. Uttryck som parasit, 
portföljbärare, arbetsskygg, statusgalna och så vidare, förmedlar människans brist på 
förståelse för den andre som lever en annan livsform (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 202 f). 

För att förtydliga sociocentrism redogörs här ett exempel på sociocentriska förhållningssätt 
utifrån exemplet om de två jobbcoacherna, en anställd och en egenföretagare. Jobbcoacherna 
antas vara bekanta. Egenföretagaren med sin begreppsvärld, ideologi, ser den anställde som 
ofri eftersom hon/han inte bedriver eget företag och därmed inte är självständig. ”Det goda 
livet” innebär självständighet för den egenföretagande jobbcoachen. Egenföretagaren skulle 
kunna tänka sig vara anställd, men då endast för att upprätthålla det egna företaget. Det finns 
heller ingen förståelse för varför den anställde jobbcoachen slösar sin fritid på meningslösa 
aktiviteter och onödig konsumtion. Istället anser den egenföretagande jobbcoachen att fritiden 
kan användas till att bedriva egen verksamhet. Det som egenföretagaren inte ser är att för den 
anställde jobbcoachen är fritiden livets mål, ”det goda livet”. Den anställde vill 
överhuvudtaget inte ha något med arbete att göra på fritiden (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 
203). 

Neokulturation 

Neokulturation inträffar när någonting i livsformens existensvillkor (medel för överlevnad) 
förändras samt när de människor som lever livsformen upplever att den egna livsformen hotas 
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av förändringen (Jakobsen 1999, s. 75, Jakobsen & Karlsson 1993, s. 200). Neokulturationen 
tar sig uttryck i en strävan att försvara, bekräfta och upprätthålla, återskapa eller omskapa 
livsformernas existensvillkor. I och med detta kan neokulturationsprocesser ta sig mycket 
skiftande uttryck och det är inte en konkret situation individen i första hand försvarar. Snarare 
försvarar individen det livsformsideologin pekar ut som förutsättningarna för ”det goda livet”. 
Förloppen kan ha många olika varianter, som liten skala på individnivå eller familjenivå, 
såväl som storskaliga former som politisk mobilisering och maktkamp. Förloppen kan vara 
mer eller mindre systematiska och organiserade (Jakobsen 1999, s. 29). 

Neokulturationsprocesser är som regel oklara, svårgenomskådliga och ses för det mesta som 
någonting annat än vad de egentligen är (Jakobsen och Karlsson 1993, s. 101). Sekundära 
sociala processer kan utlösas av att neokulturationsprocesser ingår i komplexa samhälliga 
konflikter, men även andra livsformers neokulturation påverkar denna process. De sekundära 
processerna kan vara mycket kraftfulla, men kan ändå framstå att ha liten eller inget att göra 
med de ursprungliga konflikterna. Det innebär att syftet med den tilltagna åtgärden kanske 
inte uppfylls, men det beror även på många tillfälliga förhållanden om åtgärden är till nytta 
eller inte (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 200). Förmår individen inte genom åtgärderna att 
upprätthålla eller återskapa livsformens interna relationer, det vill säga misslyckande av 
neokulturationsprocessen, vidtar småningom ackulturationsprocessen. 
Ackulturationsprocessen innebär att den gamla livsformen dör ut och ersätts av en annan 
livsform. Ackulturationsprocessen är seg och trög, samt på individplanet är processen bland 
annat beroende av hur stor grad individen är frånkopplad från kontakt med den gamla 
livsformen (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 201). 

Vi återgår till det egna exemplet med de två jobbcoacherna för att förtydliga begreppet 
neokulturation. Den egenföretagande jobbcoachen anställer en annan jobbcoach. Förutom att 
egenföretagaren utför vissa administrativa arbetsuppgifter, som har att göra med att driva 
företaget, kan jobbcoacherna i exemplet utföra liknande arbetsuppgifter. Egenföretagaren 
förväntar sig att den anställde ska arbeta lika mycket som sig själv, vilket kan innebär en hel 
del övertid och arbete även om den anställde är sjuk. Som vi nämnde i exemplet under 
sociocentrism (se sida 8), värdesätter den anställde jobbcoachen sin fritid väldigt högt. I och 
med att den anställde förväntas arbeta övertid kan arbetet inkräkta på semester och 
fritidsaktiviteter. Går det så långt att den anställde anser att övertiden utgör ett hot mot det 
som hon/han anser är ”det goda livet” det vill säga fritiden, kan hon/han ta till åtgärder för att 
försvara ideologin. Skulle egenföretagaren vara omedgörlig och oförstående kan den anställde 
jobbcoachen säger upp sig, som en åtgärd som syftar till att upprätthålla den egna livsformens 
existensvillkor (jmf. Bergqvist 2004, s. 63-79). 

I nästa avsnitt redogörs praktiken och ideologin för de olika livsformerna. Nedan kommer 
”mansspecifika” livsformer med tillhörande ”kvinnospecifika” livsformer presenteras enligt 
följande ordning: arbetarlivsformen och husmorslivsformen, karriärens livsform och 
representationshustruns livsform, samt självständighetens livsform och medhjälperskans 
livsform. Förutom ovan nämnda livsformer har även de strukturellt manliga livsformerna 
kapitalistens och investorns livsformer identifierats (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 133 ff). Vi 
har valt att enbart nämna dessa livsformer i förbigående då de med största sannolikhet inte 
kommer identifieras i undersökningen.  

2.1.4 Arbetarlivsform och husmorslivsform 

Arbetarlivsformen är resultatet av sammanflödet mellan de bemyndigades kärleksform och 
det traditionella lönearbetets arbetsform (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 29). Praktiken inom 
livsformen kännetecknas av att lönearbetaren säljer sin arbetskraft under en bestämd tid, 
vanligtvis åtta timmar per dag. Kollektivavtal reglerar vad lönearbetarens tid kostar för 
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arbetsgivaren och det skapas en hierarki, där lönearbetaren är underordnad arbetsgivaren. 
Möjligheten att byta jobb finns, men inga karriärvägar i samma bemärkelse som för 
karriärarbetaren. Ideologin inom livsformen har sin grund i att det sker en uppdelning av tid. 
Eftersom lönearbetaren inte själv bestämmer över sin arbetstid, uppstår en särskiljning mellan 
två områden i livet – arbete och fritid. Den tid som läggs ner i arbetet betraktas som medel för 
att lönearbetaren ska uppnå målet, vilket är fritiden, och det område hon/han själv bestämmer 
över. Den tankefigur som livsformen skapar illustreras på följande sätt: Arbete � Fritid, där 
arbetet utförs för att uppnå mål som ligger inom fritidens sfär. Det bildas flera dualistiska 
förhållanden, som till exempel mellan plikt/nöje och yttre behov/inre tillfredställelse. Inom 
fritidens område ligger den inre tillfredställelsen och nöjet, där arbetaren kan känna sig fri och 
skild från arbetet. Arbetets område ses som ett yttre behov och en plikt. För att 
arbetarlivsformen ska existera som struktur krävs en kvinnospecifik motsvarighet, nämligen 
husmorslivsformen (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 139 f, 170 ff). 

Husmorslivsformen är resultatet av sammanflödet mellan bekräftarnas kärleksform och 
husmorsarbetets arbetsform (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 29 f). Den renodlade 
husmorslivsformen var vanligare förr och idag lever speciellt kvinnor en blandform, eftersom 
kvinnor idag arbetar i större utsträckning än förr. Praktiken i husmorslivsformen kännetecknas 
av en parrelation, exempelvis äktenskap, där en person ägnar sig åt lönearbete (mannen), och 
den andra åt husmorsarbete (kvinnan) som kan innebära tvättning, städning, med mera. 
Arbetarlivsformen och husmorslivsformen är strukturellt beroende av varandra, men det råder 
en obalans mellan dem. Obalansen orsakas av att husmorsarbete inte har någon koppling till 
den ekonomiska produktionen (arbetslivet), vilket gör att husmodern i arbetarfamiljen är 
beroende av lönearbetarens inkomst. Till skillnad från arbetarlivsformen flyter mål och medel 
samman i husmorslivsformen, eftersom alla sysslor företas inom områdena för hem och 
familj. Exempel på medel inom husmorslivsformen är att utföra hemmasysslor, möjligtvis för 
att som mål uppnå en bättre gemenskap inom familjen (Jakobsen & Karlsson, s. 143 ff, 173 
ff). 

2.1.5 Karriärens livsform och representationshustruns livsform 

Karriärens livsform är resultatet av sammanflödet mellan de bemyndigades kärleksform och 
karriärarbetets arbetsform (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 30). Till skillnad från 
arbetarlivsformen säljer inte karriärarbetaren sin arbetskraft i utbyte mot inkomst, utan istället 
säljs kunskap i utbyte mot prestationsbaserad inkomst. Exempel på arbeten är 
produktutveckling och forskning. Inom karriärens livsform har karriärarbetaren en överordnad 
position inom företagets hierarki. Det finns en karriärstege där karriärarbetaren först måste 
visa sin duglighet på en lägre nivå med rutinartade arbetsuppgifter, för att sedan avancera 
uppåt till mer ansvarskrävande och engagerande arbetsuppgifter. Det existerar ingen klar 
uppdelning mellan arbete och fritid som inom arbetarlivsformen. Fritiden ses snarare som 
medel för att bättre klara av arbetet och ofta kombineras områdena arbete och fritid, genom att 
exempelvis bjuda kunder på hockeymatcher eller golfrundor. Med andra ord anpassas fritiden 
för att gynna arbetet. Den tankefigur som livsformen skapar illustreras på följande sätt: Arbete 
 Fritid, där aktiviteter inom fritiden används för att uppnå mål inom arbetet. Det som 
lönearbetaren ser som fritid kan karriärarbetaren se som påfyllnad av energi, för att bättre 
utföra sitt arbete. Andra aspekter av tankefiguren är att karriärarbetaren ska uppfylla kraven 
på respektabilitet och representera företaget på olika sätt. Dessutom uppstår krav på rätt 
livsstil, vilket kan inkludera en speciell klädstil eller fritidsaktivitet – allt för att nå upp till den 
nivå av engagemang som krävs av arbetet. För att karriärens livsform ska existera som 
struktur krävs en kvinnospecifik motsvarighet, nämligen representationshustruns livsform 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 147 ff, 179 ff). 
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Representationshustruns livsform är resultatet av sammanflödet mellan bekräftarnas 
kärleksform och arbetsformen representationsarbete (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 30 f). Till 
skillnad från husmorsarbete har representationsarbete en koppling till karriärarbetarens 
försörjning, vilket i många fall innebär representation av olika slag, till exempel 
middagsbjudningar och resor. Representationshustruns mål och medel ligger också inom 
familjen, men hon använder familjen för att understödja mannens karriär. Samtidigt har hon 
egna mål, som handlar om personliga engagemang (till exempel heminredning, kläder eller 
konst), men dessa anpassas efter den karriärarbetande mannens behov, eftersom hon och 
familjen är beroende av mannens inkomst. Det övergripande syftet med 
representationshustruns insatser är att skapa en bra miljö, där mannen möter så få hinder som 
möjligt (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 150 ff, 182 ff). 

2.1.6 Självständighetens livsform och medhjälperskans livsform 

Självständighetens livsform är resultatet av sammanflödet mellan de bemyndigades 
kärleksform och arbetsformen egenarbete (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 31 f). Individer 
inom livsformen är egenföretagare och finns inom verksamhetsområden som till exempel 
fiske, jordbruk och konsultation. Egenföretagare verkar på varu- och tjänstemarknaden, vilket 
innebär att de säljer resultatet av sitt arbete istället för sin arbetskraft som i arbetarlivsformen. 
Det viktigaste för livsformens praktik är fokus på självständigheten. Att vara sin egen är 
viktigare för egenföretagaren än engagerande arbetsuppgifter (karriärens livsform) eller en 
meningsfull fritid (arbetarlivsformen). Kännetecknande för livsformen är hårt arbete, lojalitet 
och att arbetet bedrivs av familjemedlemmar. Ideologin inom självständighetens livsform 
skapar inget avgränsat förhållande till arbete och fritid, eftersom det inte existerar ett 
arbetsbegrepp på samma sätt som i de andra livsformerna som kan sättas i relation till andra 
livsområden. Istället är allting som egenföretagaren gör i sitt eget och företagets intresse, där 
verksamhetens oberoende prioriteras. Inom livsformen är således mål- och medelrelationen 
sammanvävd, där det inte görs någon distinktion mellan arbete och fritid. Den tankefigur som 
livsformen skapar illustreras därför på följande sätt: Arbete  � Fritid. För att 
självständighetens livsform ska existera som struktur krävs en kvinnospecifik motsvarighet, 
nämligen medhjälperskans livsform (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 126 ff, 188 ff) 

Medhjälperskans livsform är resultatet av sammanflödet mellan bekräftarnas kärleksform och 
arbetsformen medhjälpsarbete (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 32 f). Livsformen är relativt 
outforskad, men den har mycket gemensamt med de andra kvinnospecifika livsformerna. Ett 
exempel är att mål- och medelrelationen ligger inom ansvarsområdena hem och familj. En 
skillnad från husmorslivsformen är att det existerar en strukturell koppling till 
självständighetens livsform, där kvinnan ses som medhjälpare och bidrar till företagets 
överlevnad. Vilken typ av medhjälp det handlar om beror på vilka behov den strukturellt 
manliga livsformen behöver tillgodose. Det kan till exempel handla om hushållsaktiviteter 
inom hemmet (som i husmorslivsformen), men även hjälp med driften av verksamheten. En 
form av medhjälp kan vara för kvinnan att börja på ett traditionellt lönearbete, för att stödja 
den egna verksamheten vid ekonomiska kriser. (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 128 ff, 191 ff). 

2.1.7 Olika livsformers syn på arbetslöshet 

Varför reagerar personer som lever olika livsformer olika på arbetslösheten? För den person 
som lever arbetarlivsfomen ses arbetslöshet som en risk för att inte ha möjlighet att leva det 
goda livet, eftersom medlet är arbete. En person som lever arbetarlivsformen skiljer sig från 
en person som lever karriärens livsform genom att det förekommer en skarpare skiljelinje 
mellan arbete och fritid för arbetstagaren. Som tidigare nämnts används medlet arbete för att 
uppnå målet fritid. Därför ser den som lever arbetarlivsformen arbetslösheten som ofrivillig 
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och negativ. För karriärarbetaren är däremot arbetet målet och om hon/han blir arbetslös ses 
därför arbetslösheten som frivillig och positiv; som utmaning, chans, möjligheter och så 
vidare. För den som lever självständighetens livsform kommer arbetslöshet slå lika hårt som 
för arbetstagaren, eftersom egenföretagandet är både medlet och målet för det goda livet. På 
samma sätt som lönearbetaren, upplever egenföretagaren ändå att arbetslösheten är negativ 
och ofrivillig, men inte på grund av att hon/han inte har pengar för att kunna leva ett gott liv 
på fritiden. För den som lever självständighetens livsform finns det en skiljelinje mellan 
medlet, vilket är företagande, och målet, vilket är självständigheten. Egenföretagaren har mer 
fokus på risker som påverkar företagandet, som till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa 
och lagstiftning. Riskerna kan ha en negativ påverkan på det goda, det vill säga det 
självständiga, livet (Jakobsen 1999, s. 172-197). 

När det gäller de strukturellt kvinnliga livsformerna har samtliga gemensamt att arbets- och 
ansvarsområde är hem och familj, som därmed utgör både mål och medel (Jakobsen 1999, s. 
204). Det som skiljer de olika strukturellt kvinnliga livsformerna åt är ”sättet på vilket hem 
och familj måste utformas för att kunna utgöra medel för kvinnan” (Jakobsen 1999, s. 225). 
De strukturellt kvinnliga livsformernas praktik styrs av vad den man, som kvinnan samlever 
med, har användning för i sin egen praktik. De som lever strukturellt kvinnliga livsformer 
sätter båda familjen och familjemedlemmarna i första hand. För husmodern är ekonomin 
sekundär, det vill säga att en tryggad familj innefattas av en fungerande ekonomi, men hon 
har ingen som helst möjlighet att påverka den. Representationshustrun har däremot möjlighet 
att påverka ekonomin genom att hennes mans karriär kräver uppbackning av familjen, men 
hon upplever ingen uttalad risk för att få försämrad ekonomi. Medhjälperskan är den av de 
strukturellt kvinnliga livsformerna som är mest involverad i familjens försörjning, genom att 
hon gör insatser direkt i familjeföretaget. Även medhjälperskan bekymrar sig för 
familjeföretaget sekundärt, då företaget avgör hur mycket pengar som kan gå till familjens 
försörjning. Således är både husmodern och medhjälperskan i första hand oroliga för familjen 
och dess medlemmar. Blir deras män arbetslösa är det inte själva arbetslösheten kvinnorna 
blir oroliga över, utan istället för hur den försämrade ekonomin påverkar familjen. 
Representationshustrun, som lever med en karriärarbetare, är överhuvudtaget inte bekymrad 
för arbetslösheten (Jakobsen 1999, s. 211-248). 

2.2 Jobbcoachning 

I det följande ska ämnet jobbcoachning behandlas, för att ge läsaren en bättre förståelse för 
ämnet i sig, interaktionen mellan jobbcoach och klient, samt vilka effekter jobbcoachningen 
haft och förväntas att ha. För att sänka arbetslösheten i Sverige har regeringen investerat 
ungefär 2,6 miljarder kronor från 2009 till 2011 i jobbcoachning. I slutet av 2012 
offentliggjorde IFAU en rapport som visade att jobbcoachning haft ingen eller liten effekt på 
arbetslösheten (Liljeberg et al. 2012).  

2.2.1 Allmänt om jobbcoachning 

Jobbcoachning är en del i den aktiva arbetsmarknadspolitiken (active labor market policy, 
ALMP) som förs i Sverige. Det generella målet med ALMP är enligt regeringen att skapa en 
välfungerande arbetsmarknad genom att bland annat matcha arbetssökande med lediga 
tjänster. För att uppfylla målen finns det aktiva arbetsmarknadsprogram (active labor market 
programs, ALMPs), vilka delas upp i tre grupper - utbildning, subventionerad anställning och 
arbetspraktiska program. I budgeten inför 2009 planerades jobbcoachning in under ALMPs, 
där jobbcoachning skulle förse arbetslösa med intensiv assistans och råd för att söka jobb 
(Krueger & Lindahl 2009, s. 25). Redan i budgetpropositionen förutspåddes Sverige möta en 
konjunkturnedgång under 2009, men finanskrisen slog till kraftigt redan i september 2008 
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(Prop. 2008/09:97, s. 11). I slutet på 2008 gavs Arbetsförmedlingen i uppdrag att arbeta med 
både intern och extern jobbcoachning för att ge extra stöd i sökandet av arbete för de som 
blivit arbetslösa på grund av finanskrisen (Liljeberg et al. 2012, s. 4). 

2.2.2 Definition av begreppet jobbcoachning 

Det finns relativt lite forskning kring begreppen jobbcoach och jobbcoachning. Forskningen 
likställer ofta jobbcoachning med att hjälpa funktionshandikappade eller långtidsarbetslösa ut 
i arbete (Liechner & Wiehler 2011, s. 787; Blitz & Mechanic 2006, s. 408). Cox, Bachkirova 
och Clutterbuck (2010) listar upp elva olika genrer och kontexter av coachning, där ett 
exempel är karriärcoachning. De menar att det är viktigt att skilja på strategier för att byta 
karriär från strategier för att byta jobb (Cox et al. 2010, s. 322), vilket förtydligar att 
jobbcoachning inte är samma sak som karriärcoachning. Krueger och Lindahl (2009, s. 27 f) 
likställer jobbcoachning med arbetssökningsassistans (job search assistance), vilket det finns 
betydligt mer forskning om. Arbetssökningsassistans menar de är en kort utbildning för att 
hjälpa den arbetssökande att söka arbete. I propositionen 2008/09:97 nämns inte jobbcoach 
utan istället används begreppet coach. Liljeberg et al. (2012) använder en variation mellan 
jobbcoach, jobbcoachning, coach och coachning. Båda sistnämnda referenser saknar 
definitioner av begreppen coach och coachning. Istället beskriver de att syftet med coachning 
är ”att ge arbetslösa extra stöd att söka arbete” (Prop. 2008/09:97, s. 16). En annan och mer 
förklarande beskrivning av coachning är den definition som Cox et al. (2010, s. 1, egen 
översättning) ger: 

Coachning kan ses som en mänsklig utvecklingsprocess som 
inkluderar strukturerad, fokuserad interaktion och användandet av 
lämpliga strategier, verktyg och tekniker för att främja önskvärd och 
varaktig förändring till förmån för den som blir coachad och eventuellt 
för andra intressenter. 

När vi i uppsatsen använder jobbcoachning utgår vi ifrån Cox et al. definition av coach med 
en liten ändring. Vår definition av jobbcoachning lyder: Jobbcoachning kan liknas vid en 
mänsklig utvecklingsprocess, vilken inkluderar strukturerad och fokuserad interaktion, samt 
användning av lämpliga strategier, verktyg och tekniker för att främja önskvärd och varaktig 
förändring hos den arbetssökande och eventuellt andra intressenter, till förmån för 
arbetsmarknadens utveckling. Vi kommer således i denna uppsats använda begreppen 
jobbcoach, jobbcoachning och jobbcoachningsprocess i de avseenden vi syftar till vår 
definition. Vad innebär då jobbcoachning i praktiken? I nästa avsnitt förklaras interaktionen 
mellan jobbcoach och den coachade. 

2.2.3 Jobbcoachningsprocessen 

Jobbcoachning som tjänst har enligt Liljeberg et al. (2012, s. 8 f) förändrats en hel del i 
Sverige från 2009 till 2012. Den stora skillnaden beror på att regeringen gav 
Arbetsförmedlingen i uppdrag att 2009 till 2011 förstärka ordinarie förmedlingsarbete med 
intern och extern jobbcoachning. Från 2012 fram till idag upphandlas extern jobbcoachning i 
ett valfrihetssystem på Arbetsförmedlingens egna beslut om att fortsätta med metoden. De 
förändringar som nu råder är bland annat att målgruppen ändrats något. Tidigare gällde 
jobbcoachning alla inskrivna arbetssökande utanför jobb- och utvecklingsgarantin och 
jobbgarantin för ungdomar, samt de som riskerade att bli arbetslösa. Från 2012 gäller 
jobbcoachning de inskrivna arbetssökande som har ett behov, det vill säga de som behöver 
ökad kunskap och personligt stöd för att framgångsrikt söka arbete.  
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Kraven har också förändrats till att bli allt hårdare. Dels har kraven ökat på jobbcoachernas 
utbildning och yrkeserfarenhet. Idag ska de ha minst ett års erfarenhet av professionellt 
jobbcoachningsarbete, minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet under de senaste åtta 
åren, samt en eftergymnasial utbildning (eller motsvarande kunskaper). Dels har kraven även 
ökat när det gäller jobbcoachernas arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen ställer mer detaljerade 
krav när det gäller områdena matchning, aktivt arbetssökande och förbättring av de 
arbetssökandes jobbsökarfärdigheter (Liljeberg et al. 2012, s. 9). Den externa 
jobbcoachningen (privata jobbcoachningsföretag) jämfört med den interna jobbcoachningen 
(Arbetsförmedlingens egna arbetsförmedlare med jobbcoachningsuppdrag) skiljer sig så pass 
mycket att från och med 2012 pratas det om två olika tjänster. 2009 ansågs jobbcoachning 
vara samma tjänst utförd av två olika aktörer, ett externt företag eller internt av 
Arbetsförmedlingen, men så är inte fallet idag. Även Arbetsförmedlingens tjänster har 
förändrats från att vara olika till att bli mer lika. Tjänsten förmedlare och tjänsten förmedlare 
med jobbcoachning har idag stora likheter (Liljeberg et al. 2012, s. 10). 

Coachningsprocessen bygger på interaktionen mellan coachen och klienten. En typisk 
coachningsprocess består av en första träff med en inledande intervju, följt av ett antal träffar 
för att sedan avsluta med en träff som summerar hela coachningsprocessen. Träffarna består 
mer av att coachen ställer rätt frågor och mindre av att coachen talar om vad som ska göras. 
Med andra ord ger coachen klienten de resurser hon/han behöver för att själv klara av att hitta 
en lösning på de problem som klienten har. När det gäller coachningens interaktion läggs det 
allt större vikt vid coachens kompetens, eftersom coachen generellt inte krävs ha någon 
standardiserad kvalifikation eller något institutionaliserat förfarande, vilket innebär att 
coachen kan ha vilken utbildning och vilket förfarande som helst (Rettinger 2011, s. 428 ff). I 
Sverige ska jobbcoachen ha eftergymnasial utbildning eller motsvarande, men det finns inga 
krav på vilken utbildning (Liljeberg et al., s. 9). Cox et al. (2010, s. 10 ff) går igenom tretton 
olika förfaranden och coachen bestämmer själv vilket av tillvägagångssätten som de vill jobba 
med. Även kontexten är med och styr vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. 

Det finns en bred variation av metoder och tillvägagångssätt när det gäller coachning. Alla 
förfarandena har ett huvudkriterium gemensamt, vilket är att utifrån definitionen av begreppet 
coach, hjälpa klienten att hitta en strategi för att möta sin specifika utmaning. Det är viktigt att 
skilja coachning från konsultation och rådgivning, där de sistnämnda ses som experter inom 
sitt område och de ger förslag på lösningar. Coachen ska alltså inte förse klienten med en 
lösning, utan snarare förse klienten med verktyg för att själv hitta en lösning. Två stora 
professionella coachningsinstanser ICF (The International Coach Federation) och EMCC (The 
European Mentoring and Coaching council) har fastställt etiska regler och normer för den som 
utövar coachning. Ett av kriterierna som de gemensamt nämner är kompetens, men än finns 
det ingen forskningsbaserad analys som beskriver vad kompetens innebär när det gäller 
coachning. Likaså har inte någon språkforskning gjorts för att analysera interaktionen mellan 
coach och klient (Rettinger 2011, s. 427 ff). 

För att identifiera vilken kompetens som en coach bör ha utförde Rettinger (2011, s. 433 ff) 
en undersökning med utgångspunkt från vilka identiteter coachen och klienten antar under 
interaktionen. Vidare menar hon att kompetens samkonstrueras av både coach och klient 
under coachningsprocessen. Samkonstruktionen sker dels eftersom att det inte finns någon 
standard för vad coachen ska prestera och vilken kompetens hon/han bör ha. Dels för att 
interaktionen mellan coach och klient baseras på att det är klienten som till största del ska 
prata. Utifrån det klienten pratar om krävs således olika kompetenser av coachen. Rettingers 
(2011, s. 442) forskning redogör att kunskapsområdena en coach bör ha är professionell 
kunskap/expertis, kunskap om förfarandet, empati och erfarenhet. 
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2.2.4 Effekter av jobbcoachning 

Krueger och Lindahl (2009, s. 27) lyfter fram att arbetssökningsassistans visat sig vara 
effektivt för olika populationer och att jobbcoachning i Sverige även kan antas vara effektivt. 
Arbetssökningsassistans och liknande program har visat positiv effekt speciellt en kort tid 
efter åtgärden. ALMPs som pågår under en längre tid visar ingen bättre effekt än de program 
som pågår under kortare tid (Card, Kluve & Weber 2010, s. F453,F470). Enligt Card et al. 
(2010, s. F453) kan deras studie inte påvisa någon skillnad mellan kön. Däremot visar 
undersökningen en skillnad mellan offentlig sektors ALMPs jämfört med privat sektors, 
vilken är att den förstnämnda är mer framgångsrik. Det har även visat sig att ALPMs som har 
liten eller ingen effekt det första året efter att programmet genomförts i regel visar betydligt 
positivare resultat efter två till tre år. 

Gruppen arbetssökande som deltagit i jobbcoachning mellan 2009 och 2011 har generellt haft 
små effekter (Liljeberg et al. 2012, s. 44-62). Jobbcoachning tycks ha bidragit till att 
arbetslösa i allt större grad övergår till temporärt arbete. Insatserna under 2009 tycks ha störst 
effekt och effekten på övergången i reguljärt arbete avtar med tiden. Resultatet visar även att 
oavsett om den arbetssökande får intern eller extern jobbcoachning får den sökande på längre 
sikt en starkare ställning på arbetsmarknaden jämfört med de som inte tagit del av 
jobbcoachning. Effekterna skiljer sig även för olika deltagargrupper. De arbetssökande som 
varit inskrivna på arbetsförmedlingen en kort period - kvinnor, utomnordiskt födda och 
högutbildade - har haft positiv effekt, medan långtidsarbetslösa och äldre haft en negativ 
effekt. Viktigt är också att lyfta fram att Liljeberg et al. (2012, s. 62) poängterar att den grupp 
de studerat från början haft en starkare ställning på arbetsmarknaden, jämfört med övriga 
deltagare i jobbcoachning. Därmed menar de att resultatet inte är giltigt för alla som deltog i 
jobbcoachningen från 2009 till 2011. 
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3 Metod 
___________________________________________________________________________ 
 
I kapitlet redogörs tillvägagångssättet som ligger till grund för undersökningen. Metoddelen 
följer momenten i den kronologiska ordning vi i praktiken arbetat med dem. Till att börja med 
beskrivs uppfattningen av verkligheten. Sedan övergår vi till att beskriva den valda metoden – 
kvalitativ metod. I undersökningen skapades två intervjuguider, som är det tredje momentet 
som skildras, därefter förklarar vi hur urvalet har gått till. Genomförande av intervjuer är det 
femte momentet som beskrivs och sedan redogör vi hur analysen och kodningen genomförts. 
Avslutningsvis argumenteras det för och emot att vi uppnått god kvalitet, samt vilka etiska 
överväganden vi tagit hänsyn till under forskningsprocessen. 
______________________________________________________________________________ 

3.1 Uppfattning av verkligheten 

Livsformsanalysen är förutom en teori även ett sätt att betrakta verkligheten, grundat i den 
realistiska samhällsteorin. Den realistiska verklighetsuppfattningen redovisas nedan för att ge 
läsaren en bättre förståelse för det filosofiska synsätt som C-uppsatsen stödjer sig. För att 
kunna bestämma hur vi genomför en undersökning i verkligheten, behöver vi först skapa oss 
en uppfattning om hur verkligheten är utformad. Verkligheten är enligt Bhaskar (1975, s. 56) 
indelad i tre områden och existerar oberoende av att människor är medvetna om verkligheten. 
Det första området kallas för empirins domän och utgår ifrån erfarenheter som vi upplever 
direkt eller indirekt. Det andra området kallas för det faktiskas domän och här utspelar sig 
händelser, oavsett om vi upplever dem eller inte. Det tredje området kallas för verklighetens 
domän och innehåller, förutom erfarenheter och händelser, även krafter och mekanismer som 
människor inte kan se, men som ändå utlöser skeenden i världen. 

Vi beskriver verklighetens domän med ett eget exempel: Om jag kastar en sten mot en 
glasruta kommer den att krossas. Eller? Möjligtvis kommer stenen att studsa bort ifrån 
fönstret, beroende på faktorer som bland annat kaststyrka och luftmotstånd. Nämnda faktorer 
kan inte människan uppfatta på ett direkt sätt, men genom att faktorerna påverkar varandra 
uppstår flera möjliga konsekvenser till handlingen. Glaset kan krossas, men möjligheten finns 
även att det enbart krackelerar eller repas. Människors handlingar är alltså inga orsak-verkan 
kedjor som leder till samma utfall varje gång, utan verkligheten är mer komplicerad än så. 
Tankesättet ligger även bakom uppfattningen om livsformer och hur de återskapas och 
omskapas i samhället. 

3.2 Kvalitativ metod 

I undersökningen ledde ovan nämnda resonemang fram till följande fråga: Hur ska vi samla in 
information om den komplexa verkligheten på bästa sätt? Frågan krävde ett val mellan två 
alternativ: Kvalitativ eller kvantitativ metod. En fördel med att genomföra en kvalitativ 
undersökning är att flexibiliteten ökar. Ofta används intervjuer som datainsamlingsmetod. Då 
är det möjligt att anpassa eller skapa nya frågor efter varje intervju, ifall intervjuarna anser att 
åtgärden behövs för att bättre besvara frågeställningarna. Inom kvantitativa undersökningar är 
det för sent att ändra frågorna ifall enkäterna redan skickats ut (Holme & Solvang 1997, s. 79 
f). 

I undersökningen var vi intresserade av deltagarnas livsformer, de interna relationer som 
bygger upp dem och vilka drivkrafter som ligger bakom mänskliga handlingar. Nämnda 
samband är komplexa och kan inte förklaras på ett enkelt sätt. Därför ansågs kvalitativ metod 
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lämplig att använda. Vi ville få fram djupgående information om ett fåtal individers 
livsvärldar och undersöka vilka skillnader och likheter som fanns mellan dem. Inom 
kvantitativa undersökningar söker forskarna istället efter att generalisera information till 
större målgrupper, vilket inte var intressant för vår uppsats och anledningen till varför 
kvantitativ metod inte valdes (Holme & Solvang 1997, s. 79 f). 

Halvstrukturerade intervjuer användes för att genomföra undersökningen. Intervjuformen 
innebär att intervjuerna har låg grad av standardisering och strukturering. Låg grad av 
standardisering innebar att öppna frågor ställdes som gjorde det möjligt för intervjupersonerna 
att svara med egna ord och fritt beskriva sina livsvärldar. Låg grad av standardisering innebar 
att intervjun delades upp i några övergripande frågeområden, som ibland överlappade 
varandra under intervjuns gång. (Patel & Davidsson 2003, s. 78). Vi var intresserade av att få 
ett bra "flöde" under intervjuerna och skapa ett ömsesidigt förtroende mellan intervjuarna och 
intervjupersonen som gjorde det möjligt att få fram trovärdig information. I vilken ordning 
och form vi ställde frågorna var mindre viktigt. Frågeområden och tillhörande frågor 
fungerade mer som en "röd tråd" för att hålla intervjuerna på rätt spår. 

3.3 Intervjuguide 

Två intervjuguider (se bilaga 1 & 2) skapades innan intervjuerna genomfördes, en för 
jobbcoacher och en för klienter. De baserades i huvudsak på redan existerande intervjuguider, 
framtagna inom enheten för Arbetsvetenskap vid Karlstad universitet och speciellt inriktade 
på livsformsanalys (Karlsson 1988; Bergqvist 2004). Att använda beprövade intervjuguider 
som grund ansåg vi skulle höja undersökningens kvalitet, eftersom frågeområdena redan har 
testats. Det nya frågeområde som utarbetades till uppsatsen var ”Jobbcoachningsprocessen”, 
vilket syftade till att ta reda på djupgående information om interaktionen mellan jobbcoach 
och klient. Några fasta frågor användes som kretsade kring kommunikationen. I övrigt hölls 
denna del öppen och intervjupersonerna uppmuntrades att fritt berätta om 
jobbcoachningsprocessen. Eftersom jobbcoacher och klienter har olika förutsättningar och 
upplever jobbcoachningen på olika sätt (jobbcoachen coachar, medan klienten coachas), 
skilde sig frågeområdet åt mellan intervjuguiderna. Annars var intervjuguiderna likadana, 
eftersom övriga frågeområden utgår ifrån livsformsanalysen och går att tillämpa på båda 
målgrupperna. 

Vi insåg att frågeområdet om jobbcoachningsprocessen var helt oprövat och möjligtvis 
bristande i kvalitet. Därför reviderades intervjuguiderna två gånger under 
forskningsprocessen. En gång efter intervjun med den första jobbcoachen och den andra 
gången efter intervjun med den första klienten. Övriga frågeområden som användes i 
intervjuguiderna var ”Livshistoria”, ”Arbetshistoria”, ”Hem- och familjesituation” och 
"Beskrivning av vardag och helgdag". Frågeområdena följdes inte steg för steg (utom den 
sista), utan blandades ibland beroende på hur intervjuerna fortskred och vad intervjupersonen 
valde att berätta. 

Bekkengen (2002 refererad i Bergqvist 2004, s. 50) menar att det existerar ett “glapp” mellan 
det vi faktiskt gör och det vi säger att vi gör. Erfarenheter om människors verklighet ger mer 
trovärdig information än vad människor förställer sig om verkligheten. Stor vikt lades således 
vid intervjuguidernas sista frågeområde, där intervjupersonen berättade fritt och med egna ord 
vad hon/han gör under en typisk vardag och helgdag. Genom att låta intervjupersonen berätta 
fritt, istället för att begränsas av fasta frågor, kunde vi komma åt bakomliggande meningar i 
deras berättelser 
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3.4 Urval 

Efter valet att använda kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer blev nästa steg att 
boka in personer för intervjuer. Vi har använt oss av strategiskt urval. Ett strategiskt urval 
innebär att man letar efter variation urvalet, vilket i vårt fall innebar att intervjua både 
jobbcoacher och klienter med olika bakgrund. Genom att stödja vetenskapliga förklaringar 
med data från ett variationsrikt urval, ökar även bevisvärdet på det slutgiltiga resultatet 
(Aspers 2007, s. 92 f). Ett variationsrikt urval hade i undersökningen inneburit 
intervjupersoner som lever olika livsformer. En problematik med livsformsanalys är dock att 
det på förhand inte går att veta vilken eller vilka livsformer intervjupersonerna lever 
(Bergqvist 2011, s. 51). Denna problematik hade vi i åtanke när urvalet genomfördes. 

Kontaktpersonen på företaget gav oss kontaktuppgifter till jobbcoacher och klienter som 
visade intresse att delta i undersökningen. Sedan ringde vi upp och informerade om syftet med 
undersökningen, samt att allt material behandlades på sådant sätt att intervjupersonens 
identitet inte avslöjas. Intervjupersonerna informerades även om att deltagandet var frivilligt. 
Sammanlagt intervjuades sex personer: Två jobbcoacher och fyra klienter. Att antalet 
intervjuer begränsades till sex stycken berodde på att livsformsintervjuer ger upphov till en 
stor mängd data som tar lång tid att analysera. Genom att begränsa antalet intervjuer kunde 
mer tid användas till analysdelen av forskningsprocessen. 

3.5 Genomförande av intervjuer 

Innan varje intervju genomförde vi ett grundligt förberedelsearbete, vilket Lantz (2012, s. 83) 
menar bidrar till att intervjuaren har tillräckligt med energi för att vara närvarande under 
intervjun. Förberedelsearbetet innebar bland annat att stämma av med en checklista så att allt 
var med till intervjun, samt att intervjupersonerna kontaktades för att bekräfta tid och plats. 
För att skapa en avslappnad atmosfär, som tonade ner känslan av att bli utfrågad, fick 
intervjupersonen välja tid och plats för intervjun. Samtliga valde att mötas på det företag som 
fört oss samman. Det avsattes gott om tid för intervjuerna så att både intervjuarna och 
intervjupersonen hade möjlighet att känna sig fria att stanna upp och tänka till. Genom att ha 
gott om tid ökade även chansen att fördjupa oss i alla frågeområden. Vid samtliga intervjuer 
hade vi tillgång till ett litet samtalsrum, där vi kunde sitta ostört. För att så gott som möjligt 
skapa en miljö som uppfattades informell och avslappnad valde vi att dela på oss och placera 
oss runt bordet. Detta bidrog även till att samtliga kunde uppnå ögonkontakt om så önskades. 
För att få så trovärdiga svar som möjligt behöver kontakten mellan intervjuaren och 
intervjupersonen vara god, eftersom det är det som uppnås i själva relationen som är 
väsentligt (Lantz 2012, s. 75). 

Innan intervjun påbörjades klargjordes syftet med undersökningen, att deltagande var helt 
frivilligt och på intervjupersonens villkor, samt att all information behandlas konfidentiellt. 
Innan intervjutillfällena tydliggjordes ramarna för intervjun och arbetet inom denna, vilket 
Lantz (2012, s. 74) menar inger förtroende för intervjuaren samt att intervjun blir förutsägbar, 
vilket minskar anspänningen. När samtliga kände sig lugna och beredda att börja intervjun 
startades bandspelaren och intervjun påbörjades. Bandning valde vi för att, som Lantz (2012, 
s. 74) menar, underlätta databearbetningen och för att i efterhand även kunna bedöma 
kvaliteten på intervjun. Den av oss som på förhand var utsedd att leda intervjun var den som i 
huvudsak ställde frågorna, men båda hade kontroll över samtalsprocessen. Genom att dela på 
ansvaret att styra intervjupersonerna kunde båda intervjuarna hjälpas åt att vara 
uppgiftsorienterade, fokusera på intervjupersonen och få utrymme till att tänka och känna. 

Intervjun önskade vi genomföra som ett samtal, för att förhoppningsvis dämpa eventuell 
nervositet. En kvalitativ intervju kännetecknas av att samtalet medskapas av både intervjuare 
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och intervjuperson (Lantz 2012, s. 66; Patel & Davidson 2003, s. 78). Vid vissa av 
intervjuerna pratade intervjupersonen fritt och gav ett svar som var så pass uttömmande att 
flera frågor besvarade. Andra intervjupersoner gav korta svar, vilket krävde fler följdfrågor 
och fler öppna frågor. Vid frågor som ”Vad är syftet med jobbcoachning för dig?” har en del 
intervjupersoner bland annat beskrivit syftet för dem, deras förväntningar och hur 
jobbcoachen lever upp till förväntningarna. Andra intervjupersoner har endast radat upp det 
de önskar få ut av jobbcoachning och följdfrågor som "Vad innebär det?", "Varför?" och 
"Hur?" behövdes för att fördjupa oss i svaren. I slutet av intervjuerna frågades 
intervjupersonerna om de hade något att tillägga eller några frågor. Intervjupersonerna 
tillfrågades även om vi kunde återkomma om fler frågor skulle behövas för att utveckla eller 
förtydliga något av svaren. Samtliga gav sitt godkännande till att bli kontaktade och samtliga 
önskade även ta del av den färdiga uppsatsen. 

Direkt efter varje intervju förde vi en muntlig diskussion med varandra, om hur vi upplevde 
att intervjun hade gått och vilken information som hade samlats in. Var för sig skrev vi ner 
tankar, funderingar, reaktioner och känslor som uppstått före, under och efter intervjun. För 
att upptäcka eventuella förbättringspunkter och/eller behovet att revidera intervjuguiderna 
transkriberades varje intervju löpande och så nära inpå intervjun som möjligt. Vi 
transkriberade ord för ord och valde att utelämna samtal som inte var relevanta för 
undersökningen, såsom diskussion om Facebook och dataspel. När samtliga intervjuer var 
genomförda och transkriberade började analysen och kodningen. 

3.6 Kodning och analys 

För denna del av forskningsprocessen använde vi ett grundad teori-inspirerat arbetssätt. 
Grundad teori (Grounded theory) är en specifik metod för att skapa teorier ur data. Vårt mål 
var inte att skapa nya teorier, utan att använda grundad teori för att organisera en mängd idéer 
från data. Ett tillvägagångssätt för att analysera är att se det stora hela för att sedan bryta ner 
dess delar och granska dem närmare (Corbin & Strauss 2008, s. 46). Det är på liknande 
tillvägagångssätt vi analyserat data från varje intervju. Inledningsvis lästes först data från 
första intervjun igenom, vilket gjordes var för sig för att vi skulle kunna skapa en egen 
uppfattning om intervjun. Något som användes och som är centralt för grundad teori är 
kodning, vilket handlar om att komma in under ytan på data för att upptäcka dolda fynd som 
data gömmer (Corbin & Strauss 2008, s. 66). Kodning är verbet medan kod är namnet på de 
koncept (begrepp) som skapas ur kodningen. Var för sig kodade vi den första intervjun och 
förde löpande memos, det vill säga anteckningar som sammanfattar resonemangen om 
kodningen (Corbin & Strauss 2008, s. 117). I dessa memos noterades även tankarna, 
känslorna, funderingarna och reaktionerna kring intervjun. Exemplet på kodning är hämtat 
från en samling med flera memos som förts utifrån intervjun med jobbcoachen Nicola. Nedan 
är ett utdrag från memo 5: 

Memo 5 – Arbetslöshet 

”Men jag har ju liksom alltid haft någonting på gång” meningen för oss direkt till konceptet 
”aktiv”. Ip verkar ha varit en aktiv person som alltid ”haft någonting på gång”. Detta betyder 
inte att Ip är aktiv i dag, men vi upplever ändå en drivkraft bakom Ip. Ett slags driv att hela 
tiden staka ut sitt liv. Vi kan utgå från oss själva och våra egna erfarenheter i detta 
resonemang. Att alltid ha något på gång kan innebära två alternativ. Det första alternativet är 
att man lever endast i nuet och då är man kanske ”impulsiv” vilket vi upplever att Ip är och då 
kan hon hoppa på alternativa vägar som korsar den väg hon befinner sig på. Andra alternativet 
som vi ser det är att man är det motsatta till impulsiv, ”kontrollerande”, och har 
framförhållning på det man tar sig för, man planerar allt och har hela tiden nästa steg klart för 
sig. Det som stödjer det ”kontrollerande” är att Ip innan hon flyttade till den medelstora 
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staden ringde kontoret i denna stad för att stämma av läget och se om hon kunde få jobb. Hade 
Ip varit helt ”impulsiv” hade hon bara flyttat dit och tagit situationen som den föll sig. Är Ip 
olika i olika situationer? Mest sannolikt ja, vi är ju människor och ”anpassningsbara”, som vi 
menar är ett överordnat koncept där koncepten impulsiv och kontrollerande ingår. 
Anpassningsbar föder tanken om att Ip kanske är mer kontrollerande inför större beslut och 
mer impulsiv inför mindre beslut, där konsekvenserna inte är fullt så förkrossande om det inte 
går vägen. Ett annat ord för anpassningsbar är ”flexibel”. Att vara flexibel är även en 
egenskap som vi tror att en jobbcoach har användning för i sitt yrke där hon/han träffar på 
olika människor. 

Den första delen av texten analyserades mer djupgående som ovan där mening för mening 
analyserades, för att komma in i datamaterialet och därmed börja få idéer om textens 
underliggande mening (Corbin & Strauss 2008, s. 58 f). Under tiden som vi analyserade 
sparades våra memos i ett mjukvaruprogram på internet som gjorde det möjligt för oss att läsa 
varandras memon. När den första intervjun ansågs vara tillräckligt analyserad satte vi oss 
tillsammans för att gå igenom vilka koncept och vilken värdefull information som upptäckts. 
Vi enades om utgångspunkter för den fortsatta analysen, vilket gjorde det möjligt att dela upp 
övriga intervjuer mellan oss. Resterande intervjuer analyserades på samma sätt som första 
intervjun genom att först läsa igenom intervjuerna och sedan analysera texterna och skapa 
koncept, som sammanfattade textstycke för textstycke. För varje intervju skrevs memos. 
Desto fler intervjuer vi analyserade, desto mer började vi även se likheter och skillnader 
mellan de olika intervjuerna, vilket noterades i separata memos. Genom att läsa varandras 
memos kunde vi få idéer och tankar från vad den andre skrev, samt ifrågasätta om det var 
något som var oklart. Genom att vi gav analysen tid, fick vi även tid till att överväga flera 
möjliga meningar och kunde därmed bli mer medvetna om vilka tolkningar våra egna 
antaganden tillförde data. 

3.7 Kvaliteten i den kvalitativa undersökningen 

Kvaliteten i en kvalitativ undersökning omfattar hela forskningsprocessen och inte som vid en 
kvantitativ undersökning, där kvaliteten avgörs beroende på om fenomenet undersökts på ett 
tillförlitligt sätt. Kvalitativa forskningsprocesser har stora variationer, vilket bidrar till att det 
inte finns några generella regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet. För att 
läsaren ska kunna skapa en egen uppfattning om uppsatsen kvalitet, har forskningsprocessen 
beskrivits noggrant (Patel & Davidson 2003, s. 102 ff). 

Genom att undersökningen håller sig till kvalitativ metod och endast denna metod fullt ut, 
menar Corbin och Strauss (2008, s. 302) att trovärdigheten ökar. Även att det förekommer ett 
tydligt syfte, som lyfter fram att undersökningen är avsedd för att utöka användningsområdet 
för befintlig teori, ökar chansen för god kvalitet. För att ytterligare öka kvaliteten har vi 
genom hela forskningsprocessen skrivit ner våra tankar, funderingar, reaktioner och känslor i 
memos, vilket har hjälpt oss att öka medvetenheten om vilken påverkan vi har på 
undersökningen och vice versa. Vår förmåga att ”kliva i deltagarnas skor” bidrar till god 
kvalitet, genom att detta skapar trovärdighet, fyllighet och djup i data, eftersom vi kan sätt oss 
in i det en annan person berättar för oss. Vetskapen om att en kvalitativ undersökning kräver 
mycket tid, tillsammans med vilja att arbeta hårt för att uppnå en god analys bidrar också till 
god kvalitet. Ett av det viktigaste bidraget till en kvalitativ undersökning är kreativiteten, då 
det öppnar upp för nya möjliga insikter (Corbin & Strauss 2008, s. 304). Vi har försökt vara 
kreativa genom att vända upp och ner på saker, brainstormat och försökt se på saker på nya 
sätt. Vi har även genom hela forskningsprocessen försökt vara medvetna om vilka 
konsekvenser våra beslut orsakat, vilket vi lyft fram genom att kritiskt granska våra val i den 
mån vi kunnat. Eftersom vi är två personer som skriver denna uppsats är det lättare att kritiskt 
granska valen, eftersom vi kan ifrågasätta varandras förslag till lösningar. Vi ser visserligen 
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att de gemensamma förslagen kanske inte blivit ifrågasatta i samma utsträckning som de 
enskilda. 

I och med att det är första gången som vi gör en omfattande kvalitativ undersökning kan 
kvaliteten brista. Enligt Corbin och Strauss (2008, s. 303 f) är det viktigt att forskarna är 
utbildade i att utföra kvalitativ forskning. Vidare menar de att det är avgörande vad forskarna 
för med sig till analysen i form av utbildning, erfarenheter, perspektiv och underliggande 
filosofi, då dessa utgör en stor skillnad i kvaliteten för resultaten. Med utgångspunkt från 
avsnitt 3.7, Kvaliteten i en kvalitativ undersökning, är det upp till varje läsare att själv avgöra 
om hon/han upplever att undersökningen håller god kvalitet. Det är även upp till varje läsare 
att avgöra om de upplever att vi infört tillräckligt med citat och teori i kapitel 4 så att analysen 
och resultatet blir trovärdig. 

3.8 Etiska överväganden 

Inför varje vetenskaplig forskning ska forskningskravet, det vill säga samhällets och 
samhällets medlemmar berättigade krav på att forskning bedrivs, ställas upp mot 
individkravet. Övergripande ska individkravet skydda samhällets medlemmar från otillbörlig 
insyn, men även se till att de inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning. Individkravet består av fyra huvudkategorier: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011, s. 5 f). 

Informationskravet innebär att forskarna ska informera de som berörs av forskningen om 
syftet med den aktuella forskningen. Det andra kravet, samtyckeskravet, förutsätter att ett 
samtycke inhämtas från deltagarna, då de själva ska ha rätt att bestämma över sin medverkan 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 7 ff). Vid första kontakten med intervjupersonerna och även vid 
intervjutillfället gavs en muntlig redogörelse för syftet med undersökningen. De blev även 
informerade om att deltagandet var helt frivilligt och att det fanns möjlighet att avstå från att 
svara på frågor alternativt avbryta intervjun utan att bli ifrågasatt. Intervjupersonerna blev 
även vid intervjutillfället informerade om att insamlad data endast kommer att användas för 
forskning. Efter intervjun fick varje intervjuperson ett följebrev (se bilaga 3) med samma 
information som de muntligt fått ta del av innan intervjun, samt ett tillägg med våra 
kontaktuppgifter för att intervjupersonerna skulle kunna höra av sig till oss. Samtycke har 
hämtats både från företagets ledning gällande anställdas och klienters medverkan i 
undersökningen, samt från deltagarna själva. Samtycke erhöll vi även från klienterna om att 
spela in intervjun. Vi har inget beroendeförhållande till undersökningsdeltagarna eller 
uppgiftslämnarna och har heller inte utsatt någon för påtryckning eller påverkan. 

Ledningen tillät oss att intervjua företagets jobbcoacher och klienter under ett villkor, vilket 
var att konfidentialitetskravet uppfylldes. Kravet lyfter fram att de personer som ingår i en 
undersökning ska få största möjliga konfidentialitet, men även att personuppgifter förvaras så 
att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). För att uppnå högsta 
möjliga konfidentialitet har vi i den färdiga uppsatsen bytt ut intervjupersonernas namn mot 
fiktiva namn. Även andra personer som nämnts har erhållit fiktiva namn. Information som 
kunnat avslöja identiteten på någon av intervjupersonerna har ändrats eller tagits bort. För att 
censurera i citaten har vi till exempel valt att sätta in [Företag] där intervjupersonerna angivit 
ett företagsnamn, samt [Jobbcoach på Företag A] för att ange namn på person som jobbar på 
ett specifikt företag. I citaten valde vi att använda /…/ för att ersätta upprepningar, halvfärdiga 
meningar samt för att ersätta del av text som står mellan två citat som vi önskade använda. 

Däremot kan vi se att konfidentialitetskravet brister i att de intervjuade säkerligen kan urskilja 
vilka de andra intervjuade är, då samtliga har vitt skilda bakgrundshistorier. För att motverka 
att identiteter avslöjas har vi till den mån det varit möjligt utelämnat delar om hemsituationen 
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och bakgrunden. Med hjälp av lösenord för att komma åt all data som samlats in kommer inte 
obehöriga åt filerna och efter uppsatsen tryckts kommer filerna raderas, vilket stärker 
konfidentialiteten ytterligare. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifter som 
samlas in under undersökningen om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål. Genom att insamlad data och personuppgifter endast används som 
ändamål för den här undersökningen anser vi att denna princip uppfyllts. 

Vidare fick vi även ta ställning till hur vi som intervjuare och medmänniskor hanterar 
situationer, där vissa frågor påminner intervjupersonen om en känsloladdad situation. Vid ett 
fåtal gånger uppstod känslomässiga reaktioner till frågorna, vilket bland annat tog sig uttryck 
genom att intervjupersonen grät. Vi fick vid dessa tillfällen tänka på hur vi skulle förhålla oss 
till situationen, samt på ett naturligt sätt försöka integrera rollerna som intervjuare och 
medmänniskor. Vi frågade intervjupersonen vid detta tillfälle om intervjun skulle göra en 
paus eller avbrytas, men intervjupersonen önskade fullfölja processen. Vi var medvetna om 
att de frågor som ställdes efter händelseförloppet kunde påverka svaren och har haft det i 
åtanke vid analys av data. 
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4 Analys och resultat 
___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet redogör för analysen som ligger till grund för undersökningens resultat. Analysens 
första del presenterar de livsformer intervjupersonerna lever. Den andra delen presenterar 
olika tendenser till sociocentrism och neokulturationsprocesser i de livsformer 
intervjupersonerna lever, samt om tendenserna villkorar deras handlingar på ett sådant sätt 
att jobbcoachningsprocessen påverkas. I analysens sista del visar vi på skillnader i hur 
jobbcoachningsprocessen villkoras beroende på vilken kärleksform som jobbcoacher 
och/eller klienter lever. 
___________________________________________________________________________ 

Syftet med uppsatsen är att undersöka jobbcoachningsprocessen utifrån ett livsformsperspektiv, 
genom att utföra livsformsanalys på jobbcoacher och klienter. För att uppfylla syftet blir första 
steget att identifiera vilka livsformer intervjupersonerna lever, vilket vi redogör för i 4.1 
Livsformsanalys. Varje livsformberättelse ska ses som en fristående berättelse, där empirin ligger 
till grund för att tolka fram vilken praktik och ideologi som genereras av de livsformer 
intervjupersonerna lever. Utifrån praktik och ideologi kan vi tolka fram vilken/vilka 
arbetsform/arbetsformer och kärleksform/kärleksformer jobbcoacherna och klienterna lever, för 
att sedan identifiera vilken/vilka livsform/livsformer de lever. Utifrån livsformsanalysen kan vi 
som steg två tolka fram vilka tendenser till sociocentrism och neokulturationsprocesser vi kan 
uppmärksamma hos de livsformer intervjupersonerna lever, vilket vi redogör för i 4.2 
Jobbcoachningsprocessen ur ett livsformsperspektiv. Sista steget är att undersöka om tendenser 
till livsformernas sociocentrism och neokulturation av livsformerna villkorar intervjupersonerna 
handlingar på ett sådant sätt att jobbcoachningsprocessen påverkas, vilket även redogörs för i 4.2.  

4.1 Livsformsanalys 

De flesta av intervjupersonerna lever arbetarlivsformen eller en blandform av livsformer där 
arbetarlivsformen dominerar individens praktik och ideologi. En blandform kan uppstå 
eftersom livsformerna inte är enskilda människor, utan sociala strukturer som överlappar 
varandra i komplexa varianter, vilket möjliggör att människor kan leva olika livsformer 
samtidigt. Människor kan röra sig in och ut ur olika livsformer, men livsformsbytet görs inte 
helt villkorslöst (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 164, 201). 

Sociocentrism handlar om individens benägenhet att se på verkligheten utifrån den ideologi 
som tillhandahålls av den livsform som individen lever (Bergqvists 2004, s. 76). En 
förutsättning för att sociocentrism ska uppstå är att det existerar olika livsformer (Jakobsen & 
Karlsson 1999, s. 202). Både jobbcoacherna och majoriteten av klienterna som deltagit i 
undersökningen domineras av samma livsform. Detta har medfört att det blev svårare att 
uppmärksamma tendenser till att de deltagande jobbcoacherna och klienterna misstolkar och 
talar förbi varandra. Däremot har vi uppmärksammat att andra klienter och jobbcoacher kan 
misstolka varandra. För att läsa mer om vad vi uppmärksammat se sid 38, under rubriken 
4.2.1 Tendenser till sociocentrism. 

Neokulturationsprocesser förutsätter två händelser. Dels ska förutsättningarna som ställs upp 
för livsformens existens förändras och dels ska individen som lever livsformen uppleva att 
förändringarna hotar den egna livsformen (Jakobsen 1999, s. 75; Jakobsen & Karlsson 1993, 
s. 200). Försvinner eller försämras livsformens existensvillkor kommer således de som lever 
livsformen och som är med om förändringarna reagera på liknande sätt. Dock kommer en del 
reaktioner vara starkare och en del svagare, vilket tydligt framgår i den här undersökningen. 
För att läsa mer om vad vi uppmärksammat se sid 40, under rubriken 4.2.2 Tendenser till 
neokulturation 
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Jobbcoachning skiljer sig från både konsultation och rådgivning, eftersom de båda sistnämna 
baseras på att ge ett expertutlåtande gällande lösning inom det verksamma området. 
Jobbcoachen fungerar mer som ett bollplank och förser inte klienten med några lösningar utan 
endast verktyg för att hjälpa klienten att nå de egna målen (Rettinger 2011, s. 427 ff). Enligt 
jobbcoachen Nicola fattar en jobbcoach aldrig beslut åt klienten utan det är klienten själv som 
bestämmer vilket målet ska vara och vad som ska göras för att nå målet. Jobbcoachens roll är 
således avvaktande och har till uppgift att informera klienten om hur det går att nå målet, men 
beslutet faller sedan på klienten. 

4.1.1 Jobbcoach Nicola 

Nicola bor och arbetar i en medelstor stad i Sverige. Fram till den anställning som Nicola har 
idag har hon arbetar med diverse ”ströjobb” inom servicebranschen och vården. Nicola har 
aldrig varit arbetslös och har i perioder arbetat extra under studietiden. Kort efter avslutad 
akademisk utbildning började hon arbeta som jobbcoach på det företag hon är än idag. 
Tjänsten Nicola har idag innebär att hon arbetar heltid, det vill säga klockan åtta till sjutton 
från måndag till fredag, för att få en lön. Hon har inget ansvar mer än för sig själv och kan 
lägga upp dagarna som hon vill, med utgångspunkt från de klienter hon har och kollegorna på 
kontoret. En dag är aldrig den andre lik och eftermiddagen är inte upplagd som förmiddagen. 
Att varje dag är olika beskriver Nicola genom att jämföra sin dag med hur det är i en verkstad: 

/…/ vi har ju inte det här är en dag, som när man jobbar på verkstad 
till exempel, nu ska vi rulla 10 sådana här idag, så är det ju inte 
liksom, utan det är olika varje dag /…/ 

Ovan citat lyfter fram att arbetsdagarna inte baseras på vad som kan likställas med det 
livsformsanalysen kallar rutinarbete. Nicola förklarar att samma sak görs under en dag i en 
verkstad, medan hon i sitt arbete gör ”olika varje dag”. Nicola tar emot order och har ingen 
under sig. Däremot arbetar hon med marknadsföring och administration, vilket hon tycker är 
roligt och skiljer henne från övriga jobbcoacher på företaget. 

Vilken arbetsform lever då Nicola? Ovan går det att utläsa det livsformsanalysen kallar 
traditionellt lönearbete och karriärarbete. Enligt livsformsanalysen skiljer sig traditionellt 
lönearbete från karriärarbete genom att den förstnämndes praktik baseras på att bland annat att 
individen säljer sin arbetskraft på arbetsmarknaden under en viss period, normalt åtta timmar 
om dagen fem dagar i vecka samt att positionen är underordnad i företagshierarkin och utan 
några karriärvägar. För karriärarbete säljer individen istället sin kompetens på 
arbetsmarknaden och innehar en överordnad position med en mer eller mindre färdig 
karriärstege (Jakobsen 1999, s. 171, 179). Utifrån den praktik som Nicola lever när det gäller 
arbete blir det således svårt att fastställa arbetsformen, eftersom det är svårt att uttyda om hon 
säljer sin arbetskraft eller kompetens. Hon har en underordnad position, men har andra 
arbetsuppgifter än de andra jobbcoacherna. Karriärmöjligheter finns om hon verkligen vill 
avancera. Företaget är så pass stort att Nicola skulle kunna erhålla en tjänst som innebär mer 
ansvar, men det skulle då innebära att hon kanske behöver flytta till annan ort. Nicola har 
ingen uttrycklig önskan om att klättra i företaget, men det utesluter inte att hon ändå drivs av 
att ha ett arbete som är lite utmanande och utvecklande. Snarare tycker hon att det är roligt 
och givande att utvecklas genom att lära sig något nytt varje dag, vilket hon upplever är en 
fördel med den anställning hon har idag. 
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Det är ju också periodvis. Visst så jobbar jag ju gärna, jag kan jobba 
åtta till tjugo en dag, men att jag en annan dag tar ut det liksom. Så det 
är inget jag känner, nej, jag är ju aldrig tvingad att göra det. Utan mina 
arbetstider är ju åtta till sjutton och sedan känner jag att jag, att det här 
behöver jag göra, det här resultatet ska redovisas på måndag så jag 
måste bli klar nu, då gör jag ju det, så tar jag ju sovmorgon på 
måndagen eller något sådant. Så det är inte, jag funderar inte så 
mycket utan jag gör bara. 

Ovan citat upplever vi lyfter fram Nicolas neutrala inställning till att arbeta övertid, det är 
inget hon funderar över utan hon ”gör bara”. Behövs det arbetas övertid gör hon det, det är 
varken positivt eller negativt. Av citatet går det inte att helt klart uttyda hur hon förhåller sig 
till arbetstid respektive fritid, som även är två centrala begrepp i livsformsanalysen. Vi 
upplever ändå att hon tydligt markerar sina arbetstider genom att åter igen berätta att de är 
från åtta till sjutton. Samtidigt som hon visar inställningen att det är helt naturligt att arbeta 
övertid och att hon accepterar övertiden. Arbetarlivsformens ideologi har den stora delningen 
mellan arbetstid och fritid, medan ideologin för karriärens livsform istället har en åtskillnad 
mellan rutinarbete och engagerande arbete, vilket gör att karriärarbetaren lägger fokus på 
något helt annat än arbetad tid och ledig tid (Jakobsen 1999, s. 179).  

Tidigare berättade vi om hur Nicolas arbetsdagar ser annorlunda ut, vilket kan vara det 
motsatta till det livsformsanalysen kallar för rutinarbete. Hon skiljer sin dag från en verkstad 
som producerar samma saker hela dagen. Kan Nicolas arbetsuppgifter därmed vara det 
livsformsanalysen pekar på ett engagerande arbete? Både ja och nej, Nicola beskriver att hon 
till exempel aldrig coachar två klienter lika, att en arbetsdag inte är den andra lik och som 
tidigare beskrivits upplever hon jobbet utvecklande, eftersom hon lär något nytt varje dag. Ser 
vi på hur hon coachar så har hon ändå rutin för upplägget och det är ändå i stort det samma 
oavsett vem hon coachar. Till exempel stämmer hon först av vad som hänt sedan sist, eller 
följer upp det de pratade om förra gången och så vidare. Därmed är dagarna aldrig uppställda 
på samma sätt, men när hon väl utför en specifik arbetsuppgift till exempel läser igenom 
mailen, coachar en klient eller tar företagskontakt kan själva uppgiften följa en rutin. Med ett 
livsformsanalytiskt perspektiv kan vi tolka att både traditionellt lönearbete och karriärens 
livsform fortfarande är två möjliga arbetsformer för Nicola. 

/…/ vi är ju ganska mycket inne så jag är sådär, jag brukar träna eller 
gå en promenad på vardagskvällarna också, så man får andas lite, och 
rensa saker o ting /…/ jag är verkligen att jag vill ut på helgerna, jag 
vill se och göra så mycket som möjligt och bara dra åt mig luft och 
energi /…/ 

Nicola använder fritiden för att ladda batterierna, eftersom hon säger att hon vill göra så 
mycket som möjligt för att ”andas”, ”rensa saker och ting” samt ”dra åt sig luft och energi”. 
Utför hon aktiviteterna för att hon tycker att det är roligt eller är det för att ladda batterierna? 
Enligt livsformsanalysen är fritiden för en person som lever arbetarlivsformen målet med livet 
där hon/han gör det som ideologin framhåller som ”det goda livet”, medan en som lever 
karriärens livsform använder fritiden som medel för att arbeta (Jakobsen 1999, s. 171, 179). 
Utifrån ett livsformsanalytiskt perspektiv kan vi inte tolka fram vilken livsform som 
dominerar Nicola, då både arbetarlivsformen och karriärens livsform kan vara dominerande 
beroende på hur vi ser på det. 
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/…/ jag är ju ingen storstadsmänniska, jag skulle vantrivas, jag har ju 
bott i storstad i fem år det var den värsta tiden i mitt liv, nä jag är glad 
att vi flyttade därifrån, nä men jag tycker om djur och natur /…/ jag 
vill ju norrut så är det bara, jag tycker mer om vinter än sommar, och 
jag tycker om mer snö än gräs liksom, och jag tycker mer om kyla än 
värme, så att jag skulle nog gärna flytta norrut. 

Det är först vid samtalen om var Nicola vill bo i framtiden som det blir tydligare vad hon har 
för starkt intresse och vad som driver henne. Hon pratar om att flytta till platser som norrut, 
som nämns i ovan citat, eller till Norge för djurens och naturens skull och inte på grund av 
arbete eller möjlighet till karriär. Djur och natur är visserligen något som hon gärna ägnar sin 
lediga tid till, men anledningen till det har ofta varit oklart. Har det varit för att ladda batterier 
inför arbetet eller för att hon tycker det är roligt? Nicola tycker att det är roligt med 
administration också, att något är roligt behöver inte betyda att det är något som hon har ett 
starkt intresse för. Med ett livsformsanalytiskt perspektiv går det att tolka att det inte är helt 
tydligt vilken livsform Nicola lever och vilken livsform som dominerar hennes praktik och 
ideologi. Nicola har ett stort intresse för djur och natur som idag utgör större delen av hennes 
fritid, hennes stora intresse ligger således i fritiden. Enligt livsformsanalysen har fritiden ett 
egenvärde för den som lever arbetarlivsformen (Jakobsen 1999, s. 180). Sett utifrån 
livsformsanalysen kan vi tolka att Nicola lever en blandform där arbetarlivsformen dominerar 
praktik och ideologi. Nicola upplevs ändå tycka om sina arbetsuppgifter och har en vilja att 
vara duktig på det hon gör, vilket utifrån livsformsanalysen kan tänkas stå i strid med 
arbetarlivsformen, men så är inte fallet. En person som lever arbetarlivsformen hindras inte 
från att till exempel trivas med sitt arbete, tycka om sina arbetsuppgifter, vara duktig och 
engagerad, men arbetet får inte inkräkta allt för mycket på fritiden (Jakobsen 1999, s. 171). 

/…/ jag är väldigt lyssnande i mig själv och man får nog bara lämna 
så. Lyssna, men inte ta åt sig när det kommer till tunga bitar. För det 
är klart att vi har det, både mycket bra och dåligt som kommer till en, 
men det är ju ingenting vi går och eller jag går inte in något djupare. 
Jag har ju fokus på det vi ska göra just nu /…/ jag är ganska kall. Jag 
kan lätt stänga av /…/ Så får man diskutera om det inte blev av, varför 
har det inte blivit av? Vad ska vi göra för att det ska bli av? Ett annat 
tillvägagångssätt? Så hela tiden fokusera på lösningar och andra 
varianter och se framåt. 

Ovan citat belyser hur Nicola i ”tunga samtal” inte går in på samtalen djupare utan istället 
fokuserar på arbetsuppgiften och kan ”stänga av”. Vidare i citatet ser vi även hur hon avskalat 
mekaniskt ”läser” upp hur hon går till väga, för att reda ut varför en klient inte uppfyllt 
överenskommelsen om vad som skulle ha gjorts till nästa träff. Vid ett flertal tillfällen pratar 
Nicola om sina arbetsuppgifter på det mekaniska och avskalade sättet. Vi upplever att citatet 
ovan lyfter fram hur Nicola arbetar distanserat, mekaniskt och målfokuserat. Som ovan nämnt 
har vi utifrån livsformsanalysen tolkat att Nicola lever arbetarlivsformen, som är en 
strukturellt manlig livsform och består av de bemyndigades kärleksform och det traditionella 
lönearbetets arbetsform (Jakobsen 1999, s. 171). Enligt livsformsanalysen hör bemyndigarens 
ideologi ihop med en allmänt instrumentell och prestationsinriktad rationalitet. Bemyndigaren 
tenderar att ha mål ”för sig”, vilket innebär att individen har mål i egen utveckling, egen 
prestation, egna intressen och så vidare och använder hela omgivningen för att nå målet 
(Jakobsen 1999, s. 108). Av ovan citat och tillhörande resonemang kan vi således även se det 
teorin om livsformsanalys menar är typiskt för de bemyndigades kärleksform. 

Vidare framhåller livsformsanalysen att tidmedvetandet för bemyndigaren är ”min tid”, tid 
som jag själv disponerar över, medan för bekräftaren handlar det om ”andras tid” och har mål 
i ”andras mål” (Jakobsen 1999, s. 109). Det går att se en skillnad mellan hur Nicola förhåller 
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sig till sig själv och andra beroende på om hon arbetar eller är hemma. Utifrån 
livsformsanalysen kan vi tolka att Nicola i sitt arbete präglas av de bemyndigades 
kärleksform. I hemmet däremot ser vi en än större förståelse för sin sambo, hon förklarar 
varför han inte alltid har lust att delta i de olika aktiviteter som hon vill att de ska göra. Hon 
anpassar sina aktiviteter efter när han orkar, eftersom sambons arbete är slitsamt och Nicola 
beskriver att efter en arbetsvecka är han ”ju helt slut och helst vill andas inneluft på helgen”. 
Enligt livsformsanalysen lever kvinnor blandformer med bland annat en strukturellt kvinnlig 
livsform (Jakobsen 1999, s. 211). Av intervjun framgår det endast att Nicola delar 
hushållsysslorna med sin sambo och ”den som har tid och har lust gör, den som inte har det 
gör det inte”. I Nicolas fall skulle vi behövt gjort en djupare intervju gällande frågeområdet 
hem och fritid och en intervju med sambon, för att kunna använda livsformsanalysen och 
tolka fram den strukturell kvinnliga livsformen. Enligt livsformsanalysen styrs arbetsformerna 
i de strukturellt kvinnliga livsformerna av mannens praktik (Jakobsen 1999, s. 204). Utifrån 
livsformsanalysen kan vi tolka att Nicola antingen lever bekräftarnas kärleksform eller 
anpassar sin praktik efter sambons praktik när hon är hemma. 

Nicola har anpassat sitt liv en hel del för att bo tillsammans med sin sambo. Hon har flyttat 
från familj och vänner, samt att de två aktiviteter som upptog hennes fritid kan hon inte längre 
syssla med. Hon beskriver flytten som ”den värsta skilsmässan”, då hon är familjekär och 
saknar sina nära enormt mycket. Enligt livsformsanalysen utgör bekräftarnas kärleksform 
grunden i de strukturellt kvinnliga livsformer, vilket gör att de styrs av en omsorgsinriktad, 
behovsinriktad och relationsinriktad rationalitet och målet ligger i andras mål (Jakobsen 1999, 
s. 107). Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka att villkoren för vardagslivet har förändrats, 
men inte till den grad att livsformen hotas eftersom förändringen skett i målet och inte medlet. 
Vidare kan vi även tolka att förutom arbetarlivsformen och karriärens livsform lever Nicola, 
även om inte en renodlad strukturellt kvinnlig livsform, i alla fall bekräftarnas kärleksform. 

4.1.2 Jobbcoach Alex 

Alex arbetar som jobbcoach i en medelstor stad i Sverige. Hon har arbetat sedan 
gymnasietiden fram tills nu och har hunnit prova på flera typer av anställningar. I den 
nuvarande anställningen har Alex en tillsvidareanställning och beskriver att hon arbetar 
”måndag till fredag, åtta till sjutton” och försöker ta ut så lite övertid som möjligt. Alex har 
inget chefsansvar på företaget och för tillfället har hon inget begär efter en sådan position. 
Hon strävar efter att arbeta sina ordinarie arbetstider och nämner barnen som huvudsaklig 
anledning till varför det är så: 

Ja, jag kan tänka mig att gå vidare sen. Eftersom jag har små barn så 
känner jag det här räcker nu, sen nån gång kan det va kul att ha det här 
personalansvaret och få det, men just nu räcker det här gott. 

Den nuvarande anställningen som jobbcoach har gemensamt med hennes tidigare yrken att de 
finns på arbetsmarknaden och hon säljer sin egen arbetskraft och tid till en arbetsgivare. 
Många av arbetsuppgifterna är däremot mer krävande än tidigare anställningar. Efter en tids 
arbete valde Alex att vidareutbilda sig. Även om målet från början inte var att utbildningen 
skulle leda till ett yrke som jobbcoach, växte intresset så småningom fram när Alex fortsatte 
sina studier vid universitetet. Hennes egen syn på arbetet och vad hon vill ha ut av det har 
förändrats genom tidigare anställningar och studier. Alex beskriver sina arbetsuppgifter: 

/…/ ja jag vill ha variation och tycker att det blir tråkigt om man gör 
samma varje dag, så jag gillar när det händer nytt och när man får 
tänka nytt och någon kommer och säger nu vill jag testa det här eller 
kan vi se om det här är möjligt. 
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Enligt livsformsanalysen lever en person arbetsformen traditionellt lönearbete, om praktiken 
går ut på att sälja sin egen tid på arbetsmarknaden i utbyte mot ekonomisk ersättning. Det 
bildas en uppdelning i tid, där en del handlar om att stå till förfogande för arbetsgivaren under 
arbetsdagen, medan en annan del spenderas på fritiden (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 139 f). 
Som tidigare nämnts hindras heller inte en person som lever lönearbetets arbetsform från att 
vara engagerad i sina arbetsuppgifter, så länge det inte inkräktar på fritidens sfär allt för 
mycket (Jakobsen 1999, s. 171). Vid tolkning av Alex arbetsförhållanden, utifrån ett 
livsformsperspektiv, drar vi slutsatsen att hon uppfyller ovan nämnda kriterier för lönearbetets 
arbetsform.  

Att utreda arbetsform och den praktik som hör till är ett steg i livsformsanalysen, men för att 
se vilken livsform personen lever krävs även ett sammanflöde med en kärleksform (Bergqvist 
& Axelsson 2011, s. 29). Med andra ord blir nästa steg i Alex livsformsanalys att utreda 
vilken kärleksform hon kan tänkas leva. Alex arbetar heltid på jobbcoachföretaget, samtidigt 
som hon har delat ansvar med sambon över vem som ska skjutsa barnen till och från skolan, 
tvätta, diska och städa. 

/…/ jag lämnar på dagis på morgonen och så hämtar ju min sambo, 
och det är oftast han som fixar maten och disken, och sen sköter jag 
väl tvätten och lägger barna på kvällen. 

Som jobbcoach stöttar hon arbetssökande genom att lyssna och samtala. På hemmafronten är 
det nästan uteslutande omsorg av barn som gäller, både innan jobbet genom att skjutsa barnen 
till skolan, men även på kvällen när kvällsrutinerna ska genomföras. Många av de aktiviteter 
Alex sysslar med varje dag handlar mer om att ta hand om andra än att ta hand om sig själv, 
både inom arbetet och i familjelivet. Enligt livsformsanalysen passar beskrivningen in på 
någon som lever bekräftarnas kärleksform. Bekräftarnas kärleksform ger upphov till en 
omsorgspraktik som handlar om att ta hand om andra människor och bekräfta dem. 
Kärleksformen har även en omsorgsrationalitet som innebär att fokus ligger på ”andras mål” 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 166). Vi drar därmed slutsatsen att Alex dominerande lever 
bekräftarnas kärleksform. 

Enligt livsformsanalysen skapas de strukturellt kvinnliga livsformerna genom sammanflödet 
av bekräftarnas kärleksform och en kvinnlig arbetsform (Jakobsen 1999, s. 204). Vi har redan 
dragit slutsatsen att Alex utifrån ett livsformsperspektiv lever bekräftarnas kärleksform. Hur 
den kvinnliga arbetsformens praktik struktureras upp är beroende av vilka behov den manliga 
arbetsformen ställer upp (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 174). Eftersom vi inte har intervjuat 
Alex sambo är det inte möjligt för oss att fullständigt utreda vilken strukturellt kvinnlig 
livsform hon kan tänkas leva. Vad vi däremot kan bestämma är att Alex lever någon av de 
strukturellt kvinnliga livsformerna, tack vare att hennes livsberättelse tydligt visar på en 
omsorg om andra människor som är grundpelaren i bekräftarnas kärleksform. När Alex pratar 
om sitt familjeliv är det helt skilt från arbetet och tiden spenderas på utflykter med familjen. 
Alex beskriver vidare att hon inte har några direkta fritidsintressen och att hon inte hinner 
med så mycket mer än familj och arbete: ”Ja, alltså man slutar fem, jag är hemma vid, ja tjugo 
över fem halv sex varje dag, tiden räcker inte riktigt till så mycket.” Om Alex själv får välja 
får sysslorna som hör till hushållet vänta medan familjen gör saker tillsammans: 

/…/ det är väl mer det hära hemmagrejerna, städa och diska som inte 
riktigt /…/ det får oftast stå till sidan om vi vill hitta på något då gör vi 
det i första hand, så får det andra vara så länge. Då gör vi hellre 
någonting och går ut /…/ vi är ute och cyklar väldigt mycket /…/ 

Alex vill ha en tydlig skiljelinje mellan sitt arbete och sin lediga tid. Hon är noga med att följa 
sina arbetstider och arbetar bara övertid om det behövs. Det är de egna fritidsaktiviteterna som 
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är viktiga för henne. Men det handlar inte om vilka aktiviteter som helst. Alex beskriver att 
hon inte har några egna fritidsintressen, utan ägnar all sin energi utanför arbetet till familjen. 
Med ett livsformsperspektiv ser vi här att lönearbetets mål blandas med bekräftarnas 
kärleksforms mål och därmed ligger målet med livet i fritiden och specifikt inom hem och 
familj (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 170 ff). Enligt vår tolkning lever Alex således en 
blandform av arbetarlivsformen och någon av de strukturellt kvinnliga livsformerna. Vi 
resonerar även att den strukturellt kvinnliga livsformen möjligtvis är dominerande hos henne, 
då vi har sett att omsorgspraktiken i bekräftarnas kärleksform tar sig uttryck både på arbetet 
och i hemmet. 

Även om tjänsten som jobbcoach för det mesta beskrivs i positiva ordalag finns det även 
inslag som påverkar Alex negativt. Ibland delar klienterna med sig av erfarenheter som Alex 
tycker är jobbiga att bearbeta, till den grad att Alex tar med sig klienternas berättelser hem 
och funderar på dessa under fritiden: 

Det är att bearbeta mycket själv, eftersom man har tystnadsplikten så 
kan man ju inte heller diskutera grejerna när man kommer hem /…/ 
men ibland tar man ju med sig hem och funderar på var man ska hitta 
jobb åt någon eller praktik eller vad man ska hitta på. Då snurrar det 
runt litegrann men oftast hinner man ju släppa det. Jag cyklar då 
brukar det tömma huvudet lite på vägen hem. 

Alex cyklar hem ifrån jobbet och det medför att hon kopplar av och huvudet rensas ifrån de 
tunga samtalen. Hon upplever även att arbetet som jobbcoach är socialt krävande och menar 
att ”träffar man folk så här hela dagen så är man inte så jättesocial sen”. Alex kanske inte 
tänker på aktiviteterna som att hon vill ha en klart avgränsad fritid från arbetet. Men i hennes 
berättelser kan vi ändå tolka att det är viktigt för Alex att koppla bort jobbet när arbetsdagen 
är över. Enligt livsformsanalysen utför människor handlingar, undermedvetet och 
systematiskt, för att de egna värderingarna om arbete och fritid ska bevaras. Vid förändrade 
villkor i vardagen som hotar den egna livsformens syn på ”det goda livet”, utför människor 
således olika handlingar för att bevara levnadsvillkoren i den egna livsformen (Jakobsen & 
Karlsson 1993, s. 199 ff). I Alex fall kan sådana undermedvetna handlingar enligt vår tolkning 
vara att cykla, ibland undvika sociala aktiviteter, eller som hon beskriver kvällsritualen precis 
innan läggdags: ”jag läser alltid bok innan jag somnar för att varva ner ordentligt.” 

4.1.3 Klient Sam 

Sam är arbetssökande i en medelstor stad i Sverige. Under gymnasietiden arbetade han extra 
som marknadsföringsintervjuare och fortsatte inom denna tjänst efter gymnasiet. Sam gillar 
inte stillasittande arbeten och valde därför att säga upp sig. Hans senaste anställning 
förmedlades via en personlig kontakt och var en tjänst inom industrisektorn. Sams anställning 
kan delas upp i två perioder. I den ena utförde han ganska okvalificerade arbetsuppgifter och 
beskriver arbetet som ”det är ju bara tungindustri, det är ju bara ett jättetungt fysiskt arbete.” 
Sam gick under kollektivavtal, men berättar även att han hade en individuell löneförhandling 
senare i anställningen: ”Jag hade en löneförhandling när jag blev skiftledare”. Sams andra 
period på företaget var som skiftledare över en mindre arbetsgrupp. Som skiftledare hade Sam 
mer ansvarsuppgifter och arbetet innebar även att leda och se till arbetsgruppen utförde 
anvisade arbetsuppgifter. Sam beskriver däremot positionen som skiftledare så här: 
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/…/ så mycket ledarskap behövdes det ju inte, förutom att det 
behövdes en central person som skulle föra pappersarbete och skriva 
upp hur det har gått på skiftet och sådär bara och hur mycket som 
blivit gjort. Så det var mest att dom ville ha en person som hade 
ansvar om någonting gick åt helvete /…/  

Sam tycker att han klarade av ansvaret som skiftledare, men att det inte är något han aktivt 
eftersträvar: ”Fann ju inte någon särskild njutning i det mer än vad jag gjorde i mitt jobb /…/ 
jag klarade ju av det i alla fall.” När Sam beskriver fördelarna med sitt senaste arbete nämns 
lönen som en källa till motivation, eftersom lönen inom industrin enligt honom själv är hög. 
Han beskriver även sina egna personliga egenskaper och att ”jag har ju alltid varit liksom 
intresserad av industri /…/ jag är en händig person, så har det alltid varit min fallenhet att 
jobba i sådana yrken.”. Även om Sams anställning hade två perioder är de på flera punkter 
lika varandra: Han gick under fackliga kollektivavtal som finns i Sverige för industriarbetare, 
och som delar upp den anställdes tid i bestämda arbetstider. Sam utförde i stort sett samma 
arbetsuppgifter varje dag och sålde sin arbetskraft till arbetsgivaren. En skillnad är att 
ansvaret som skiftledare innehöll en del administrativa uppgifter. Det som nämnts om Sams 
anställningsförhållanden överensstämmer till övervägande del med kriterierna som 
livsformsanalysen ställer upp för arbetsformen traditionellt lönearbete (Jakobsen & Karlsson 
1993, s. 139 f). Enligt vår tolkning lever Sam således dominerande det traditionella 
lönearbetets arbetsform. 

Efter en tid inom den senaste anställningen blev företaget tvunget att varsla personal på grund 
av arbetsbrist. Även om Sam lyckades behålla sin anställning längre än sina arbetskamrater 
gick han så småningom ut i arbetslöshet. Sam beskriver de mål och ambitioner som har växt 
fram efter den senaste anställningen: 

/…/ tyckte jag att [arbetsuppgiften] var så intressant och roligt så 
därför ska jag nu i augusti börja läsa matematik så att jag kan ta en 
yrkesinriktad utbildning /…/ Så ska jag försöka slå mig in i den 
branschen på något sätt. 

Utbildningen ser Sam som ett steg för att kunna söka sig till ett specifikt företag, där han 
upplever att det råder goda arbetsförhållanden: “det är ju ett tjänstemannajobb så det är ju så 
här väldigt välbetalt och fint.”. Sam berättar vidare: ”att börja jobba på [Företaget] är ju 
ambitionen. Den första ambitionen jag egentligen haft i mitt liv i stort sett.”. Flera av Sams 
historier liknar dem i citaten ovan och handlar om hans eget liv, de egna målen och de egna 
framtidsdrömmarna. Utifrån Sams livsberättelser drar vi slutsatsen att han, utifrån ett 
livsformsperspektiv, lever de bemyndigades kärleksform. Den strukturellt manliga 
kärleksformen, de bemyndigades, innebär att personen som lever den har mål för sig själv och 
ser tiden som sin egen tid (Jónasdóttir refererad i Jakobsen & Karlsson 1993, s. 83-96). 
Utifrån livsformsanalysen har vi tidigare slagit fast att Sam lever arbetsformen traditionellt 
lönearbete. Tillsammans med de bemyndigades kärleksform lever han arbetarlivsformen. 

Enligt vår tolkning existerar det en problematik i resonemanget om Sams arbetsform kopplat 
till jobbcoachningen. För att en livsform ska existera krävs det ett sammanflöde mellan en 
arbetsform och en kärleksform (Jakobsen och Karlsson 1993, s. 71). Vad händer då om vissa 
händelser inträffar, som leder till att arbetsformen inte längre är en del av personens livsform? 
Sam är för närvarande inte anställd utan är ”100 % arbetslös” som han själv uttrycker det. 
Innan arbetslösheten har Sam haft två längre anställningar. Att arbeta är något Sam 
eftersträvar och han upplever sin situation i dagsläget som psykiskt krävande. Sam berättar 
själv: 
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Det är ju väldigt väldigt tungt, det är ju det värsta jag vet, att va så 
sysslolös, och sen så känner man sig jävligt så här kass och liksom, 
lite utebliven om man ska säga från samhället. 

Sam är medveten om att det är svårt att få jobb, speciellt utan utbildning och eftersom 
arbetsmarknaden ser ut som den gör. Sam har därför just nu i sitt liv inga storslagna planer, 
utan vill bara ha ett arbete så att han kan ha råd med en meningsfull fritid, vilket för honom 
innebär att spendera tid med familj och roa sig själv. 

Jag vill bara kunna ha råd och /…/ roa mig själv smått, skämma bort 
mig själv och dom jag älskar /…/ och bara ha råd och bo och äta och 
liksom leva, det är så här det räcker med liksom ett biobesök i 
månaden kanske eller nått sånt där, en utemiddag eller nånting så är 
jag jättenöjd. 

Enligt vår tolkning strävar Sam efter ett arbete och möjligheten att skapa rutiner i sitt liv igen 
och ha en tid för arbetet och en annan tid för fritidsaktiviteter. Hur hänger då detta ihop med 
jobbcoachningen? Jobbcoachningen erbjuder, förutom konkret hjälp med jobbsökarverktyg, 
ett sätt för klienterna att strukturera upp sin vardag i tidsenheter. En del av tiden ägnas åt att 
vara på jobbcoachföretaget medan en annan tid ägnas åt att vara hemma. Sam beskriver vad 
han själv tycker syftet med jobbcoachningen är: 

/…/ min känsla för jobbcoachning är den att dom ska hålla en liksom 
lite flytande, för att väldigt många människor kan liksom bara sjunka 
ihop totalt när dom är arbetslösa, och bara tappa lusten med allt och då 
är det bra att ha en rutin att komma ut till exempel hit och träffa andra 
människor. 

Att strukturera upp livet och sträva efter en vardagsrutin tolkar vi som ett sätt för Sam att 
kompensera för den förlorade anställningen. Genom jobbcoachningen ges han möjlighet att 
komma till en plats där han får utföra konkreta aktiviteter, samt träffa andra människor som 
jobbcoacher, men även andra klienter som upplever en liknande situation som honom själv. 
Sams situation som arbetslös och strävan efter ett fast arbete går att tolka med 
livsformsanalysens ”glasögon”: För Sam kan jobbcoachningen betraktas som ett 
handlingsmönster, vilket gör det möjligt att bevara en del av de strukturella villkoren som 
finns i arbetsformen traditionellt lönearbete (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 170 ff). I 
förlängningen leder detta till att arbetarlivsformens ideologi, som förutsätter lönearbetets 
praktik, inte hotas allt för mycket av arbetslösheten. Sam upplever däremot att 
jobbcoachningen inte helt kan likställas med ett arbete och den levnadsstandard som följer 
med en fast inkomst. För Sam innebär det goda livet att ha tillräckligt med pengar och menar 
att ”då känner jag att därefter när man har mycket pengar, tyvärr som man måste ha, så kan 
man ju börja tänka på annat i livet, till exempel då familj eller vad som helst”. 

På jobbcoachföretaget som Sam går till är många jobbcoacher anställda och de har 
förhållandevis hög omsättning klienter, jämfört med mindre aktörer i branschen. Sam har 
tidigare varit hos ett jobbcoachföretag som var mindre i storlek och där jobbcoacherna hade 
ansvar över färre antal klienter. Då upplevde Sam att han fick mer hjälp och att hans 
individuella behov blev tillgodosedda. Sam berättar själv:  

/…/ i alla fall när jag kommer till lite större såna här platser, typ som 
[Företag A] och som [Företag B], så har jag väl känt lite mer att /…/ 
jag är bara ännu en deltagare /…/ men det kan ju också bero på att 
dom har så många så dom har inte riktigt tid att liksom sätta sig ner 
och koncentrera sig på en så pass mycket, utan dom får ju fördela det 
jämt. 
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När det gäller jobbcoachningen på företaget, där undersökningen utfördes, upplever Sam att 
han har eget ansvar över sin situation. Han är medveten om jobbcoachernas stödjande roll och 
att de inte har som uppgift att hjälpa klienterna för mycket. Sam svarar på frågan om han har 
några förväntningar på jobbcoachningen: 

/…/ nej, kan man väl säga, egentligen, jag förväntar mig att dom ska 
kunna komma med information om relevant till det jag liksom pratar 
om eller är intresserad av, men sen känner jag att det blir ju vad man 
gör det till. 

4.1.4 Klient Robin 

Robin bor i en medelstor stad i Sverige och är för närvarande arbetslös. Efter gymnasiet var 
Robin skoltrött och valde att börja arbeta istället för att studera vidare. Den första tjänsten var 
som lokalvårdare, ett arbete Robin upplevde var stressigt och monotont på grund av 
arbetsuppgifternas utformning: "Det var ju rätt stressigt också då, så det är ju inte direkt så att 
jag känner att dit vill jag tillbaka". Robins gymnasiala utbildning och tillhörande 
praktikperiod är båda inom omsorgsbranschen, vilket ledde att hennes senaste tjänst var som 
dagmamma. Under anställningen som dagmamma arbetade Robin i det egna hemmet. Robin 
beskriver arbetsuppgifterna som "Ja det var ju först så att ta emot barnen /…/ så planerade jag 
dagarena utifrån ja aktivitet, måltider, barnens egna behov". Under en vanlig arbetsdag bytte 
hon blöjor, lagade mat och utförde andra uppgifter kopplade till omvårdnad av barn. Robin 
beskriver vidare att arbetstiderna huvudsakligen var mellan åtta och fyra, men det berodde 
även på när föräldrarna kunde lämna/hämta barnen, vilket medförde att arbetstiderna 
varierade ibland. Robin valde att själv avsluta anställningen och menar att ”jag kände 
fortfarande att jag vill ju ha någon att jobba med varje dag.”. Robin nämner även att hon 
värdesätter tydliga gränsdragningar mellan olika livsområden: 

/…/ jag kände i slutet att jag vill mer ha den här känslan av att gå till 
jobbet och sedan komma hem /…/ det kändes som att det var lite 
jobbigt detta med att ha jobbet i hemmet till slut. 

Under Robins senaste anställning upplevde hon att hela dagen sattes i arbetets tjänst, att lite 
utrymme fanns till att koppla av och inte behöva tänka på arbetet. Att hela dagen tar formen 
av arbete och att inga tydliga gränsdragningar finns mellan arbete och fritid är kopplat till 
självständighetens livsform (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 188 f). På frågan om hon skulle 
vilja starta eget företag betonar Robin starkt nej flera gånger och fortsätter ”nä jag vet inte vad 
det skulle va i så fall”. Robin motsätter sig just nu i sitt liv att starta eget och att utforma 
vardagen på så sätt att hela dagen tar formen av arbete, vilket delvis var fallet med 
anställningen som dagmamma. Robin värdesätter att veta när det är tid för ledighet och tid för 
arbete. Utifrån livsformsanalysen kan vi dra slutsatsen att Robin lever arbetarlivsformen, en 
livsform där det skapas motsatsförhållanden mellan till exempel plikt och nöje. Efter tolkning 
av empirin utifrån livsformsanalysen vill Robin ägna fritidens tid åt nöjen, när väl arbetets 
plikt är fullbordad. 

Arbetarlivsformen är resultatet av sammanflödet mellan arbetsformen traditionellt lönearbete 
och de bemyndigades kärleksform (Jakobsen & Karlsson 1993). Enligt vår tolkning är det 
däremot mer troligt att hon lever (i alla fall dominerande) bekräftarnas kärleksform. För att 
förklara slutsatsen används empiri från Robins livsberättelse. Ända sedan gymnasiet har 
hennes handlingsmönster inneburit att ta hand om andra, eller i alla fall se till andras behov 
före sina egna. Hon har praktiserat på dagis och även arbetat som dagmamma, där båda 
sysselsättningarna har gemensamt att arbetsuppgifterna handlar om att ta hand om och 
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utveckla andra människor. Relationen med andra är viktig och hon saknar relationerna när de 
väl försvinner ur hennes liv: 

/…/ men jag kände fortfarande att jag vill ju ha någon att jobba med 
varje dag så därför jag inte, därför jag kände att nej nu måste jag nog 
sluta. Jag saknar barnen men inte jobbet om man säger så. 

Enligt vår tolkning lever Robin arbetarlivsformen, en slutsats som dras eftersom hon har haft 
ett lönearbete och tydligt uttrycker att hon vill att arbetet ska vara skilt från fritiden. Å andra 
sidan har Robin, precis som många andra kvinnor i dagens samhälle, en arbetslivserfarenhet 
som präglas av omvårdnad och utveckling av andra. I Robins fall handlar det om omvårdnad 
av små barn. Om vi tolkar den informationen utifrån ett livsformsperspektiv innebär det att 
Robin, förutom att leva arbetarlivsformen, även lever en blandform med inslag av 
bekräftarnas kärleksform. Bekräftarnas kärleksform har en omsorgspraktik som handlar om 
att ta hand om andra, samt en ideologi som innebär att mål i andra människor är fokus i livet 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 114). 

4.1.5 Klient Kim 

Kim är arbetssökande och bor i en medelstor stad i Sverige med sin familj. Mellan gymnasiet 
och fram tills att Kim blev inskriven hos Arbetsförmedlingen arbetade han inom olika yrken. 
Tidigt i livet hade Kim gjort ett val som skulle garantera honom anställning direkt efter 
gymnasiet och inom industrin. Lågkonjunkturen slog till och företaget, som hade utlovat 
arbete, drabbades av anställningsstopp och senare även nedskärning. Kim valde då att söka sig 
till byggbranschen. Han trivdes bra med arbetet och framförallt den lön som arbetet 
genererade. Efter några år blev Kim oenig med ledningen och valde på eget initiativ att 
avsluta sin tjänst. Arbetet efter blev en administrativ tjänst, vilket var alldeles för stillasittande 
för Kim så att han valde efter en kort tid att sluta. Kim är idag behovsanställd, men han 
upplever att nackdelen med denna anställning är att den inte ger någon stabil ekonomi, 
eftersom företaget endast ringer in Kim vid behov. Kim är därför idag inskriven som 
arbetssökande. 

Pengar är alltså, egentligen så är jag ju sådan som pengar spelar ju 
ingen större roll alltså. Bara man lever så är det okej. Men jag menar 
pengar har så jävla stor betydelse i dagens läge alltså. Har du inte 
pengar så kommer du ingenstans. Har du inte pengar så kan du inte 
leva. Jag menar allt allt allt kretsar ju kring pengar, så det vore ju gött 
och ha en del. Och jag menar jag kan inte försörja mig på ett jobb, typ 
vaktmästarjobb, som ger 11 000 ut i månaden. Det finns inte en chans 
för mig att leva på det. För att dels så har jag ju mina räkningar och ta 
hand om och dels har jag ju barn och en sambo. Och efter räkningarna 
så klarar jag mig inte själv på 11 000 liksom. 

Kim inser att det är svårt att få arbete så som arbetsmarknaden ser ut, men samtidigt är Kim 
inte beredd att ta vilket jobb som helst. Kravet på jobbet är främst, som det framgår i ovan 
citat, att det ska täcka räkningar och lite extra så att familjen kan leva. I intervjun framgår det 
att leva inte innebär att leva på minimilön, utan det ska finnas pengarna för att ha ett bra liv. 
Vad är ett bra liv för Kim? Att ha ett arbete och tjäna tillräckligt med pengar för att kunna 
betala räkningarna och inte hamna hos kronofogden. Att tjäna tillräckligt med pengar så att 
han slipper oroa sig om, när och hur han får pengar. För en person som lever 
arbetarlivsformen handlar ekonomi och arbete om samma sak, eftersom arbete utgör medlet 
för livet utanför arbetet (Jakobsen 1999, s. 172). I ovan citat menar Kim att ”Har du inte 
pengar så kan du inte leva.” Utifrån livsformsanalysen tolkar vi det som att Kim använder 
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arbete som medel för att leva det han menar är ”det goda livet”, vilket är typiskt för den som 
lever arbetarlivsformen (Jakobsen 1999, s. 171). 

Idag får Kim pengar från A-kassan och har som motprestation att vara på 
jobbcoachningsföretaget två halvdagar i veckan. Uppgiften, att söka arbete, utför han både på 
jobbcoachningsföretaget och hemma. Enligt livsformsanalysen är traditionellt lönearbete 
”skilt såväl i tid som till hela sin inre sammansättning och beskaffenhet från alla andra 
aktiviteter och sammanhang” (Jakobsen 1999, s. 171). Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka 
att arbetarlivsformens praktik i Kims liv har förändrats från att sälja sin arbetskraft för att få 
en lön till att vara på plats två halvdagar i vecka för att få A-kassa. Vidare kan vi även tolka 
med ett livsformsanalytiskt perspektiv att den skarpa skiljelinjen mellan arbete och fritid även 
har förändras i praktiken, eftersom uppgiften som utförs på jobbcoachningsföretaget även 
utförs hemma. 

Alltså jag är ingen så kallad /…/ bidragsparasit. Jag vill inte vara en 
sådan. Jag vill tjäna mina pengar, jag vill ha gjort någonting för dom. 
Inte gå hemma och suga pengar från någon jävla stat. 

För Kim är det inte ens tänkbart att bli långtidsarbetslös och få socialbidrag, vilket även 
markerar vikten av arbete. För Kim blir det fel att ta emot pengar från staten eftersom 
pengarna ska genereras av arbete. Citatet ovan lyfter även fram hur Kim ser på de som 
erhåller bidrag, ”bidragsparasiter”. Han ser inte att människorna kanske står i samma situation 
som honom själv och mer än gärna vill ha ett arbete, men inte får något på grund av 
omständigheter såsom bristande kompetens, bristande erfarenhet och/eller ökad arbetslöshet. 
Således kan det vara så att människorna inte haft något val när A-kassan tagit slut. Kim lever 
själv på A-kassa och är endast på jobbcoachningsföretaget två halvdagar i veckan. Vi menar 
att jobbcoachningen blivit som ett substitut till arbete och på så vis anser han sig inte vara i 
liknande situation som de som lever på bidrag. Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka det som 
att Kim har en förvrängd bild av verkligheten där de som får bidrag från staten bara har som 
mål att leva på andra, vilket leder till att Kim benämner dem som ”bidragsparasiter”. Orsaken 
till den förvrängda bilden är enligt livsformsanalysen benägenheten att tolka omvärlden 
utifrån sin egen ideologi och endast ser verkligheten så som ideologin framhåller den 
(Jakobsen och Karlsson 1993, s. 202 f). 

För Kim är det viktigt med en bra lön, att räkningarna kan betalas och det blir pengar över, 
men nu är han arbetslös och har således minskad inkomst. Baserat på hur mycket Kim trycker 
på vikten av god ekonomi och att han är ”jävligt rädd” för att hamna hos kronofogden, kan vi 
tolka att arbete och pengar utgör en slags trygghet för honom. Kim vill ha ett arbete för att 
slippa oroa sig över pengar. Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka att arbetslösheten och den 
försämrade inkomsten har försämrat existensvillkoren för arbetarlivsformen, som Kim lever, 
och därmed hotar Kims trygghet (jmf. Jakobsen & Karlsson 1993, s. 200). Vidare tolkar vi 
utifrån livsformsanalysen att Kim försöker upprätthålla tryggheten och därför lägger han stor 
vikt vid synliga resultat som indikerar ett steg närmre arbete och därmed en inkomst. Arbete 
är viktigt för Kim och när han skickades på jobbcoachning hade han höga förväntningarna om 
att jobbcoachningen skulle leda till anställning. Jobbcoachningsperioden närmar sig sitt slut 
och eftersom Kim inte upplever sig stå närmare ett arbete än innan jobbcoachningen är han 
besviken på jobbcoachningen. 

/…/ det är ju inge fel på jobbcoachning så, men jag tycker inte att det 
här ger så mycket, för jag tycker att, det mesta som har hänt, det har 
jag åstadkommit själv. Alltså inte på grund av att jag vart här, den här 
utbildningen, utan för att jag själv har tagit ansvar och gjort det. 
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Som ovan nämndes handlar ekonomi och arbete om samma sak och de är en förutsättning för 
att Kim ska leva det som han menar är ett bra liv. Jobbcoachningen har inte som ovan citat 
visar gjort så att han kommit närmare ett arbete och han uttrycker sitt missnöje, samtidigt som 
han är ödmjuk. Enligt livsformsanalysen upplever lönearbetaren att arbetslöshet är ofrivilligt 
och negativt, samt att arbetet, medlet, kan bli så centralt i den arbetslöses tillvaro att det blir 
själva målet (Jakobsen 1999, s. 172). Att arbete är centralt även för Kim är tydligt, eftersom 
han mestadels pratar om pengar och arbete. Han mår så dåligt över sin situation att han i 
perioder ligger sömnlös på nätterna och oroar sig över ekonomin, samt att han upplever 
perioder av nedstämdhet. Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka att arbete även blivit målet 
med tillvaron, eftersom det genererar det som Kim menar är ”det goda livet”, trygghet. 

Vi har redan utifrån livsformanalysen tolkat fram att Kim lever arbetarlivsformen, vilket 
tydligt influerar både Kims praktik och ideologi, men ändå delar han hushållsysslorna med sin 
sambo. Med utgångspunkt från livsformsanalysen beror delade hushållsysslor på att målet ”i 
normala fall” ligger inom hem och familj och/eller att Kims praktik genom åren anpassats 
efter sambons praktik. I Kims fall upplevs hushållssysslorna vara betungande och vid ett 
flertal tillfällen uttrycker Kim att det är jobbigt: 

/…/ jag har ju fortfarande den här frustrationen att jävlar vad disk det 
är och varför sköljer inte ens av tallriken /…/ Att dom behöver hoppa i 
en vattenpöl när dom inte har regnkläder på sig och sådana saker. För 
jag tycker det är så jobbigt, för vi bor ju i en lägenhet och det är inte 
samma sak som hus /…/ Då blir det ju jobbigt för mig, för då får jag ta 
hand om barnen och försöka hålla tyst på dem så att Klara kan sova. 

Även om det är betungande har Kim accepterat att ta större del av hushållsysslorna, eftersom 
han är arbetslös. Som vi tidigare nämnt lever Kim arbetarlivsformen, vilket enligt 
livsformsanalysen består av traditionellt lönearbetets arbetsform och bemyndigades 
kärleksform. För en individ som lever arbetarlivsformen kan det upplevas vara betungande, 
onödigt eller ointressant att lägga sin egna lediga tid på hem- och familjeangelägenheter 
(Jakobsen 1999, s. 262). Orsaken till detta är enligt livsformsanalysen att arbetarlivsformen 
bland annat består av de bemyndigades kärleksform som har tidsmedvetandet att det är ”min 
tid”, det vill säga tid som jag själv disponerar över (Jakobsen 1999, s. 109). Utifrån 
livsformsanalysen tolkar vi att Kim upplever hushållsysslorna betungande eftersom han vill 
lägga ”sin tid” på andra saker som till exempel dataspel. Framtidplaner är för Kim att se sig 
själv i spegeln och ha känslan av att ha lyckats. För Kim är att lyckas det samma som att ha ett 
arbete, det vill säga en fast inkomst så att familjen klarar sig. 

4.1.6 Klient Charlie 

Charlie är arbetssökande och bor i en medelstor stad i Sverige. Under gymnasietiden hade 
Charlie anställning inom ett serviceyrke och därefter har sysselsättningarna varierat fram till 
att hon blev arbetssökande. Charlie har större delen av tiden mellan gymnasiet och idag varit 
hemma dels eftersom hon varit föräldraledig och dels för att hon skött om hushållet. I perioder 
har hon även haft anställning som lagerarbetare och förra året blev hon klar med utbildning 
inom vården. 

/…/ förut har det ju varit mycket så att jag var mycket hemma. För då 
var det ju jag som skötte det automatiskt, tyckte jag också själv. Det 
kunde jag väl göra eftersom han jobbade. /…/ jag är väldigt gammal 
så i tanken. /…/ ja, han jobbade väl hårt, men så var det ju även när 
jag jobbade hårt och han jobbade hårt. Då var det ju jag som tog det 
ändå. Han kunde väl ta disken då någon gång kanske /…/ 
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Charlie beskriver ovan att det varit hennes uppgift att ta hand om hushållsysslorna i hemmet 
och så var det även när hon arbetade. När hon säger att hon ”är väldigt gammal så i tanken”, 
menar vi att det är underförstått att hon syftar till hur det var förr där kvinnan var hemma för 
att sköta hushållet medan mannen var familjeförsörjaren (jmf. Jakobsen 1999, s. 213). Charlie 
betonar vid ett flertal tillfällen hur viktigt det är att andra har det bra och att hon tycker om att 
ta hand om andra. Till exempel när vi pratar om varför hon valde den utbildning hon nyligen 
avslutat svarar hon: ”Ja, det är nog mest för att jag tycker om att ta hand om andra 
människor”. Det är tydligt att hon bryr sig om andra och ytterligare ett exempel där hon visar 
omsorg är när hon pratar om de andra klienterna, som hon träffar på jobbcoachningsföretaget. 
”Man stöttat ju varandra, det finns ju många negativa, det gör det ju och då försöker man ju få 
dom och ändra sig lite”. 

Enligt livsformsanalysen lever de individer som präglas av omsorgs-, behovs-, och 
relationsinriktad rationalitet bekräftarnas kärleksform. Bekräftarnas kärleksform vilar enligt 
livsformsanalysen på en omsorgspraktik (Jakobsen 1999, s. 101-107). Utifrån 
livsformsanalysen kan vi således tolka att Charlie lever bekräftarnas kärleksform, eftersom 
hon tydligt visar omsorg för andra. Livsformsanalysen framhåller även att de strukturellt 
kvinnliga livsformerna bygger på en kombination av bekräftarnas kärleksform och en 
strukturellt kvinnlig arbetsform, som utformas utifrån vad den man kvinnan lever med har 
användning för i sin livsform (Jakobsen 1999, s. 204). Charlie har separerat från sin sambo, 
men hennes vardagliga sysslor har inte förändrats på annat sätt än att hon söker arbete. 
Charlie har egna intressen som är barnen, blommor, bakning och inredning. Varje dag städar 
hon på grund av allergier och bakar eftersom det förväntas av henne. Tidigare när hon gick 
hemma upplevde hon att hon blev lugn när hon bakade, nu upplever hon att det endast är 
stressande. Det hon gör i hemmet är för att alla ska få det bra och hon upplever att ingen i 
familjen helt kan ta hand om sig. ”Jag måste ta hand om alla hela tiden. Det är ingen som 
klarar någonting annars”. Enligt livsformsanalysen förutsätter ett gott liv för den som lever 
husmorslivsform en enhet av hem och familj där alla har det bra, medan 
representationshustruns livsform förutsätter ett hem som hon trivs med och en nöjd och 
välfungerande familj. Representationshustrun har till skillnad från husmoderns egna intressen 
som hon intresserar sig i, men dessa intressen är avsedda för representation för mannens 
karriär (Jakobsen 1999, s. 225 f). Charlie har inte nämnt någonting om att det hon gör hemma 
eller de vänner de träffar är till för mannens karriär. Intressena hon har är inte anpassade efter 
hennes före detta sambos behov. Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka att Charlie lever 
husmorslivsform. För att stärka att hon lever husmorslivsform skulle vi behövt intervjua 
henne mer om hem och familj samt intervjua hennes före detta sambo, eftersom den 
strukturellt kvinnliga praktiken, enligt livsformsanalysen, styrs av det mannen har användning 
för i sin praktik. 

Efter avslutade studier och anställning som sommarvikarie har Charlie börjat söka arbete. För 
att få ett arbete är Charlie redo att vidareutbilda sig, men samtidigt drömmer hon om att i 
framtiden starta eget. Det som tilltalar Charlie med att starta eget är att vara sin egen chef. De 
idéer Charlie haft om egenföretag anser hon inte vara tillräckligt bra, vilket är anledningen till 
varför hon inte redan satsat på att starta eget. Enligt livsformsanalysen ligger mål som medel 
för de strukturellt kvinnliga livsformerna i hem och familj, vilket gör att den som lever dessa 
livsformer inte skiljer på arbete och fritid (Jakobsen 1999, s. 204). Självständighetens 
livsform har enlig livsformsanalysen mål och medel i företaget och skiljer därmed inte på 
arbete och fritid. I tillägg är arbetet i det egna företaget flexibelt gällande när, var och hur det 
ska utföras och kan på så sätt anpassas till den praktik som föreligger i den strukturellt 
kvinnliga livsformen (Jakobsen 1999, s. 268). Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka det som 
att Charlie dras mot att leva självständighetens livsform eftersom denna livsforms ideologi 
påminner om de strukturellt kvinnliga livsformernas ideologier. 
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”Ja, det är väl det jag kan tänka mig, fast jag söker ju mest inom vården, men det är jättesvårt, 
så det blir väl vidareutbildning.” Charlie är realistisk och ser att det inte finns många jobb som 
matchar hennes profil och hon inser att vidareutbildning även kan vara ett alternativ, men det 
är inget hon sökt till kommande höst. Anledningen till att hon kan tänka sig studera är för att, 
som hon själv uttrycker det ”jag vill inte stå still längre känner jag.” Varken drömmarna om 
eget företag eller planerna om studier hade resulterat i handling vid intervjutillfället, vilket gör 
det svårt att utifrån livsformsanalysen tolka fram om Charlie även lever någon strukturellt 
manlig livsform. 

En annan anledning till att Charlie söker egen försörjning är för att hon och sambon, som 
försörjde familjen, separerade. Charlie har således blivit tvungen att försöka få in en egen 
inkomst som kan försörja hushållet. I och med separationen blev Charlie inskriven som 
arbetssökande istället för att ha möjligheten att återgå till att sköta det gemensamma hemmet. 
Något som är gemensamt för de strukturellt kvinnliga livsformerna är att de samlever med en 
man, som står för försörjningsmedlen för hem och familj (Jakobsen 1999, s. 205). Utifrån 
livsformsanalysen kan vi tolka att oavsett vilken strukturell kvinnlig livsform som Charlie 
lever, kommer existensvillkoren försämras om den försörjande mannen lämnar familjen. 
Vidare tolkar vi utifrån livsformsanalysen att lämnar mannen kommer även livsformen hotas 
kraftigt. Charlie och sambon har börjat träffas igen och hon har förhoppningar om att de åter 
ska bo tillsammans. Även om de är särbos hjälper Charlie till med hushållssysslor hemma hos 
före detta sambon. Med ett livsformsanalytiskt perspektiv kan vi tolka att Charlie kämpar för 
att återskapa, omskapa eller på annat sätt upprätthålla den strukturellt kvinnliga livsform som 
dominerar hennes praktik och ideologi. 

Nej, jag hade ju inga förväntningar när jag kom hit, men jag kan ju 
säga att jag har blivit mycket gladare och ser mer positivt på att söka 
jobb än vad jag gjorde förut. 

Charlie söker arbete, funderar på vidareutbildning och drömmer om att starta eget. Charlie 
upplever att hon får mycket stöttning, tips och idéer av jobbcoacherna. Separationen har gjort 
att hon nu inte har någon försörjning till hushållet och behöver själv skaffa en inkomst. De 
alternativa vägar som en jobbcoach kan hjälpa Charlie med är studier, arbete och att starta 
eget och hon är öppen för alla. Av Charlies livsberättelse framgår det att Charlie haft liten 
kontakt med arbetsmarknaden, eftersom hon mestadels tagit hand om hem och familj eller 
studerat. Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka att Charlie inte haft tillräckligt med koppling 
till den ekonomiska produktionen för att vi ska ha möjlighet tolka fram den strukturellt 
manliga arbetsformen och vidare eventuell strukturellt manlig livsform. Jobbcoachens uppgift 
är att fungera som ett bollplank och genom att Charlie får hjälp med att komma till insikt med 
vad hon vill, genom stöd och pushning har hon blivit mer positiv till att söka jobb. Att fungera 
som bollplank handlar om att jobbcoachen ställer rätt frågor och mindre av att ge färdiga 
lösningen, så att klienten själv klarar av att hitta lösningen på de problem hon/han har 
(Rettinger 2011, s. 428 ff). 

Charlie upplever att jobbcoacherna varit väldig förstående och säger att jobbcoacherna är 
”Väldigt förstående, väldigt så. Jag blev väldigt förvånad att dom var så, dom förstod en 
liksom”. Med ett livsformsanalytiskt perspektiv kan vi tolka att en anledning till att hon blev 
förvånad är för att hon lever bekräftarnas kärleksform och den man hon levt med lever de 
bemyndigades kärleksform. Enligt livsformanalysen vilar de bemyndigandes kärleksform på 
en tillägnelsepraktik, ”där män extraherar kvinnors kärlekskraft utan att ge omsorg i utbyte” 
(Jakobsen 1999, s. 102). Utifrån livsformsanalysen tolkar vi att Charlie i relationen givit 
massor med kärlekskraft utan att erhålligt omsorg tillbaka. På jobbcoachningsföretaget har 
hon däremot träffat på andra bekräftare, som till exempel jobbcoach Alex, som givit henne 
omsorg.  
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4.2 Jobbcoachningsprocessen ur ett livsformsperspektiv 

I denna undersökning har vi urskiljt tendenser till att jobbcoacher och klienter systematiskt 
misstolkar och tala förbi varandra. Även om detta faktum villkorar jobbcoachningsprocessen 
leder det i de flesta fall till att processen inte påverkas, se 4.2.1 Tendenser till sociocentrism. 
Vi har även uppmärksammat förändringar av individers livsformers existensvillkor och att 
förändringarna ibland upplevs hota det livsformerna framhåller som ”det goda livet”, se 4.2.2 
Tendenser till neokulturation. Vi har även uppmärksammat att olika kärleksformer kan 
villkora jobbcoachningsprocessen på olika sätt, se 4.2.3 Kärleksformer och 
jobbcoachningsprocessen. 

4.2.1 Tendenser till sociocentrism 

För att analysera livsformernas sociocentrism har vi undersökt dels vilka situationer som 
klienterna och jobbcoacherna beskriver, och dels vilka värderingar de tillskriver olika 
områden i livet. Klient Robin beskriver en situation, gruppcoachningen, där goda chanser 
finns att jobbcoacher och klienter med varierande bakgrund och värderingar möter varandra. 
Robin menar att informationen som förmedlas under gruppcoachningen ofta redan är allmän 
kännedom och dessutom är inte stödet anpassat till klienternas skiftande behov. Under 
gruppcoachningen upplever Robin ibland att "det kan jag redan varför sitter jag här". 
Företaget som bidrog med intervjupersoner till vår undersökning har hög omsättning av 
klienter och jobbcoacherna möter olika personer från vecka till vecka. I denna situation, när 
jobbcoacherna bedriver gruppcoachning, bedömer vi utifrån livsformsanalysen att det är hög 
sannolikhet för att jobbcoacher och klienter möts som lever olika livsformer med olika 
sociocentriska synsätt som bestämmer hur de tolkar sin omvärld. Bedömningen styrks med ett 
uttalande från jobbcoach Alex, som beskriver hur företaget möter kraven på den breda 
variationen av klienter: 

Det är jätteblandat /…/ de yngsta är väl 20 och sen har vi såna som 
kommer hit och är 64 och halvt och går i pension lagom tills dom är 
här, så vi har allt, en del är jättemotiverade, en del är inte alls 
motiverade, haft nån som bara suttit och väntat av tiden för att han ska 
gå i pension, tycker inte det är nån idé att söka jobb när man snart är 
65 /…/  

Vissa av klienterna är unga och har precis inlett sina arbetsliv. Hur de utvecklas genom livet 
är ”en öppen bok”, eftersom de fortfarande har mycket tid kvar att använda till framtida 
handlingar som formar deras riktning i livet. Andra klienter är nära pensionsåldern och är 
istället i slutet av sina arbetsliv. Alex upplever att det är svårare att påverka äldre människors 
värderingar om arbetslivet och menar vidare att "dom har ju gjort och vill göra som dom alltid 
har gjort, det är svårt att få dom att tänka nytt". Enligt livsformsanalysen är ålder i sig inte en 
faktor som bestämmer vilken livsform någon lever. Livsformer är sociala strukturer som 
människor kan träda in och ut ur, även om det inte sker villkorslöst och är en segdragen 
process. En faktor som ålder behöver således inte betyda att människor lever olika livsformer, 
då denna faktor är mer knuten till den fysiska personen och teorin om livsformsanalys skiljer 
på människa och struktur (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 63-69). Utifrån livsformsanalysen 
tolkar vi att en ung person och en gammal person på jobbcoachföretaget kan leva samma 
livsform – eller olika – vilket beror på en rad andra faktorer. I det följande ska vi resonera för 
en sådan annan faktor. Jobboach Alex berättar: 
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/…/ vi har haft mycket språksvaga också som är nya som 
Arbetsförmedlingen satt här som inte förstår kanske språk ordentligt, 
så det kan va väldigt tufft att få dem att förstå, de har jättejobbigt när 
de ska söka jobb. 

Klienterna som jobbcoacherna Alex och Nicola coachar på företaget har även varierande 
ursprung när det gäller etnicitet, vilket ytterligare ökar sannolikheten för att människor möts 
som lever olika livsformer och har olika värderingar om hur livet bör utformas. 
Livsformsuppsättningen enligt befintlig livsformsteori utgår ifrån de västerländska 
samhällena, men det är mycket möjligt att det existerar andra livsformer i andra länder som 
ännu inte upptäckts. Enligt livsformsanalysen är livsformerna grundläggande för ett samhälle, 
vilket inte innebär att vi automatiskt kan överföra den befintliga livsformsteorin till vilket 
samhälle som helst (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 13). Sammanfattningsvis kan vi utifrån 
livsformsanalysen se tendenser till sociocentrism i situationer som till exempel 
gruppcoachningen. Detta beror på att människor med varierande bakgrund möts i varierande 
åldrar och olika etniciteter, där sannolikheten är hög för att de även lever olika livsformer. 

Klient Robin beskriver att individuell jobbcoachning har hjälpt henne i högre utsträckning än 
gruppcoachningen: ”Så hon fick mig ju hjälp att inse att jag ska söka till [utbildningen]”. 
Enligt vår tolkning är individuell jobbcoachning fördelaktigt av flera anledningar: 
Jobbcoachen kan då fokusera helhjärtat på klienten och bygga upp en tillitskänsla som 
förenklar interaktionen, genom att klienten litar på jobbcoachen och upplever sig kunna prata 
om känsliga ämnen. Att det finns ett förtroende mellan jobbcoachen och klienten är även 
viktigt för klient Sam. Han jämför sin nuvarande jobbcoach med en annan jobbcoach: ”fast 
väldigt mycket stelare och inte nått försnack utan det var så här ’vad har du gjort?’, då avlade man 
bara rapport, jag kunde lika gärna ha smällt ner ett papper på hans bord”. Den individuella 
jobbcoachningen förmedlar mer konkret stöd än som är möjligt inom gruppcoachningen. 
Utifrån ett livsformsperspektiv tolkar vi att individuell jobbcoachning således kan vara 
fördelaktigt när klienten vill lära sig mer hur hon/han skaffar ett arbete som överensstämmer 
med levnadsvillkoren i den levda livsformen. Eftersom jobbcoachen har en högre akademisk 
utbildning och ofta har en insikt i människors olikheter, kan denne anpassa stödet som ges i 
den individuella jobbcoachningen. Utifrån livsformsanalysen tolkar vi att jobbcoach och 
klient fortfarande kan leva olika livsformer när de möts i den individuella jobbcoachningen. 
Sociocentrismen mellan jobbcoachens och klientens levda livsformer behöver däremot inte 
leda till att målet med jobbcoachningen inte uppfylls. Jobbcoach Alex beskriver vad målet 
med jobbcoachningen är för henne: ”Det är ju att få ut dom i heltidssysselsättning”. 

Mål som att få ut klienterna i sysselsättning och utskrivna från arbetsförmedlingen kan ändå 
uppfyllas, trots att jobbcoachen och klienten många gånger tolkar sin omvärld utifrån 
kvalitativt skilda begreppsvärldar. Enligt vår tolkning beror på de roller som jobbcoach och 
klient har i interaktionen med varandra. Jobbcoachen strävar efter att identifiera klientens 
värderingar och skapa sig en förståelse för dessa, samt utforma stödet som ges därefter. Även 
om livsformsteorin framhåller att människor i olika livsformer på ett undermedvetet plan 
misstolkar varandra, har vi enligt vår tolkning förmågan att ”tänka oss in” i andra människors 
situationer och skapa oss en förståelse – även om denna förståelse givetvis utgår från den 
levda livsformens sociocentrism (jmf. Jakobsen & Karlsson 1993, s. 201 f). Tack vare att 
jobbcoachen har en avvaktande och vägledande roll i mötet med klienten, är det klientens mål 
med jobbcoachningen som styr interaktionen. Nicola menar exempelvis att ”Jag bestämmer ju 
aldrig någonting för någon /…/ utan det är ju alltid deltagarens, vad den vill egentligen.”. 

Hittills har vi resonerat kring de situationer inom jobbcoachningen där sociocentrism mellan 
livsformer är tydlig. För att utifrån livsformsanalysen tolka hur livsformers sociocentrism 
villkorar jobbcoachningsprocessen bör vi gå ett steg längre och undersöka hur våra 
intervjupersoner agerar. Framförallt behöver vi undersöka hur de motiverar sina handlingar 
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och vilka värderingar som ”gömmer sig” i deras berättelser. Jobbcoach Nicola talar till 
exempel om sin inställning till övertid: 

/…/ mina arbetstider är ju åtta till sjutton och sedan känner jag att jag, 
att det här behöver jag göra, det här resultatet ska redovisas på 
måndag så jag måste bli klar nu, då gör jag ju det, så tar jag ju 
sovmorgon på måndagen eller något sådant. 

Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka att den blandform Nicola lever ger upphov till en 
praktik och ideologi som bestämmer vilka tankar och idéer hon har om världen. Till exempel 
ser hon övertid som något hon kan göra, men att det då krävs någon form av kompensation för 
att fritiden inte ska hotas allt för mycket. Det kan till exempel handla om att ta ut sovmorgon 
ibland. Utifrån den blandform Nicola lever - och även blandformens sociocentrism - uträttar 
hon handlingar för att bevara och skydda sin syn på verkligheten. Även om människor, i det 
här fallet Nicola, uträttar dessa handlingar är de undermedvetna och leder ofta till andra utfall 
än vad som ursprungligen var tänkt. Vi använder ett exempel från Jakobsens och Karlssons 
(1993, s. 67 f) livsformsberättelser för att beskriva sambandet: Anders och Annika är gifta och 
har familj tillsammans. De är däremot inte medvetna om att de upprätthåller strukturer som 
"äktenskapet" och "kärnfamiljen" genom att agera på ett visst sätt (stå vid altaret, trä på 
ringen, skaffa barn, etcetera). Enligt vår tolkning är det möjligt att jämföra Anders och 
Annikas livsformsberättelser med Nicolas livsformsberättelse. Nicola är inte medveten om att 
hon upprätthåller de strukturella villkoren i den blandform hon lever genom att agera på ett 
visst sätt. Men genom att agera som hon gör bidrar hon till att upprätthålla de strukturer som 
är en del av den blandform hon lever. 

Sociocentrism och neokulturation är de två fenomen inom livsformsanalysen som vi lägger 
tonvikt vid i undersökningen. De förutsätter även varandra. Neokulturationen är det verktyg 
som vi kan använda för att analysera förändringar i livsformernas levnadsvillkor, till följd av 
att människor uträttar handlingar utifrån sin egen livsforms sociocentrism (Jakobsen & 
Karlsson 1993, s. 201). I nästföljande avsnitt beskrivs de neokulturationsprocesser som 
uppmärksammats i denna undersökning. 

4.2.2 Tendenser till neokulturation 

Arbetsbelastning 

För en jobbcoach som lever arbetarlivsformen kan arbetsbelastning på flera sätt påverka 
jobbcoachningsprocessen, vilket det redogörs för i denna del av analysen. Arbetsbelastning 
har i undersökningen tagit sig olika uttryck, bland annat genom antal klienter per jobbcoach, 
tunga samtal med klienter och stressigt arbete. Enligt livsformsanalysen skiljer 
arbetarlivsformens begreppsvärld på arbete och fritid, där arbete utgör medlet för livet utanför 
arbetet, det vill säga fritiden (Jakobsen 1999, s. 171). Med ett livsformsanalytiskt perspektiv 
kan vi tolka att om arbetsbelastningen blir för stor kan den inkräkta på fritiden, vilket även 
kan upplevas som ett hot mot ”det goda livet” och därmed inträffar neokulturation av 
arbetarlivsformen. 

Klient Sam menar att antal klienter tillsammans med engagemang är avgörande för hur 
mycket tid en jobbcoach lägger på individuell, konkret och aktiv hjälp. Det framgår tydligt i 
samtalet med Sam att han är medveten om jobbcoachernas arbetsbelastning och att färre 
klienter gör det lättare för jobbcoachen att lägger mer energi i varje klient. I citatet nedan gör 
Sam en jämförelse mellan nuvarande och tidigare jobbcoach: 
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/…/ men så sen hade dom ju inte riktigt lika mycket folk heller som 
[Företag A] har hand om, så det var väl lite lättare för dom /…/ jag vet 
inte ens hur många [Jobbcoach på Företag A] har hand om, kanske ett 
tio till trettiotal eller nått sånt där, medans på [Företag B] kanske dom 
hade fem till tio, så det var en väldigt stor skillnad så, då är det väl 
lättare för dom att koncentrera sig också. 

Om en jobbcoach har 20 klienter, som regeringen 2009 satte som maxgräns, innebär det att 
jobbcoachen har två timmar per klient och per arbetsvecka (a´ 40 timmar). En jobbcoach som 
har 10 klienter har således fyra timmar per klient och arbetsvecka, det vill säga dubbelt med 
tid. Jobbcoacherna Nicola och Alex har även administrationsuppgifter såsom att svara på 
mail, ta företagskontakter och övrig administration knutet till enskilda klienter. Där Nicola 
och Alex arbetar kommer deras klienter in två halvdagar per vecka. En person som lever 
arbetarlivsformen kan enligt livsformsanalysen trivas med sitt arbete, tycka om sina 
arbetsuppgifter, vara duktig och engagerad, men arbetet får inte inkräkta allt för mycket på 
fritiden (Jakobsen 1999, s. 171). Med ett livsformsanalytiskt perspektiv kan vi tolka att antalet 
klienter tillsammans med andra arbetsuppgifter kan påverka om arbete inkräktar på fritiden 
eller inte. 

Båda jobbcoacherna talar om hur tunga samtal kan påverka dem. Nicola upplever sig inte ha 
några problem att hantera dessa samtal. Hon beskriver sig själv som ”ganska kall” och ”kan 
lätt stänga av”. Samtal som handlar om ämnen som Nicola upplever ligger henne varmt om 
hjärtat menar hon ”kan ju fastna”. På vardagskvällarna går hon promenader eller tränar för att 
”andas lite, och rensa saker o ting”. Alex upplever att de tunga samtalen kan vara svåra att 
bearbeta, men eftersom hon cyklar hem får hon möjlighet att ”rensa huvudet”. Ibland är inte 
cykelturen hem tillräcklig och då får hon ”bearbeta mycket själv, eftersom man har 
tystnadsplikten så kan man ju inte heller diskutera grejerna när man kommer hem”. Förutom 
de tunga samtalen upplever Alex även att arbetet som jobbcoach är socialt krävande, vilket 
påverkar Alex sociala liv på fritiden och hon är ”inte så jättesocial” när hon väl kommer hem 
efter jobbet. Vi kan tolka att Nicola och Alex hanterar de tunga samtalen på olika sätt. Nicola 
hanterar samtalen främst genom att distansera sig från klienterna genom att vara ”kall” och att 
hon ”stänger av”. Alex hanterar de tunga samtalen efter själva samtalet dels genom att prata 
med kollegor och dels genom att bearbeta dem på sin fritid. Metoderna de använder för att 
hantera samtalen påverkar även jobbcoachningsprocessen på olika sätt. Eftersom Nicola å ena 
sidan agerar under samtalets gång kan hon även i samtalet upplevas kall och oengagerad. Alex 
bearbetar å andra sidan samtalen efter och kan i samtalet upplevas mer engagerad. Alex säger 
att ”mitt längsta samtal 2 timmar, med en som va tvungen att prata av sig om hela sitt liv”. 
Nicola ser på sin roll som jobbcoach på ett annat sätt: 

Både mycket bra och dåligt som kommer till en, men det är ju 
ingenting vi går och eller jag går inte in något djupare. Jag har ju 
fokus på det vi ska göra just nu och sedan kan man alltid berätta för 
dom, vem som kan hjälpa dom. För den rollen har ju inte jag. Jag är 
inte psykolog. 

Tidigare har vi utifrån livsformsanalysen tolkat att Nicola lever en blandform av livsformer 
där arbetarlivsform dominerar hennes ideologi och praktik. Således strävar Nicola efter att 
utforma arbetet så att tydliga gränser dras mellan arbete och fritid. Ett sätt för Nicola att uppnå 
denna gränsdragning är att distansera sig från klienterna i den mån det är möjligt. Likaså har 
vi utifrån livsformsanalysen tolkat att Alex lever en blandform av arbetarlivsformen och 
någon av de strukturellt kvinnliga livsformerna, där den senare präglas av en 
omsorgsrationalitet som innebär att sätta andra människors behov före egna ambitioner. Vi 
tolkar även att Alex strukturellt kvinnliga livsform dominerar henne ideologi och praktik, 
vilket gör det enklare för henne att även använda sin omsorgsrationalitet i mötet med 
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klienterna. Vidare tolkar vi att Alex får svårare att upprätthålla en tydligare gräns mellan 
arbete och fritid, eftersom rationaliteterna i arbetarlivsformen och bekräftarnas kärleksform 
går emot varandra. 

Arbetsbelastningen utgörs även av stressiga perioder med mer att göra, dels genom ökat antal 
klienter och dels genom att andra arbetsuppgifter ökar. Nicola berättar att ”det är ganska 
mycket stress /…/ och det kan bli ganska tufft att jobba så”. Enligt livsformsanalysen kan en 
person som lever arbetarlivsformen vara ambitiös så länge inte arbetet inkräktar allt för 
mycket på fritiden (Jakobsen 1999, s. 171). Således tolkar vi utifrån arbetarlivsformens 
perspektiv att antal klienter tillsammans med övriga arbetsuppgifter kan inkräkta på fritiden 
om belastningen blir för stor. Vidare tolkar vi att Nicola och Alex upprätthåller fritiden i stort, 
men Alex gör det inte i lika hög grad som Nicola. Nicola förebygger de tunga samtalen medan 
Alex använder en del av sin fritid för att bearbeta samtalen, vilket kan ses som att arbete för 
Alex del inkräktar på fritiden. 

Arbetslöshet 

Baserat på våra tidigare tolkningar utifrån livsformsanalysen lever majoriteten av 
intervjupersonerna arbetarlivsformen eller en blandform där arbetarlivsformen är 
dominerande. Ur arbetarlivsformens perspektiv är arbete medlet för att nå målet, ”det goda 
livet”, som ligger i fritidens sfär (Jakobsen 1999, s. 171). Med ett livsformsanalytiskt 
perspektiv kan vi tolka att existensvillkoren för en livsform förändras när en individ som lever 
arbetarlivsformen förlorar sitt arbete. Vidare tolkar vi att förändringen inte behöver leda till en 
neokulturationsprocess, eftersom Sverige idag har ett välfärdssamhälle som garanterar en 
inkomst i form av bidrag. Vi har uppmärksammat att arbetslösheten påverkar 
jobbcoachningsprocessen på olika sätt beroende på om det är klient som genomgår eller om 
det är jobbcoach som har genomgått arbetslösheten. 

Hur arbetslösheten kan påverka jobbcoachningsprocessen för en arbetstagare framgår 
tydligast i intervjuerna med klienterna Sam och Kim. Båda upplever att arbetslösheten är 
något negativt och ofrivilligt. I och med att båda klienterna är arbetslösa deltar de i en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, jobbcoachning. För att återgå till anställning söker de båda 
aktivt arbete. De har även kommit till insikt att om de inte efter jobbcoachningen går ut i 
anställning behöver de eventuellt gå en längre utbildning för att få arbete i framtiden. Kim har 
en uttryckt rädsla för att arbetslösheten kommer orsaka att han inte kan betala sina räkningar. 
Han är i perioder så orolig att han ligger sömnlös och i perioder upplever sig vara nedstämd. 
Sam upplever att arbetslösheten är psykiskt krävande, men har anpassat sin vardag efter 
arbetslösheten. Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka att existensvillkoren för livsformerna 
har förändras i och med att både Sam och Kim är arbetslösa. Däremot tolkar vi att Sam inte 
upplever förändringen hota ”det goda livet” så som Kim upplever det, vilket gör att Kim i 
högre grad står i en neokulturationsprocess. Arbetslösheten påverkar 
jobbcoachningsprocessen dels i form av förväntningar på åtgärden och dels i form av attityden 
gentemot åtgärden. Kim hade höga förväntningar att lämna jobbcoachningen för en 
anställning, men har i det senare börjat inse att förväntningarna kanske inte kommer 
uppfyllas. I och med att Kim upplever att förväntningarna inte kommer att förvekligas har han 
en negativ attityd gentemot jobbcoachningen, vilket gör att han inte längre är positivt inställd 
till att söka arbete. 

Jobbcoach Alex har vid några tillfällen varit arbetslös, vilket påverkar jobbcoachningen 
indirekt i form av hon har en insikt i hur det känns att vara arbetslös och kan utforma sina råd 
till klienterna därefter. De arbetslösa klienterna kan även få ett bättre förtroende för Alex 
eftersom hon upplevs förstå deras situation. Alex beskriver själv hur den egna arbetslösheten 
påverkar interaktionen med klienterna: 
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/…/ dom får ju en bättre förståelse också när jag säger att jag själv har 
vart arbetslös för då förstår man ju deras situation och de känner att, ja 
men då vet du hur det är /…/ 

Alex menar att den egna erfarenheten är till god hjälp under samtal med klienter, eftersom det 
tack vare denna förståelse blir enklare för Alex att förmedla information till klienterna. Har en 
jobbcoach förståelse för klienternas livssituation menar vi att misstolkningar inte utgör något 
hinder för att uppnå målet med jobbcoachning, eftersom relationen mellan jobbcoach och 
klient står på en starkare grund. 

Separation 

En separation kan påverka jobbcoachningsprocessen på flera sätt, vilket förklaras i denna del. 
Charlie och hennes sambo separerade vilket medförde att hon efter sommarvikariatet blev 
inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, istället för att återgå till att vara hemma 
och ta hand om hushållsysslorna som tidigare. Charlie förklarar hur upprivande och 
omtumlande separationen var: ”en chock, så jag gick väl omkring i chocktillstånd, ja, nästan i 
ett halvår, som ett vrak.”. Charlie förlorade inte bara sambon utan även en försörjning, vilket 
medfört att hon nu behöver söka arbete. Enligt livsformsanalysen har de strukturellt kvinnliga 
livsformerna gemensamt att de är beroende av en man som försörjer familjen (Jakobsen 1999, 
s. 204). Utifrån livsformsanalysen kan vi tolka att existensvillkoren för husmorslivsformen, 
som Charlie lever, har förändrats och hotar det livsformsideologin framhäver som ”det goda 
livet”, eftersom mannen och försörjningen har försvunnit. 

Separationen påverkar jobbcoachningsprocessen genom att Charlie nu behöver söka ett arbete 
och inte har haft tillräckligt med koppling till arbetsmarknaden för att helt veta vad hon vill 
arbeta med. Jobbcoachen får således ta en mer aktiv roll för att hjälpa Charlie att komma fram 
till vad som passar henne och vad hon vill. 

/…/ dom vet ju inte alltid vad dom vill, det blir mycket bollande idéer, 
vad dom vill, vad har dom för intressen, man får mycket rycka i deras 
fritidsintressen liksom för att komma fram till vad dom ska pröva för 
nått för dom har inte en aning /…/ 

Jobbcoach Alex förklarar ovan att för de klienter som inte vet vad de vill får jobbcoachen 
ställa fler frågor för att se vad som intresserar klienterna. Separationen upplevde Charlie som 
omtumlande och chockerande, samt fick henne att må dåligt. Ytterligare påverkan på 
jobbcoachningsprocessen som separationen indirekt haft är Charlies positiva inställning till 
jobbcoachning. Separationen var enormt upprivande för Charlie, som beskriver sig själv som 
ett ”vrak”. Det som skiljer Charlie från övriga klienter i undersökningen är att hon inte bara 
hade förlorat försörjningen utan även sin sambo, vilket medförde att hon mådde väldigt dåligt 
innan jobbcoachningen påbörjades. Hon har gått från att må dåligt till att i jobbcoachningen få 
stöd, någon som tror på henne och som finns där för henne, vilket medfört att hon blivit 
positivare och gladare som person. ”jag kan ju säga att jag har blivit mycket gladare och ser 
mer positivt på att söka jobb än vad jag gjorde förut.”. Således kan vi tolka att separationen 
som gjorde henne nedstämd även medfört att hon fått en positiv inställning till jobbcoachning, 
eftersom det även hjälpt henne som person. 

4.2.3 Kärleksformer och jobbcoachningsprocessen 

Vi har även i undersökningen uppmärksammat skillnader i hur jobbcoachningsprocessen 
påverkas beroende på vilken kärleksform som jobbcoacher och/eller klienter lever. Enligt 
livsformsanalysen baseras varje livsform på en kärleksform och en arbetsform. 
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Arbetsformerna och kärleksformerna innehar mer grundläggande krafter (Jakobsen 1999, s. 
111). Utifrån livsformsanalysen tolkar vi därför att kärleksformerna är grundläggande för hur 
människor agerar gentemot varandra i interna relationer, som till exempel relationen mellan 
jobbcoach och klient. I avsnittet redogör vi för hur de kärleksformer jobbcoacherna och 
klienterna lever villkorar deras handlingar, och hur deras handlingar i sin tur kan påverka 
jobbcoachningsprocessen. 

De bemyndigades kärleksform 

De bemyndigades kärleksform utgör enligt livsformsanalysen grunden för de strukturellt 
manliga livsformerna (Jakobsen 1999, s. 157). Utifrån livsformsanalysen tolkar vi att en 
jobbcoach och klient som dominerande lever en strukturellt manlig livsform således lever de 
bemyndigades kärleksform. En jobbcoach som lever de bemyndigades kärleksform kommer 
påverka jobbcoachningsprocessen annorlunda jämfört med en klient som lever samma 
kärleksform. Bemyndigaren har enligt livsformsanalysen mål ”för sig”, vilket innebär att 
hon/han har mål i egen utveckling, egna prestationer, egna intressen och så vidare. Medlet 
som används är hela omgivningen inklusive andra människor (Jakobsen 1999, s. 108). 

Hur påverkas jobbcoachningsprocessen av en jobbcoach som lever de bemyndigades 
kärleksform? Utifrån livsformanalysen kan vi tolka att jobbcoachen i praktiken är 
resultatorienterad, mekanisk i sitt arbetssätt och kan distansera sig från klienterna, eftersom de 
egna behoven/intressena/utvecklingen prioriteras. I vår undersökning visar jobbcoach Nicola 
exempel på detta, eftersom vi utifrån livsformsanalysen tidigare dragit slutsatsen att 
arbetarlivsformen dominerar hennes ideologi och praktik och därmed lever hon även 
dominerande de bemyndigades kärleksform. Nicola beskriver själv: ”Jag har ju fokus på det 
vi ska göra just nu” och ”jag är ganska kall. Jag kan lätt stänga av.” Vi tolkar vidare att 
Nicolas förhållningssätt till jobbcoachningen kan uppfattas olika beroende på vilken 
kärleksform klienten lever, vilket behandlas vidare under rubriken “De bemyndigades 
kärleksform och bekräftarnas kärleksform“.  

Hur påverkas jobbcoachningsprocessen av en klient som lever de bemyndigades kärleksform?  
Utifrån livsformsanalysen tolkar vi att en klient som lever de bemyndigades kärleksform vet 
vilka mål hon/han vill arbeta mot, eftersom de egna behoven/intressena/utvecklingen oftast är 
i fokus i en jobbcoachningsprocess. I vår undersökning visar Kim, Sam och Robin exempel på 
detta, eftersom alla tre vet vad de vill och har klara mål, med alternativa reservplaner. 
Exempelvis vill Sam arbeta på ett specifikt företag. Får han inte anställning där har han som 
reservplan att läsa upp betyg för att kunna söka in till en yrkesinriktad utbildning, vilket han 
menar ökar chansen för att sedan bli anställd på företaget. 

Bekräftarnas kärleksform 

Bekräftarnas kärleksform utgör enligt livsformsanalysen grunden för de strukturellt kvinnliga 
livsformerna (Jakobsen 1999, s. 204). Utifrån livsformsanalysen tolkar vi att en jobbcoach 
och klient som dominerande lever en strukturellt kvinnlig livsform således lever bekräftarnas 
kärleksform. Även en jobbcoach som lever bekräftarnas kärleksform kommer påverka 
jobbcoachningsprocessen annorlunda jämfört med en klient som lever samma kärleksform. 
Bekräftaren har enligt livsformsanalysen sina mål ”i andra” eller i relationer till andra, vilket 
innebär att hon/han har mål i andra ska ha det bra, må bra och att andra ska nå sina mål. 
Medlet som används för att nå målet utgörs av bekräftaren själv (Jakobsen 1999, s. 108). 

Hur påverkas jobbcoachningsprocessen av en jobbcoach som lever bekräftarnas kärleksform? 
Utifrån livsformanalysen kan vi tolka att jobbcoachen i praktiken är engagerad och finns till 
hands med så väl yttre som inre beredskap för andras behov ”av mig”. I undersökningen visar 
jobbcoach Alex exempel på detta, eftersom hon enligt vår livsformsanalytiska tolkning 
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dominerande lever bekräftarnas kärleksform. Alex finns till för sina klienter och hon hjälper 
dem både med yttre praktiska saker som till exempel var och hur de söker arbete. Hon hjälper 
även till med klienternas inre behov, som till exempel att lyssna på klienternas känslomässiga 
berättelser. Vi tolkar att Alex förhållningssätt till jobbcoachning uppfattas olika beroende på 
vilken kärleksform klienten har, vilket vi ska se på i nästa avsnitt.  

Hur påverkas jobbcoachningsprocessen av en klient som lever bekräftarnas kärleksform? 
Enligt livsformsanalysen har en person som lever husmorslivsformen ingen koppling till den 
ekonomiska produktionen (Jakobsen 1999, s. ). I undersökningen har vi tolkat att Charlie 
lever husmorslivsformen och inte arbetat speciellt mycket i sitt liv, vilket lett till att hon har 
otydliga mål med jobbcoachningen. Charlie är öppen för allt som jobbcoachen kan erbjuda. 
Hon kan tänka sig att starta eget, studera eller gå direkt ut i arbete, eftersom hon haft lite 
koppling till arbetsmarknaden och vill vara jobbcoachen tillags. Utifrån livsformsanalysen 
kan vi därför tolka att en klient som lever bekräftarnas kärleksform många gånger vill vara 
jobbcoachen till lags och göra som hon/han säger. 

Figur 1. Hur de olika kärleksformerna kan villkora 

jobbcoachningsprocessen. 
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De bemyndigades kärleksform och bekräftarnas kärleksform 

Vad händer om kärleksformerna möts i olika variationer? Vi har tidigare i analysen 
uppmärksammat variationer i hur de olika kärleksformerna kan villkora 
jobbcoachningsprocessen, vilket leder till att jobbcoachers och klienters handlingar påverkar 
processen på olika sätt. I denna del av analysen kommer vi föra ett teoretiskt resonemang 
utifrån livsformsteorin om hur olika sammansättningar av kärleksformerna kan villkora 
jobbcoachningsprocessen. 

En jobbcoach och en klient som både lever de bemyndigades kärleksform. Vi tolkar att i ett 
extremt fall skulle dessa båda ha så starka egenintressen, att om deras viljor i tillägg gick isär, 
skulle de rent konkret inte komma någonstans. Jobbcoachen arbetar för att uppnå sina 
intressen, prestationer och utveckling. Skulle det däremot vara så att de av olika anledningar 
ändå jobbar i samma riktning, kan kombinationen prestera riktigt bra resultat. Målet för 
klienten är att få ett arbete och om jobbcoachen själv har ett egenintresse i att klienten får 
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arbetet kommer båda arbeta åt samma håll. Egenintresset för jobbcoachen kan vara allt från 
bra resultat för att avancera i företaget till bonuspåslag på lönen. Det finns ändå en risk för att 
jobbcoachen vill få ut klienten så fort som möjligt i vilken sysselsättnings som helst bara för 
att redovisa bra resultat. Eftersom klienten också har ett starkt egenintresse kommer hon/han 
troligtvis inte gå med på jobbcoachens förslag. Således behöver båda parter i denna situation 
förhandla fram ett alternativt mål som möter bådas behov, eller så kan klienten byta 
jobbcoach. 

En jobbcoach och en klient som båda lever bekräftarnas kärleksform. Vi tolkar att i ett 
extremt fall vill båda vara den andre till lags så pass mycket att det skapas ett ”dödläge” och 
jobbcoachningen leder ingenstans. Jobbcoachen vill hitta den sysselsättning som klienten vill 
ha, medan klienten vill ta den sysselsättning jobbcoachen föreslår. Påverkas jobbcoach och 
klient så att de jobbar i samma riktning skulle de kunna uppnå ett resultat. Ett exempel är att 
jobbcoachen ser till företagets bästa och att företagets mål prioriteras högre än klientens mål. 
På så sätt gör jobbcoachen som företaget vill och föreslår en sysselsättning till klienten, som 
”bara sitter och väntar” på förslag. 

En jobbcoach som lever de bemyndigades kärleksform och en klient som lever bekräftarnas 
kärleksform. Vi tolkar att i ett extremt fall styr jobbcoachens mål klientens handlingar under 
jobbcoachningsprocessen. Jobbcoachen har då fokus på sina egna intressen, vilket kan leda 
till att klienten hamnar i en sysselsättning som inte är långsiktig för denne. Ett exempel är att 
en jobbcoach, som vill ha bra resultat, skickar iväg klienten på en utbildning, vilket inte alls 
passar klienten. Jobbcoachen får således bra resultat och klienten måste börja om från början 
och söka sysselsättning igen. 

En jobbcoach som lever bekräftarnas kärleksform och en klient som lever de bemyndigades 
kärleksform. Vi tolkar att i ett extremt fall leder denna kombination till perfekt matchning för 
klienten, eftersom klienten vet vad hon/han vill och jobbcoachen vill det bästa för klienten. 
Klienten kommer således få allt stöd som hon/han behöver. Risken finns här att klienten i 
värsta fall utnyttjar jobbcoachen, vilket kan bli påfrestande för jobbcoachen, speciellt om 
hon/han har flera liknande klienter. 

 
Figur 2. Hur olika sammansättningar av kärleksformer kan villkora 
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5 Sammanfattande diskussion 
___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet redogör för en diskussion kring undersökningens resultat. Kapitlet består av tre 
delar där den första delen kortfattat besvarar syftet och frågeställningarna. Del två består av 
resultatdiskussion och metoddiskussion, där vi främst blickar bakåt för att se vad som kunde 
gjorts bättre. I sista delen ges förslag till vidare forskning. 
_____________________________________________________________________________ 

5.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka jobbcoachningsprocessen utifrån ett livsformsperspektiv, 
genom att utföra livsformsanalys på jobbcoacher och klienter. Första steget för att uppfylla syftet 
var att identifiera vilka livsformer intervjupersonerna levde vid intervjutillfällena. Utifrån 
livsformsanalysen kunde vi sedan tolka fram tendenser till sociocentrism och 
neokulturationsprocesser hos de livsformer intervjupersonerna levde vid intervjutillfällena. Sista 
steget var att undersöka om tendenserna till livsformernas sociocentrism och neokulturation av 
livsformerna villkorade intervjupersonerna handlingar, på ett sådant sätt att 
jobbcoachningsprocessen påverkades. Nedan redogör vi för svaren till uppsatsens syfte och 
frågeställningar som motsvarar steg ett, två och tre. 
 

Vilka livsformer lever jobbcoach och klient? 

Vi har intervjuat två jobbcoacher och fyra klienter. Utifrån livsformsanalysen har vi tolkat att 
huvuddelen av intervjupersonernas lever arbetarlivsformen och/eller en blandform där 
arbetarlivsformen är dominerande. Tre av kvinnorna i undersökningen lever en blandform av 
arbetarlivsformen och någon av de strukturellt kvinnliga livsformerna. En av kvinnorna i 
undersökningen lever i större utsträckning den renodlade strukturellt kvinnliga livsformen 
husmorslivsformen. 
 

Vilka tendenser till sociocentrism och neokulturationsprocesser kan vi uppmärksamma hos de 
livsformer jobbcoach och klient lever? 

Sociocentriska perspektiv mellan livsformer blir tydligare olika situationer där jobbcoacher 
och klienter interagerar, som till exempel gruppcoachningen. Inom gruppcoachning stödjer 
jobbcoachen en större grupp klienter som ofta har varierande bakgrund när det kommer till 
bland annat ålder och etnicitet. Variation i ålder bland klienter behöver inte betyda att de lever 
olika livsformer, eftersom ålder är en egenskap som är kopplad till människan i sig. Däremot 
är det större sannolikhet att jobbcoacher och klienter lever olika livsformer om flera av 
bakgrundsfaktorerna är närvarande. Inom den individuella jobbcoachningen behöver inte 
sociocentrism mellan levda livsformer leda till att målet med jobbcoachningen inte uppnås, 
eftersom jobbcoacher och klienter i egenskap av sina roller oftast strävar efter ett samarbete 
för att uppnå sina respektive mål. 

Enligt livsformsanalysen är sociocentrism och neokulturation nära förknippade med varandra. 
En person agerar utifrån den levda livsformens syn på "det goda livet" (sociocentrism). Likaså 
strävar personen som lever livsformen, på ett undermedvetet plan, efter att upprätthålla de 
strukturella villkoren i den levda livsformen. Vissa av dessa processer är svagare än andra. 
Utifrån livsformsanalysen tolkar vi att processerna kan ta sig uttryck i verkligheten, genom att 
till exempel jobbcoachen tar ut sovmorgon på grund av övertidsarbete och vill kompensera för 
att arbetet inkräktar på fritiden. Andra processer är starkare och kan upplevas hota det som 
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livsformsanalysen sätter upp som "det goda livet". Detta kallas inom livsformsanalysen för 
neokulturationsprocesser. 

De områden som vi med ett livsformsperspektiv har tolkat som en del samhällets 
neokulturationsprocesser i relation till jobbcoachning redovisas i det följande: Hög 
arbetsbelastning i form av många klienter per coach, tunga samtal och stressigt arbete kan 
leda till att vissa jobbcoacher undermedvetet och systematiskt uträttar handlingar för att 
upprätthålla de strukturella villkoren i den levda livsformen; arbetslöshet kan leda till att ett 
viktigt existensvillkor försvinner för klienterna, vilket är arbete. Då strävar de efter att 
återigen skaffa sig en sysselsättning och jobbcoachning kan fungera som ett substitut för 
arbete under denna process; separation kan leda till att en person som lever en strukturellt 
kvinnlig livsform, och är beroende av försörjningen som personen i den strukturellt manliga 
livsformen tillhandahåller, har svårt att sätta upp yrkesinriktade mål i jobbcoachningen. 
Denna svårighet kan grunda sig i att personen som lever den strukturellt kvinnliga livsformen 
haft liten kontakt med den ekonomiska produktionen tidigare och är ovan att hantera 
arbetslivet. 

 
Kan tendenser till livsformernas sociocentrism och neokulturation av livsformerna villkora 
jobbcoach och klients handlingar, på ett sådant sätt att jobbcoachningsprocessen påverkas? 

Inom vissa situationer ökar sannolikheten för att jobbcoacher och klienter möts som lever 
olika livsformer. Livsformernas sociocentrism villkorar jobbcoachningsprocessen och kan 
leda till att den påverkas, även om det i de flesta fall inte sker. Detta beror dels på 
jobbcoachens och klientens respektive intressen och mål i jobbcoachningsprocessen, men en 
annan faktor är även viktig för att ett gott samarbeta ska uppnås, vilket är att det uppstår tillit 
mellan dem. 

De orsaker till att existensvillkoren för en livsform kan förändras har vi identifierat som 
arbetsbelastning, arbetslöshet och separation. Situationerna har påverkat 
jobbcoachningsprocessen på olika sätt: Arbetsbelastning kan påverka jobbcoachningen när 
jobbcoacherna upplevs vara distanserade och mekaniska i sitt arbetssätt, vilket kan resultera i 
att klienterna har svårare att skapa förtroende för jobbcoacherna. Arbetslösheten kan ha både 
positiva och negativa effekter på jobbcoachningsprocessen. Den positiva effekten kan skapas 
när en jobbcoach har insikt i hur det upplevs att vara arbetslös och kan relatera sina egna 
erfarenheter med klientens upplevelser. Den negativa effekten har uppmärksammats i de fall 
där den arbetssökande klienten lever arbetarlivsformen, där arbete utgör medlet för att nå 
målet med livet. När medlet försvinner, som vid arbetslöshet, upplevs situationen som negativ 
och ofrivillig. I undersökningen uppmärksammades även att neokulturation av 
husmorslivsformen kan inträffa vid separation. Separationen kan påverka jobbcoachningen på 
två sätt. Den första effekten är att klienten många gånger inte vet vad denne vill arbeta med 
och jobbcoachen behöver således ta en mer aktiv roll under jobbcoachningsprocessen. Den 
andra effekten är att jobbcoachningen kan medföra att klienten blir gladare och mer positiv då 
denne får komma till en plats med andra människor och där denne blir erbjuden stöd och 
hjälp. 

Vidare har vi uppmärksammat att kärleksformerna kan villkora jobbcoachernas och 
klienternas handlingar som i sin tur kan påverka jobbcoachningsprocessen på olika sätt. Hur 
processen påverkas är beroende av vilken av de bemyndigades och bekräftarnas kärleksform 
jobbcoachen eller klienten lever. Domineras jobbcoachen av de bemyndigades kärleksform 
kan jobbcoachen upplevas oengagerad och kall, medan om det är en klient som lever de 
bemyndigades kärleksform upplevs hon/han som målfokuserad och vet exakt om hon/han vill. 
Lever en jobbcoach bekräftarnas kärleksform kan jobbcoachen upplevas engagerad i 
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klienterna, medan klienten kan upplevas sakna tydliga mål med arbetssökandet och upplevas 
var mer ”öppen för förslag”. 

5.2 Diskussion 

Vårt syfte var att undersöka jobbcoachningsprocessen utifrån ett livsformsperspektiv, genom 
att utföra livsformsanalys på jobbcoacher och klienter. Vi var även intresserade av att se om och 
hur tendenser till sociocentrism och neokulturationsprocesser hos livsformerna villkorar 
intervjupersonernas handlingar, på ett sådant sätt att jobbcoachningsprocessen påverkades. 
Hur jobbcoachningsprocessen påverkas beror däremot på flera faktorer: Det beror på om 
klient och jobbcoach lever samma livsform eller om de lever olika livsformer, samt 
vilken/vilka livsformer de lever. Beroende på vilken livsform de lever utgår de från olika 
livsformers sociocentriska synsätt när de utför handlingar. Sociocentrism och neokulturation 
var två fenomen som vi inför undersökningen insåg kunde hjälpa oss att lyfta fram 
förhållanden där livsformerna ”krockar” med varandra. För att analysera fram ett intressant 
resultat med koppling till jobbcoachning valde vi därför att fokusera på dessa fenomen inom 
intervjupersonernas livshistorier. Vi gick in i undersökningen med en föreställning om att få 
fram konkreta resultat, men allteftersom vi lärt oss mer om livsformsanalysen har vi insett att 
händelser i människors liv sällan är enkla att förklara på ett konkret sätt. Således ser vi att 
våra resultat endast skrapar på ytan och ett sätt för att i framtiden få djupare analysdelar är att 
intervjua samma person flera gånger, med ett par års tidsintervall mellan varje intervjutillfälle. 
Genom att utföra undersökningen på detta sätt kan man följa intervjupersonernas utveckling 
och göra jämförelser mellan olika tider i intervjupersonernas liv, för att utföra en djupare 
analys av livsformsutvecklingen. 

När vi inledde undersökningen hade vi en förhållandevis låg kunskapsnivå inom ämnet 
livsformsanalys. Allt eftersom forskningsprocessen fortskridit har vår kunskap om ämnet 
ökat. Till exempel visar vårt resultat att det går att se tendenser till neokulturationsprocesser 
på flera nivåer, att de inte är enkla att förklara och pågår hela tiden i samhället. Jobbcoacherna 
Alex och Nicola har olika strategier för att hantera tunga samtal på jobbet och strävar på en 
undermedveten nivå efter att upprätthålla sina egna tolkningar av ”det goda livet”. Den 
nämnda slutsatsen skiljer sig i flera avseenden från till exempel klient Charlies livssituation, 
där hon fram tills nyligen har levt tillsammans med sambo som försörjde familjen. Hon har 
själv inte haft speciellt mycket kontakt med arbetslivet, och det är intressant att se hur hon 
agerar till följd av att ha levt en mer renodlad strukturellt kvinnlig livsform. Alex, Nicola och 
Charlies livssituationer kan analyseras med hjälp av livsformsanalys, men att deras situationer 
är så olika från varandra visar även på vilken bredd livsformsanalysen har för att förklara 
varför människor agerar som de gör. Vårt resultat är en del av helhetsbilden och 
neokulturationsprocesser är komplexa företeelser som är svåröverskådliga. I denna uppsats 
har vi enbart identifierat några av de orsaker som ligger till grund för intervjupersonernas 
agerande. 

I undersökningen levde de flesta av intervjupersonerna med sambo. Vi har lagt fokus på 
intervjupersonernas arbetshistorier och utrett drivkrafter bakom deras beteenden kopplat till 
arbete, vilket lett till den livsformsanalytiska tolkningen att de flesta intervjupersonerna lever 
en blandform där den ena livsformen är arbetarlivsformen. I vår livsformsanalys lades ingen 
betoning på intervjupersonernas hem- och familjsituation, vilket möjligtvis hade resulterat i 
mer information om vilken strukturellt kvinnlig livsform de lever. De strukturellt manliga och 
strukturellt kvinnliga livsformerna existerar i par och förutsätter varandra. En kvinna som 
lever en strukturellt kvinnlig livsform har en praktik som formas av villkoren i den strukturellt 
manliga livsformen. Således hade ett annat tillvägagångssätt för oss att utreda 
intervjupersonernas strukturellt kvinnliga livsformer varit att utföra livsformsanalys på 
intervjupersonernas sambos. 
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Människors livshistorier kan tolkas utifrån olika samhällsvetenskapliga teorier, där 
livsformsteorin är en av dem. Livsformsteorin kan således inte ensam förklara människors 
handlingar utan behöver ibland kompletteras med andra teorier. Vårt resultat har tolkats 
utifrån livsformsteorin och vi ser även att flera samhällsvetenskapliga teorier hade stärkt eller 
givit andra resultat. I Charlies fall ser vi till exempel att separationen har påverkat henne på 
flera sätt. Hade vi haft med sociopsykologisk teori om självförtroende hade vi haft möjlighet 
att vidareutveckla ett resonemang kring hur hennes självförtroende påverkades av 
separationen. Den utgångspunkt vi hade innan undersökningen påbörjades medförde att vi 
valde att lägga oss på en nivå som var hanterbar för oss. Vi gjorde ett medvetet val att låta 
undersökningen grundas på livsformsanalysen för att dels begränsa oss själva och hinna klart 
med uppsatsen i tid, och dels för att på bästa sätt besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

I vissa fall har vi haft tolkningsproblem i och med att vissa intervjuer varit tvetydiga, eftersom 
drivkrafter pekat åt olika håll. Till exempel i samtalet med jobbcoachen Nicola om övertid, 
där hon å ena sidan är mån om att skilja arbetstid från fritid och å andra sidan har en positiv 
attityd gentemot övertid. Alternativa orsaker till detta kan vara att hon antingen lever en 
blandform av arbetarlivsformen och av karriärens livsform eller att hon ger ett svar utifrån hur 
hon tror att en anställd ska svara. Trots allt representerar hon ett företag. Hade de tvetydiga 
svaren varit avgörande för ett resultat skulle vi givetvis kontaktat intervjupersonerna för 
kompletterande frågor. Vi har inte ansett oss behöva kontakta intervjupersonerna, i och med 
att vi erhållit tillräckligt med information för att identifiera den livsform som dominerar varje 
intervjuperson.  

När det gäller de etiska övervägandena ser vi en förbättringspunkt när det gäller 
konfidentialitetskravet. I och med att intervjupersonerna fick välja plats för intervjun valde 
samtliga att utföra den på företaget, som fört oss samman. Detta har inneburit att de 
jobbcoacher som intervjuats har kännedom om när vi varit där, samt vilka klienter som har 
intervjuats. Urvalet föll sig så att det har blivit två jobbcoacher, två kvinnliga klienter och två 
manliga klienter, vilket medfört att det även blivit lättare att urskilja de olika 
intervjupersonerna. Det räcker med att det finns kunskap om vilka som deltagit och att en 
person känner till något om en av intervjupersonerna så kan hon/han lista ut vem den andre 
intervjupersonen är. Vi valde därför att försöka redogöra för analys och resultat på ett sätt som 
inte avslöjar intervjupersonernas identitet. Vi menar att sannolikheten är hög för att människor 
utanför företaget inte har samma möjlighet att identifiera intervjupersonerna. För att stärka 
konfidentialitetskravet skulle vi ha bokat in intervjuerna på annan plats än på företaget och 
därmed hade vi kunnat skydda intervjupersonernas identitet bättre. Eftersom bristen är 
uppmärksammad har vi valt att undanhålla vissa citat som kan avslöja intervjupersonernas 
identitet. 

Hur kan då vårt resultat användas? Resultatet kan användas för att öka förståelsen för hur 
jobbcoachers och klienters livsformer kan påverka jobbcoachningsprocessen. Vidare kan 
resultatet användas för att öka förståelsen för jobbcoacher och klienters relation till varandra, 
vilket vi menar är intressant för framförallt jobbcoacher i sin yrkesutövning. Syftet med 
undersökningen var att fylla en kunskapslucka eftersom vi inte har hittat någon forskning där 
livsformsteorin används för att analysera interaktionen mellan jobbcoacher och klienter. Vår 
förhoppning är även att vårt resultat kan väcka intresse för vidare forskning inom samma 
område. 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Klienterna i undersökningen var helt arbetslösa vid intervjutillfällena. En fråga som växte 
fram upp under forskningsprocessen är följande: Vilka mål och medel driver en person som är 
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långtidsarbetslös? Vidare forskning kan handla om att studera neokulturation av livsformer 
som inträffar när människor blir och förblir arbetslösa över en längre tid. 

I undersökningen kom vi även fram till hur kärleksformerna kan villkora hur människor 
agerar och hur agerandet i sin tur kan påverka jobbcoachningsprocessen. Analysen om 
kärleksformerna i relation till jobbcoachningsprocessen är grundad i empiri, men analysen har 
samtidigt karaktären av att behandla vissa extremfall och giltigheten kan ifrågasättas då vi 
haft ett begränsat urval att stödja resultatet på. Ett annat alternativ till vidare forskning kan 
således vara bygga vidare på vår analys av kärleksformerna och på vilket sätt de villkorar 
jobbcoachningsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



52 

 

6 Referenslista 
 

Bergqvist, T. (2004). Självständighetens livsfom(er) och småföretagande: tillämpning och  
  utveckling av realistisk livsformsanalys. Karlstad: Karlstad University Studies 2004: 47. 

Bergqvist, T. & Axelsson, J. (2011). Livsformer som skilda passions- och  
  exploateringspositioner. I Bergqvist, T., Gillberg, G. & Ivarsson, L. (red.) Arbete:  
  Passion och exploatering. Växjö: Linnéuniversitetet. s. 23-34.   

Bhaskar, R. (1975). A Realist theory of science. Storbritannien: Leeds Books Ltd. 

Blitz, C. L. & Mechanic, D. (2006). Facilitators and barriers to employment among  
  invdividuals with psychiatric disabilities: A job coach perspective, Work, 26(4), 407-
 419. 

Carter, B. & Sealey, A. (2000). Language, structure and agency: What can realist social 

 theory offer to sociolinguistics?, Journal of Sociolinguistics, 4(1), 3-20. 

Card, D., Kluve, J. & Weber, A. (2010). Active labour market policy evaluations: A meta- 
  analysis, The Economic Journal, 120(548), F452–F477. 
 
Christensen, L. R. (1988). Hver vore veje. Livsformer, familietyper og kvindeliv (2  uppl.).  
  Köpenhamn: Etnologisk Forum.  

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures      
  for developing grounded theory (3 uppl.). London: Sage Publications, Inc. 

Cox, E., Bachkirova, T. & Clutterbuck, D. A. (red.) (2010). The complete handbook of  
  coaching. London: Sage Publications, Ltd. 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa  
  metoder (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.   

Højrup, T. (1989). Det glemte folk. Livsformen og centraldirigering. Köpenhamn: Statens  
  Byggeforskningsinstitut. 

Jakobsen, L. (1999). Livsform, kön och risk: En utveckling och tillämpning av realistisk   
  livsformsanalys. Lund: Arkiv. 

Jakobsen, L. & Karlsson, J. Ch. (1993). Arbete och kärlek: En utveckling av  
  livsformsanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, J. Ch. (1988): Intervjuarinstruktioner för den kvalitativa fasen i en undersökning  
  av svenska folkets livsformer. PM 55: 123, Försvarets Forskningsanstalt. 

Krueger, A. B. & Lindahl, M. (2009). An evaluation of selected reforms to education and  
  labor market policy in Sweden. Stockholm: Finanspolitiska rådet. 

Lanzt, A. (2007). Intervjumetodik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Liechner, M. & Wiehler, S. (2011). Kids or courses? Gender differences in the effects of  
  active labor market policies. Journal of Population Economics, 24(3), 783-812.  

Liljeberg, L., Martinson, S. & Thelander, J. (2012). Vad innebär det att bli coachad? En 
  utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen. Uppsala: Institutet för  
  arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 



53 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och  
  rapportera en undersökning. Stockholm: Studentlitteratur. 

Prop. 2008/09:97. Åtgärder för jobb och omställning.  

Rettinger, S. (2011). Construction and display of competence and (professional) identity in    
  coaching interaction. Journal of Business Communication, 48(4), 426-445. 

 

  



54 

 

Bilaga 1 (1/2) 

Intervjuguide jobbcoach 

Allmänt om intervjupersonen  

• Ålder 
• Familjesituation / Civilstatus– Maka/make? Flickvän/Pojkvän? Barn? 
• Yrkesstatus/Arbete – hur länge har du haft ditt nuvarande? Senaste arbetet`? 

Livshistoria  

• Vad arbetar/arbetade dina föräldrar med? Utred samtliga arbetsformer, kompletterande 
frågor om det behövs om föräldrarnas uppväxtförhållanden. 

• Var bodde familjen? Flyttade ni när du var liten? Varför? 
• Var uppmärksam på kriser och viktiga händelser (övergångar) – ställ följdfrågor, var, 

varför och hur samt hjälp av vem och hur?  
• Vad är IP:s arbetsform och yrkestitel nu? 

Arbetshistoria  

Gå igenom alla arbetsformer som IP haft. Fokusera på den senaste. Informera IP om att kort 
gå igenom tidigare arbeten för att i slutet gå djupare in på senaste arbetet. 

• Vilka arbeten har IP haft (arbetsformer), följ upp detaljer. Få med de officiella 
yrkestitlarna och andra namn IP använder. 

• Andra verksamheter som IP sysslar/sysslat med 
o Arbetslöshet 
o Vård av barn 
o Tjänsteledighet 
o Studier och andra bisysslor. 

• Har IP haft eget företag? 
• Lägg fokus på förändringar, när IP t.ex. byter jobb, börjar studera, blir arbetslös etc. 

Ställ följdfrågor som varför, när, hur. 
• Motiv bakom arbetsbyten. Varför bytte IP Arbete? Påverkade hem- och 

familjesituationen IP:s arbetssituation (typ av tjänst, arbetstider, arbetsuppgifter, 
ansvar) 

Djupanalys av nuvarande arbetssituation (lägg inte fokus på andra anställningar förutom 
jobbcoachning och eventuellt parallellt arbete) 

Arbetsform: anställningsförhållanden, (formella villkor) lönesättning, arbetsgivare osv.  

• Hur fick du jobbet? Vem hjälpte till?  
• Särskild utbildning? Vilken? En viktig del att få information om är i vilken grad 

personliga nätverk mobiliserats för att få jobb, starta eget osv. 
 

Yrkesinnehåll: Grundfrågan är ”Vad innehåller jobbet?” Försök få en konkret beskrivning av 
vad ip gör i jobbet. 

• För-/nackdelar med arbetet?  
• Ingår det i arbetet att leda andras arbete? (över- och underordning)  
• Hur och i vilka situationer? 
• Arbetstiderna 
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Bilaga 1 (2/2) 
 

• Schema 

Jobbcoachningsprocessen  

Var uppmärksam på stereotyper som IP fäster på klienterna eller andra. Spinn vidare på 
konflikter mellan coach/klient under mötet. 

• Vad är syftet med coachningen?  
Var uppmärksam om företaget och coachens mål skiljer sig åt från varandra.  

• Hur går jobbcoachning till? 
• Vilka olika klienter stöter du på? Beskriv öppet.  

Är de motiverade? Kvinnor/män? Etnicitet? Ålder? Speciell inriktning? 
• Vad har klienterna oftast för inställning när de kommer första gången?  
• Vad har klienterna oftast för inställning sista gången ni träffar dem? 
• Beskriver ett typiskt möte mellan dig och en klient? 
• Hur flyter kommunikationen på med klienterna? Är det enkelt att förmedla 

information? Förekommer det några missförstånd? Försök få konkreta exempel.  
• Är det lätt att förstå vad klienterna vill? Några exempel på när det inte fungerat? 
• Går det uppfylla klienternas önskemål?  
• Är det svårt att få klienterna att göra vissa saker/använda vissa verktyg? Om ja, be IP 

förklara varför det är så. 

Hem- och familjesituation  

Hem 
• Vem gör vad hemma: laga mat, handla, diska, städa, plocka undan, tvätta kläder, 

tvätta bil, reparationer, underhåll maskiner, hämta och köra barn mm. 
Fritid 

• ”Fritid”: hobbys, träning, hemmakvällar, uteliv, föreningsliv. mm. 
• Umgänge med familj, släkt, vänner, arbetskamrater, mm. 
• Om jobbcoachning är ett deltidsjobb, påverkas fritiden av arbetet 

 

Framtidsplaner 

• Har nått målet, är nöjd med situationen, om inte – varför? 
• Något man vill ändra på  
• Varför/varför inte (kan ha att göra med familjesituation, arbetstider osv.) 

 

Beskrivning av vardag och helgdag 

Be IP beskriva sin senaste vardag och lediga dag. För vårt fall är det intressant med en 
arbetsdag med individuell coachning av klienter. Be IP berätta om en ”normal dag”. Fråga när 
IP steg upp, åt frukost, vem gjorde frukost och gå igenom hela dygnet. Fråga om vilken plats 
IP befann sig, vilka andra personer var närvarande, vilka verksamheter utfördes, vilka var 
motiven för verksamheterna, osv. Fråga om kvällstiden. 
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Bilaga 2 (1/3) 

Intervjuguide klient 

Allmänt om intervjupersonen  

• Ålder 
• Familjesituation / Civilstatus– Maka/make? Flickvän/Pojkvän? Barn? 
• Yrkesstatus/Arbete – hur länge har du haft ditt nuvarande? Senaste arbetet`? 

Livshistoria  

• Vad arbetar/arbetade dina föräldrar med? Utred samtliga arbetsformer, kompletterande 
frågor om det behövs om föräldrarnas uppväxtförhållanden. 

• Var bodde familjen? Flyttade ni när du var liten? Varför? 
• Var uppmärksam på kriser och viktiga händelser (övergångar) – ställ följdfrågor, var, 

varför och hur samt hjälp av vem och hur?  
• Vad är IP:s arbetsform och yrkestitel nu? 

Arbetshistoria  

Gå igenom alla arbetsformer som IP haft. Fokusera på den senaste. Informera IP om att kort 
gå igenom tidigare arbeten för att i slutet gå djupare in på senaste arbetet. 

• Vilka arbeten har IP haft (arbetsformer), följ upp detaljer. Få med de officiella 
yrkestitlarna och andra namn IP använder. 

• Andra verksamheter som IP sysslar/sysslat med 
o Arbetslöshet 
o Vård av barn 
o Tjänsteledighet 
o Studier och andra bisysslor. 

• Har IP haft eget företag? 
• Lägg fokus på förändringar, när IP t.ex. byter jobb, börjar studera, blir arbetslös etc. 

Ställ följdfrågor som varför, när, hur. 
• Motiv bakom arbetsbyten. Varför bytte IP Arbete? Påverkade hem- och 

familjesituationen IP:s arbetssituation (typ av tjänst, arbetstider, arbetsuppgifter, 
ansvar) 

Djupanalys av nuvarande arbetssituation. Om klienten för närvarande är arbetslös, fokusera på 
det senaste arbetet. Vilket jobb skulle IP vilja ha? 

Arbetsform: anställningsförhållanden, (formella villkor) lönesättning, arbetsgivare osv.  

• Hur fick du jobbet? Vem hjälpte till?  
• Särskild utbildning? Vilken? En viktig del att få information om är i vilken 

grad personliga nätverk mobiliserats för att få jobb, starta eget osv. 
 

Yrkesinnehåll: Grundfrågan är ”Vad innehåller jobbet?” Försök få en konkret beskrivning av 
vad IP gör i jobbet. 

• För-/nackdelar med arbetet 
• Ingår det i arbetet att leda andras arbete? (över- och underordning). 
• Hur och i vilka situationer? 
• Arbetstiderna 
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Bilaga 2 (2/3) 

 
• Schema 

Jobbcoachningsprocessen  

Var uppmärksam på stereotyper som IP fäster på coachen eller andra. Spinn vidare på 
konflikter mellan coach/klient under mötet. 

Allmänt om jobbcoachning 

• Vad är syftet med coachningen för dig?  
• Vilka förväntningar finns på coachningen? 
• Ser det ut som att dina förväntningar kommer kunna uppfyllas? 
• Vad menar du är en jobbcoachs arbetsuppgifter? 
• Vad tycker du din jobbcoach ska hjälpa dig med?  
• Hjälper coachen dig med allt det du önskar få hjälp med? 
• Vilken inställning upplever du att jobbcoacherna har? Förstående/oförstående, 

empatiska/likgiltiga, bryr sig/ obrydda, engagerade/ oengagerade, hjälpsam/ 
ohjälpsam, stödjande/ icke stödjande 

• Hur brukar ett möte mellan dig och din coach gå till? 

Kommunikation mellan jobbcoach och klient 

• Upplever du att det är lätt att prata med din coach? Varför/ varför inte. 
• Är det enkelt att förmedla vad du vill, tycker och känner? 
• Verkar coachen förstå vad du menar? Försök få konkreta exempel.  
• Är det enkelt att förstå coachen? Några exempel när det fungerar och inte fungerat? 
• Har du vid något tillfälle känt dig riktigt nöjd med din jobbcoach? 
• Har du någon gång blivit arg eller besviken på din jobbcoach? I så fall varför? 
• Skulle du vilja byta jobbcoach? Varför/ varför inte? 
• Vilken förändring upplever du att du har gjort från första mötet till idag? 

Hem- och familjesituation  

Hem 
• Vem gör vad hemma: laga mat, handla, diska, städa, plocka undan, tvätta kläder, 

tvätta bil, reparationer, underhåll maskiner, hämta och köra barn mm. 
Fritid 

• ”Fritid”: hobbys, träning, hemmakvällar, uteliv, föreningsliv. mm. 
• Umgänge med familj, släkt, vänner, arbetskamrater, mm. 
• Om jobbcoachning är ett deltidsjobb, påverkas fritiden av arbetet 

 

Framtidsplaner 

• Har nått målet, är nöjd med situationen, om inte – varför? 
• Något man vill ändra på  
• Varför/varför inte (kan ha att göra med familjesituation, arbetstider osv.) 
• Även gällande arbete/ arbetssituationen 
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Bilaga 2 (3/3) 
 

Beskrivning av vardag och helgdag  

Be IP beskriva sin senaste vardag och lediga dag. Om IP är arbetslös, hur definieras en 
vardag? Lägger IP upp arbetssökandet som en arbetsdag eller har IP en annan syn på 
uppdelningen av arbetstid och ledig tid? Be IP berätta om en ”normal dag”. Fråga när IP steg 
upp, åt frukost, vem gjorde frukost och gå igenom hela dygnet. Fråga om vilken plats IP 
befann sig, vilka andra personer var närvarande, vilka verksamheter utfördes, vilka var 
motiven för verksamheterna, osv. Fråga om kvällstiden också.  
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Bilaga 3 

 

 

Livsformsanalys av jobbcoacher och klienter 

 

Hej kära intervjudeltagare! 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur kommunikationen fungerar mellan 

jobbcoach och klient, samt se hur samtalsflödet flyter på i samspelet mellan dessa parter. 

Undersökningen kommer genomföras med hjälp av livsformintervjuer. Livsformsintervjuer 

har till uppgift att lyfta fram din livshistoria, med fokus på arbetshistorian och i detta fall 

jobbcoachningsprocessen. Denna metod har valts eftersom vi är intresserade av vilken 

livsform du lever, samt vilken roll livsformen spelar i interaktionen mellan jobbcoach och 

klient. 

Undersökningen är i sin helhet frivillig, vilket innebär att du kan välja att inte svara på en eller 

flera frågor. Du kan även välja att avsluta intervjun utan att behöva uppge anledning. 

Personuppgifter och insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

resultatet av undersökningen redovisas på sådant sätt att din identitet inte avslöjas. Rent 

praktiskt innebär detta att namn på personer och platser byts ut mot fiktiva namn. Även annan 

information som kan härledas till din identitet tas bort eller ändras. 

Tack för din medverkan! Ditt bidrag höjer undersökningens kvalitet och det är vi mycket 

tacksamma för. Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta någon av intervjuarna. 

 

Karlstad 25 mars 2013 

 

 

_________________________                                         _________________________ 

Intervjuare Joel Persson-Kangas  Intervjuare Therese Nilsson 

E-post: j.perssonkangas@gmail.com  E-post: nilsson.jobb@gmail.com

    


