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Förord 

 

 

Vi vill börja med att tacka våra intervjupersoner som gjort denna undersökning möjlig, både 

jobbcoacher och arbetssökande. Framförallt vill vi tacka det jobbcoachföretag som med stort 

engagemang hjälpt oss att hitta arbetssökande att intervjua men också gällande andra frågor 

och funderingar vi haft kring deras arbete och området jobbcoachning. 

Vi vill dessutom tacka vår handledare Tuula Bergqvist som med en van granskares ögon har 

läst vår uppsats och kommit med positiva infallsvinklar och förbättringsmöjligheter. Tack 

vare din vägledning har både en djupare förståelse uppnåtts hos oss men även ett i slutändan 

bättre arbete utförts. 

Avslutningsvis vill vi också tacka familj och vänner för allt stöd längs vägen! Givetvis vill vi 

ge oss själva och varandra en rejäl klapp på axeln för ett väl utfört samarbete! 

Arbetsfördelning 

Arbetet har emellan oss fördelats lika där vi båda har kommit med input, feedback och genom 

bland annat detta bidragit till arbetets olika delar. 

 

Karlstad, juni 2013 

Linnea Haglund & Johan Krohn 

 

Trevlig läsning! 
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Abstract 

 

This qualitative interview study focuses on job coaching by examining what thoughts, views 

and opinions the involved parties, such as job applicants and job coaches, have of the 

contribution. The aim is to highlight the obstacles and opportunities by examining the 

expectations that exist from both parties as well as how to look at job coaching and its 

different areas. In this context, examine the similarities and differences between the two 

parties approach to the contribution. This is made possible through four interviews with job 

applicants as well as four interviews with job coaches. A grounded theory inspired approach 

was used to obtain the results of the study. The analysis consisted of coding to develop and 

present categories of the collected interview material. 

 

The results show that there are some obstacles and opportunities associated with the 

contribution. These obstacles and opportunities are due to the similarities and differences job 

coaches and job applicants have in their view of the contribution. In particular there exists an 

obstacle in the different expectations that the involved parties have of the contribution. Some 

job applicants have unrealistic expectations of job coaching, both low and too high. However 

the study also shows that expectations may change to a more realistic and positive outlook 

among the participants depending on the time spent in job coaching. We see that this is a great 

opportunity for development in job coaching. We also see that, after time, job coaches and job 

applicants state a greater similarity in the description of job coaching’s different areas. The 

similarities are about how to look at goal setting, the flow of information and responsibilities 

within job coaching. In order for this to change it’s required, however, that a good 

relationship is formed. This involves actions like active listening and feedback between 

participant and coach. Research has long shown how unemployment contributes to a lower 

wellbeing which is why we also argument for the opportunities that the relationship between 

coach and participant may form. Finally we find a lack of information flow, which can be an 

obstacle to the contribution. This is primarily because of the unrealistic expectations and 

feelings of insecurity that exists towards job coaching.     

 

 

 

 

Keywords: job coaching, unemployment, coaching, qualitative study, interview, expectations, 

areas within job coaching. 
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Sammanfattning 

 

Denna kvalitativa intervjuundersökning inriktar sig på jobbcoachning som 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd för arbetssökande. Genom att granska vad de inblandade 

parterna, såsom arbetssökande och jobbcoacher, har för tankar, syn och åsikter kring åtgärden 

belyser vi hinder och möjligheter med insatsen. Vi undersöker främst vilka förväntningar som 

existerar från de båda parternas sida och hur man ser på jobbcoachningsprocessens olika 

delområden. I samband med detta analyseras likheter och skillnader mellan de två parternas 

sätt att se på åtgärden. Studien möjliggörs genom fyra intervjuer med arbetssökande och fyra 

intervjuer med jobbcoacher, vilka är verksamma inom två olika av Arbetsförmedlingens 

kompletterande aktörer. Ett grounded theory inspirerat arbetssätt har använts för att få fram 

resultatet av studien och analysarbetet har i sig bestått av kodning för att utveckla och 

presentera kategorier av det insamlade intervjumaterialet.  

 

Resultatet visar att det förekommer vissa hinder och möjligheter i samband med åtgärden. 

Dessa hinder och möjligheter beror bland annat på de likheter och skillnader som jobbcoacher 

och arbetssökande har i sin syn på insatsen. Framförallt existerar ett hinder i och med de 

skillnader som parterna har vid sina förväntningar inför åtgärden. Det förekommer att 

arbetssökande har orealistiska förväntningar på jobbcoachning, dels låga dels för höga. 

Studien visar däremot att dessa förväntningar kan förändras till en mer realistisk och positiv 

syn på jobbcoachning efter att deltagare varit inne i åtgärden en längre tid. Vi ser att detta 

innebär stora utvecklingsmöjligheter inom insatsen jobbcoachning. Vi ser även att 

jobbcoacher och arbetssökande efter en tid i coachningen uppger en större likhet i 

beskrivningen kring jobbcoachningens olika delområden. Likheterna handlar om hur man ser 

på målarbetet, informationsflödet och ansvarsfördelningen. För att denna syn ska kunna 

förändras krävs emellertid att en god relation i form av ett aktivt lyssnande och arbete med 

feedback etablerats mellan deltagare och coach. Då forskning sedan lång tid tillbaka visat hur 

arbetslöshet bidrar till att ett lägre välmående utvecklar vi även ett resonemang kring vilken 

möjlighet som relationen mellan coach och deltagare vid jobbcoachning utgör för 

arbetssökande. Slutligen finner vi en brist i informationsflödet vilket kan utgöra ett hinder 

med åtgärden. Detta främst beroende av de orealistiska förväntningar samt osäkerhetskänslor 

som existerar inför en coachsituation.  

 
 

 

 

Nyckelord: jobbcoachning, arbetslöshet, coachning, kvalitativ studie, intervju, förväntningar, 

jobbcoachningens delområden.   
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1. Inledning 

 

 

Uppsatsens inledande kapitel ger en introduktion till varför vi valt att inrikta oss på vårt 

valda område, jobbcoachning, samt vad detta område innebär och innefattar. Vi kommer 

även att presentera problemområdet, syftet och frågeställningar vi valt att inrikta oss på samt 

dispositionen för uppsatsen. 

 

 

År 2008 tog regeringen beslut om att Arbetsförmedlingen skulle få uppdraget att 

implementera och satsa på jobbcoachning för arbetslösa. Satsningen skulle nu bli möjlig 

utanför de arbetsmarknadspolitiska programmen Jobb- och utvecklingsgarantin och 

Jobbgarantin för ungdomar, där jobbcoachning tidigare endast varit möjlig (prop. 2008/09:97, 

s 86 f). Jobbcoachningen, som är förlagd över en tremånadersperiod, kan ske via 

Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher men främst är uppdraget förlagt på kompletterande 

aktörer till Arbetsförmedlingen som avtal upphandlats med (Arbetsförmedlingen 2012, 

www1).  

 

Sedan regeringens miljardsatsning på jobbcoachning inleddes för arbetssökande via 

Arbetsförmedlingen har det i media skapats debatter och riktats kritik mot jobbcoachning som 

åtgärd för arbetslösa. Frågan som oftast förekommit har formulerats; Hjälper verkligen 

jobbcoachning arbetslösa till nytt jobb? SVT:s granskning är ett av de senare exemplen där 

journalister sätter ljus på Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer som visat sig göra 

jättevinster av denna nya miljardindustri som arbetslösa numera anses utgöra. Det beskrivs 

hur Arbetsförmedlingen årligen köper tjänster från cirka 800 bolag men att utbetalningar 

främst går till ett 30-tal av aktörerna. Likaså går att läsa att när Arbetsförmedlingen 

upphandlar tjänsten ställs en rad krav på innehållet och de aktiviteter som krävs av bolagen, 

däremot kontrolleras inte deras vinstnivåer. Frågan som ställs i samband med detta är om 

tillräckliga kontroller gjorts från Arbetsförmedlingens sida för att säkerställa att myndigheten 

får vad de betalar för när det finns bolag som tar ut var fjärde, till och med var tredje krona i 

vinst (SVT 2013, www2). Samtidigt belyser Dagens Nyheter att det under den senaste tiden 

har rapporterats om somliga jobbcoachningsföretag som använt sig av minst sagt annorlunda 

metoder under sina möten. Detta trots att Arbetsförmedlingen ställer krav på bolagen gällande 

de tjänster och aktiviteter som ska finnas tillgängliga. Det beskrivs hur deltagare till 

coachningen har fått ägna sig åt alltifrån knyppling till fotbad och filmvisning, lett av personal 

inom de privata jobbcoachningsföretag som har upphandlade avtal med Arbetsförmedlingen. 

Det skrivs även att liknande aktiviteter tyvärr har dykt upp ett flertal gånger under de senaste 

åren (Dagens Nyheter 2013, www3).  

 

Men samtidigt som stark kritik riktas mot jobbcoachningen, då denna inte leder till någon 

minskning av arbetslösheten, så beskrivs det ändå hur denna gett bättre resultat än 
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Arbetsförmedlingens traditionella verksamhet. Problemet som finns är att det dessvärre inte 

fungerar lika bra för alla (Dagens Nyheter 2013, www4). Senast i december, 2012, 

klargjordes en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

vilket framställer att jobbcoachning har en begränsad effekt på grund av att det inte lett till ett 

mindre antal inskrivna på Arbetsförmedlingen. Man har dock sett att metoden jobbcoachning 

hjälpt vissa grupper i samhället. Individerna som själva deltagit i jobbcoachning är också 

mycket nöjda med vad det inneburit för dem. De menar att det gett mycket positivt i och med 

det individuella stöd som jobbcoachningen innebär, vilket de saknat på Arbetsförmedlingen 

tidigare (Liljeberg, Martinson & Thelander 2012, s 31 ff).  

 

Det finns en mängd tidigare forskning som inriktar sig på arbetslöshet, dess utgång och 

påverkan för individen och samhället i stort. En del tidigare studier tar även upp åtgärden 

jobbcoachning. Vi har sett att somliga av dessa i stora drag inriktar sig på vad jobbcoacher 

tänker och upplever kring sin yrkesroll. Däremot finns det relativt lite skrivet kring hur de 

båda medverkande parterna ser på insatsen. Då faktum är att det dels existerar en hög 

arbetslöshet i Sverige som dessutom gradvis ökar (Dagens möjligheter 2013, www5; Berglind 

et al. 2012, s 99). Dels att jobbcoachning fortfarande är en användbar arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd som Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande, vill vi genom en jämförande studie 

konkretisera hur man kan hantera jobbcoachning på ett framgångsrikt sätt. Vi vill inte granska 

enskilda bolag och hur de sköter sig utan istället se till de medverkande parternas enskilda 

perspektiv kring insatsen. Detta för att därigenom se till de hinder och möjligheter som 

uppkommer inom jobbcoachning och som eventuellt kan påverka utfallet och situationen för 

den arbetslöse.    

 

1.1 Problemformulering 

 

I och med att det riktats mycket kritik mot jobbcoachning som arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

för arbetssökande behöver åtgärden granskas ytterligare för att upprätthålla väl fungerade 

system för arbetslösa. Främst då faktum kvarstår att väl fungerade och utarbetade insatser 

behövs för att kunna motverka alternativt minska den rådande arbetslösheten. Den forskning 

som idag existerar inom området är även något smal, vilket också utgör att det finns 

ytterligare behov av att granska insatsen vidare. Det förekommer en begränsad mängd studier 

som riktar in sig på både jobbcoachers och arbetssökandes perspektiv. Vi anser att samtliga 

inblandade parters tankar, syn och åsikter kring åtgärden behöver lyftas fram för att kunna 

belysa problem och likaså välfungerande arbetssätt för vidareutveckling. 
 

För möjligheten att uttala oss om hela jobbcoachningsprocessen har vi valt att dels se till de 

medverkande parternas förväntningar inför jobbcoachningen, dels övriga delområden som 

insatsen innefattar. Inledningsvis låg fokus inom studien på att endast se till vilka 

förväntningar som jobbcoacher och deltagare har på coachningen och hur dessa kunde 

påverka det senare utfallet. Men vi kom sedan till insikt med att förväntningar endast är en 
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smal del av jobbcoachningsprocessen och att vi utifrån detta inte skulle kunna uttala oss om 

utfallet i sin helhet som vi önskade. I och med denna insikt valde vi därför att inkorporera 

ytterligare delområden som är avgörande för en lyckad coachning och därmed ett lyckat 

resultat.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att granska vad de inblandade i jobbcoachningen såsom 

arbetssökande och de verksamma jobbcoacherna har för tankar, syn och uppfattningar kring 

åtgärdens innehåll och dess effekter. Detta för att kunna klargöra vad som fungerar bra samt 

mindre bra i coacharbetet. Utifrån detta har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

 Vilka förväntningar finns på jobbcoachning hos arbetssökande och jobbcoacher?  

 

 Hur ser de båda medverkande parterna på coachningsprocessens olika delområden?  

 

 Existerar det likheter eller skillnader kring de medverkande parternas tankar, syn och 

uppfattningar av jobbcoachning?  

 

1.3 Disposition 

 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras en inledning som för in läsaren på det valda 

området och ämnet. I samband med detta presenteras även problemområde samt syftet och 

frågeställningarna för undersökningen. I det andra kapitlet görs en djupare genomgång av den 

teoretiska bakgrunden för ämnet. Där beskrivs relevant teori som anses vara nödvändig för att 

besvara våra frågeställningar. Här presenteras bland annat vad teorin berättar om både 

arbetssökandes och jobbcoachers respektive situationer, roller och uppgifter inom 

jobbcoachning. Det lyfts också forskning kring förväntningar som parterna kan känna inför 

mötet med varandra och vad detta kan ha för påverkan. I metodkapitlet kan en noggrann 

genomgång av forskningsprocessen följas, vilket tillvägagångssätt som tillämpats samt 

beskrivning av denna. Även forskningsetiska överväganden, reliabilitet och validitet och 

annat lyfts här upp för granskning. Det fjärde kapitlet är analys och resultat, i vilket läsaren 

får de resultat från de genomförda intervjuerna presenterande för sig. Dessa resultat kopplas 

till teorikapitlet och analyser framförs kring vad vi kommit fram till. I studiens avslutande 

kapitel, sammanfattande diskussion, presenteras slutsatserna av denna undersökning. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning.    
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2. Teoretisk referensram  

 

 

Detta kapitel består av fyra avsnitt, vilka inkluderar arbetslöshet, coachning, jobbcoachning 

och förväntningar. Dessa har i sig tillhörande underrubriker som tillsammans utgör studiens 

vetenskapliga grund, den teoretiska referensramen. Vi redovisar bland annat begrepp och 

teorier som är relevanta utifrån studiens undersökning.  

 

 

2.1 Arbetslöshet   

 

För att kunna genomföra en studie kring jobbcoachning, som i sig har som uppgift att 

motverka arbetslöshet, behövs först och främst en redogörelse kring begreppet arbetslöshet. 

Inledningsvis ges därför läsaren en relativt övergripande inblick i vad arbetslöshet innebär och 

kan leda till, följt av hur man bekämpar arbetslöshet med så kallade arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder, där bland annat jobbcoachning kommer in i bilden.     

 

Granberg (2003 s, 59 ff) beskriver att arbetslöshet beror på en minskad efterfrågan av 

arbetskraft, vilket innebär att det inte finns arbeten till alla som vill ha ett. Det handlar även 

om en svårighet att matcha arbetsutbudet mot antalet arbetsvilliga. Ofta handlar detta om att 

en viss kompetens saknas eller på grund av geografiska orsaker, såsom att arbetsutbud och 

arbetsvilliga är placerade på olika ställen i landet. Detta bidrar till att arbetslösheten också blir 

alltmer uppdelad. Forskning har bland annat sett att vissa städer i landet, som till exempel 

universitetsstäderna, har betydligt lättare att rekrytera nya medarbetare medan andra städer 

och orter i landet har högre arbetslöshet. 

 

Under februari månad 2013 var 8,9 procent av arbetskraften registrerad som arbetslös 

(Dagens möjligheter 2013, www5), vilket innefattar de personer som inte har någon 

sysselsättning men som kan arbeta och aktivt söker arbete (Granberg 2003, s 70). Denna 

procent av arbetsmarknadsläget motsvarar en siffra på sammanlagt 420 217 arbetslösa 

personer i landet. Under samma månad förra året (2012) låg arbetslösheten på 8,7 procent, 

vilket innebär att arbetslösheten har ökat sedan föregående år (Dagens möjligheter 2013, 

www5). Arbetsförmedlingen visar i sin senaste prognos för arbetsmarknaden att 

arbetslösheten kommer att öka ännu mer under 2013-2014, vilket betyder att det kommer att 

finnas färre lediga jobb samt fler personer som är arbetssökande (Berglind et al. 2012, s 99). 

Prognosen förklarar särskilt hur personer som är inne i arbetslösheten sedan en tid tillbaka 

kommer få det betydligt svårare att ta sig ur sin arbetslösa situation då konkurrensen om 

jobben ökar och det inte finns lika många arbeten att gå till längre (Berglind et al. 2012, s 2 

ff). Arbetsförmedlingen skriver i sin återrapportering till regeringen om innebörden av att i ett 

tidigt skede därför identifiera de arbetssökande som löper stor risk att drabbas av 
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långtidsarbetslöshet för att på bästa sätt förhindra långvarig arbetslöshet i landet. Under 2012 

skrevs 373 971 personer in på Arbetsförmedlingen som arbetslösa och 10 procent av dessa 

identifierades löpa stor risk för att drabbas av långtidsarbetslöshet, varpå extra insatser sattes 

in för dessa individer (Arbetsförmedlingen 2013, www6). 

 

Sett ur ett historiskt perspektiv så började samhället och politiker inte bekämpa arbetslöshet 

förrän i slutet av 1930-talet, vilket förklaras i den nyare syn på arbetslösheten som trädde fram 

i samhället under den här perioden. En stor anledning till de nya insatserna för arbetslösa 

handlade om att politiker började se samband mellan samhällsekonomiska mål och åtgärder 

mot arbetslöshet. Innan dess hade man sett på arbetslöshet som något individen frivilligt valt 

och dessutom själv orsakat (Granberg 2003, s 60 f). Naidoo och Wills (2007, 266 f) förklarar 

vidare att sysselsättning behövs för ett lands ekonomi, då arbeten skapar varor och tjänster 

som bidrar till landets ekonomiska förutsättning. De menar att arbetslöshet är en hälsorisk för 

både samhället och den enskilda individen och förklarar att arbetslöshet har en stark koppling 

till ohälsa och dödlighet i samhället. 

 

2.1.1 Åtgärder mot arbetslöshet 

 

För att minska på arbetslöshet har samhället under en lång tid vidtagit ett antal olika åtgärder, 

såkallade arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetslösa. Syftet är att underlätta till att skapa 

en bättre balans mellan hur efterfrågan och utbudet av arbetskraft ser ut. Mycket handlar även 

om att försöka öka den totala efterfrågan på arbetskraft (Granberg 2003, s 59). 

Arbetsförmedlingen har i sin rapport redovisat arbetsmarknadsläget för 2012-2014. Där 

beskrivs hur ett flertal kommer att bli arbetslösa framöver jämfört med tidigare 

konjunktursförsvagningar som existerat i landet. Detta innebär att fler personer kommer att 

behöva ta del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tillhandahålls inom 

Arbetsförmedlingen via riksdag och regerings beslut (Berglind et al. 2012, s 2 ff). Dock har 

alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder sina specifika villkor kring vad som gäller för att som 

arbetssökande ha möjlighet att träda in i ett program eller få ta del av en insats. Villkoren som 

bör uppfyllas för att få ta del av ett specifikt program baseras till exempel på att den 

arbetssökande ska vara arbetslös eller riskera att bli, vara inskriven på Arbetsförmedlingen 

eller ha sökt arbete under en viss tidsperiod. Det är den lokala arbetsförmedlingen som 

beslutar om individen har behov eller rätt till en viss insats eller ett visst program 

(Arbetsförmedlingen 2013, www7). 

 

Följande beskrivning redogör för några av de existerande arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

och vilka effekter dessa bland annat resulterat i för arbetssökande. Den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden Arbetspraktik har exempelvis uppmärksammats i en nyligen 

genomförd studie. Åtgärden syftar till att öka möjligheten till sysselsättning genom förstärkt 

arbetslivserfarenhet och nya arbetsgivarkontakter. Man har sett att effekten av åtgärden varit 

positiv men måttlig då arbetslösheten för personerna i programmet minskat med 6 procent. 

Arbetspraktik ökade den framtida inkomsten hos personerna i programmet och minskade 
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samtidigt på individernas tid med ekonomiskt bidrag. Resultatet av studien visar dock på att 

personerna skulle haft en ännu större nytta om de istället för att genomföra Arbetspraktik 

skulle ha gått en Arbetsmarknadsutbildning (Forslund et al. 2013, s 1 f). Det vill säga en 

yrkesinriktad kurs eller utbildning via Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen 2013, 

www8). En annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd är Jobbgarantin för ungdomar. Programmet 

erbjuder särskilda insatser i form av individuell kartläggning, jobbsökaraktiviteter som 

coachning, praktik, utbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd till start av 

näringsverksamhet. Syftet är att så snabbt som möjligt få ett arbete eller återgå till anställning, 

alternativt påbörja nya studier (Arbetsförmedlingen 2013, www9). År 2011 genomfördes en 

studie kring effekten av Jobbgarantin för ungdomar. Undersökningen, som sträckte sig över 

perioden 2008-2009, kunde inte visa på några långsiktiga effekter av programmet. Orsaken 

var att övergången till arbete generellt sett inte ökade för de ungdomar som deltagit i 

programmet (Hall & Liljeberg 2011, s 1). Jobb- och utvecklingsgarantin är ett av 

Arbetsförmedlingens största program, vilket bygger på tre olika faser med individanpassade 

insatser. Vid granskning av programmet har forskning visat att endast en tredjedel av 

individerna i programmet upplevt att insatsen bidragit till att hitta nytt jobb. En anledning var 

att aktiviteten i programmet var mycket låg. Hälften av deltagarna tyckte emellertid att 

aktiviteterna som tillämpades i programmet var anpassade efter deras individuella behov och 

situation (Sibbmark & Martinson 2010, s 1).  

 

År 2008 tog regeringen beslut om att Arbetsförmedlingen skulle få uppdraget att 

implementera och satsa på jobbcoachning för arbetslösa utanför de arbetsmarknadspolitiska 

programmen Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar, där 

jobbcoachning tidigare endast varit möjlig. Regeringens förstärkta insats om jobbcoachning är 

tänkt som ett komplement till Arbetsförmedlingens övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

och beslutet är riktat till alla arbetslösa som är inskrivna via Arbetsförmedlingen. Speciellt är 

insatsen tänkt som ett förstärkt stöd i början av arbetslösheten för de som nyligen förlorat 

arbetet. I regeringens proposition kan man läsa om syftet med den nya satsningen 

jobbcoachning. Satsningen beskrivs handla om att i en större mån kunna hjälpa arbetssökande 

att hitta tillbaka till ett arbete. Detta förklaras ske genom individbaserad personlig coachning 

som innebär ett effektivt stöd i arbetssökandet för den arbetssökande individen (prop. 

2008/09:97, s 86 f). 

 

2.2 Coachning  

 

För att på bästa sätt kunna göra en närmare beskrivning av den arbetsmarknadspolitiska 

åtgärden jobbcoachning behöver vi först öka förståelsen kring det större begreppet coachning. 

Framförallt då jobbcoachning har tagits fram och utvecklats utifrån detta begrepp. En 

redogörelse kring det generella syftet med coachning och kännetecken för coacharbete i 

allmänhet kommer därför att genomföras. 
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2.2.1 Vad är coachning?  

 

Rettinger (2011, s 427) förklarar hur begreppet coachning har blivit ett nytt område för 

service inom personlig utveckling. Enligt Hägg och Kouppa (2007, s 32) har området förökats 

till att bli verksamt inom ett antal olika arenor och sammanhang i arbetslivet under bara de 

senaste åren. Egidius (2008, s 89) diskuterar närmare kring detta i hans redogörelse om olika 

former av coachning. Begrepp som chefscoachning, arbetsledarcoachning, livscoachning, 

hälsocoachning och utbildningscoachning är några av de områden som berörs. Berg (2004, s 

83) pratar utöver dessa områden om coachning i ytterligare sammanhang där han nämner 

bland annat teamcoachning, idrottscoachning samt självcoachning. Denna uppsats redogör för 

ett nyare område av coachning, det vill säga jobbcoachning. 

 

Coachning är nära besläktat med både terapi och andra hjälparroller i form av handledning, 

mentorskap och rådgivning (Gjerde 2012, s 102 ff). Megginson och Clutterbuck (2005, s 15 f) 

hävdar att detta grundar sig i att samtliga arbetssätt har liknande syften och ändamål, att 

utveckla individer. Gjerde (2012, s 102 ff) resonerar kring att likheten emellan arbetssätten 

även kan bero på att samtliga hjälparyrken består av tekniker och förhållningssätt hämtade 

från samma läror, närmare bestämt psykologin, pedagogiken samt filosofin.  

 

Gjerde upplyser trots allt att man ska vara försiktig med att blanda ihop dessa olika 

hjälparyrken och professionella samtal allt för mycket. Hon tar upp att den kritik som ofta 

riktas mot coachens arbete till stor del kan vara en följd av den begreppsförvirring som råder 

kring coachning. Hon påpekar att en okunskap kring de inre ramar som coachningen ska 

förhålla sig till sätter förutsättningar för debatter. Vidare förklarar Gjerde hur coacher 

framförallt bör vara uppmärksamma på att inte blanda ihop begreppen terapi och coachning 

allt för mycket. Hon menar att terapi fokuserar på negativa upplevelser och de förflutna 

medan man i coachning fokuserar på framtiden och arbetar med positiva känslor hos 

individen. Coachning är alltså inte detsamma som terapi men vid tillämpning av coachning 

kan dock olika psykologiska infallsvinklar och tekniker behöva användas beroende på 

coachningsprocessens ändamål.  

 

Rettinger (2011, s 427) tar upp att tillämpning av coachning inte nödvändigtvis behöver 

betyda att alla coacher använder sig av samma metod, arbetssätt eller delområden i utförandet 

av coachningen. Hon anser att detta kan förklaras i den väldigt varierande yrkesbakgrund som 

existerar hos verksamma coacher. Coacher i dagens samhälle har olika utbildningar och 

tidigare arbetslivserfarenhet vilket även innebär en majoritet av olika läror i bagaget. 

Rettinger påstår att detta kan få stora konsekvenser på trovärdigheten kring coachning. Hon 

påstår att detta framförallt innebär stora utmaningar för de inblandade i coachningen, det vill 

säga till stor del coachen. Däremot förklarar Gjerde (2012, s 35) att en viss olikhet i arbetssätt 

inte behöver verka negativt på coachningen, utan tvärtom positivt. Hon menar att beroende av 

att coachningsprocesser ser olika ut behöver arbetssätt och tekniker varieras och anpassas 

efter den specifika situationen.  
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Vidare förklarar Gjerde (2012, s 83) vad coacharbetet baseras på. Hon kommer in på att 

coachning bygger på ett flertal olika processer, såsom att skapa insikt, handling, reflektion, 

lärande, stöd, val, fokus, önskemål och motivation med mera. Hon menar att de olika 

processerna var och en tillsammans utgör coachningens syfte som i sig handlar om att hjälpa 

individen att nå sina mål, öka sin prestation och utvecklas genom utforskning, igångsättning 

och uthållighet. I Gjerdes (2012, s 30) redogörelse kring innebörden av coachning kommer 

hon också fram till följande definition: 

 

Coachning är en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk 

kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling – genom 

bland annat medvetandegöra, motivation och ansvarighet. Coachningen bygger på 

fokuspersonens resurser, till exempel hans eller hennes kunskaper, erfarenheter, 

värderingar och egenskaper, och använder färdigheter och metoder för att 

fokuspersonen ska aktivera dessa i form av en egen begreppsapparat och egna 

handlingssätt. 

 

Som alternativ ger Berg (2004, s 13) följande beskrivning av begreppet coachning; ”Coachning 

i praktiken: Att, genom frågor, alternativa råd och feedback, hjälpa individen att utveckla sin 

talang och förverkliga sina mål, så att han eller hon kan leva ett bra liv”.  

 

2.2.2 Coachningens olika delområden 

 

Biswas-Diener (2009, s 545) förklarar hur självaste yrkesrollen coach, likt 

coachningsbegreppet i sig, är relativt ny på arbetsmarknaden och även ännu ett olicensierat 

yrke. Ovanstående beskrivning om vad coachning är redogör för att coacharbetet kan innebära 

olikheter i arbetssätt beroende av vilken coach som utför coachningen. Ett antal 

grundläggande samt centrala delområden har dock iakttagits efter en närmare granskning. 

Nedan redogörs därför vad arbetet som coach i allmänhet innebär och går ut på, vad man ska 

tänka på i det generella coacharbetet samt även vilka förkunskaper och färdigheter som 

behövs för att behärska den generella coachrollen.  

 

Lyssna och stödja 

 

Det har visat sig betydelsefullt hur människor med samtalsyrken utöver den faktiska 

kompetensen inom ett visst område även bör ha en social intelligens för att lättare förstå 

människans olika förhållningssätt och därmed lättare bemöta olika personligheter (Engquist 

2009, s 189).  Hägg och Kuoppa (2007, s 32) beskriver rollen på ett liknande sätt genom att 

förklara att en coach förutom kunskap och erfarenhet inom det fält han eller hon är verksam 

inom också behöver besitta en förmåga att kunna samtala, lyssna och ge stöd till individer. 

Biswas-Diener (2009, s 545) och Gjerde (2012, s 361 f) klargör hur personliga egenskaper är 

en betydande faktor för att bli en framgångsrik coach och menar att coachen behöver kunna 
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lyssna aktivt för att med noggrannhet kunna upptäcka och bekräfta deltagarens svar, känslor, 

ordval och tankar. Coachen behöver sedan enligt både Biswas-Diener (2012, s 102 ff), 

Egidius (2008, s 37) och Hägg och Kuoppa (2007, s 32) kunna ställa kraftfulla frågor kring 

det som upptäckts. Detta beroende av att coachens förmåga att ställa rätt frågor kan öka 

individens medvetenhet och därmed hjälpa individen att komma till insikt och vidare framåt i 

processen. För att lyckas med detta hävdar Berg (2004 s, 173 ff) att en coach behöver ha en 

nyfikenhet, ett starkt engagemang samt en kärlek till uppgiften. Han menar att för att lyckas 

som coach behöver man kunna använda sin intuition samt emotionella intelligens på rätt sätt.   

 

Att medvetandegöra  

 

Enligt Whitmore (2003 s, 40) måste en coach vara fokuserat uppmärksam, arbeta koncentrerat 

och tydligt i relationen till deltagaren för att lyckas hjälpa individen att själv öka sin 

medvetenhet. Whitmore (2003, s 16 ff) och Stelter (2003, s 35) beskriver att coachning 

handlar om att vägleda till självhjälp, det vill säga att hjälpa individen att lära sig själv. Stelter 

menar att detta blir möjligt genom att bekräfta, bearbeta och ge feedback på deltagarens 

beteenden och handlingar. Att medvetandegöra stärker i sig även individens motivation då 

individen får en förstärkt förståelse kring varför uppgiften är viktig för honom/ henne 

(Whitmore 2003, s 163). Gjerde (2012, s 43 ff) förklarar hur detta är sammanhängande med 

lärande och utveckling och att en individ kan utvecklas först när en medvetenhet kring hans/ 

hennes beteenden, känslor, värderingar, färdigheter, mål och kunskaper har ifrågasatts. 

Tidigare forskning har visat hur coachning varit en bidragande faktor till individers ökade 

medvetenhet av sina egenskaper, prioriteringar, mål och behov. Detta har lett till att deltagare 

efter coachningsperioden upplevt en ökad trygghet och kommunikationsförmåga inför nya 

situationer och utmaningar. Många har även upplevt en förstärkt struktur i vardagen genom att 

de har blivit medvetna om sina behov och mål och därmed kunnat planera och förbereda 

situationer bättre utefter dessa. 

 

Fastställning av mål  

 

Gjerde (2012, s 43 ff) berättar att en av coachens främsta uppgifter är att underlätta 

deltagarens process mot måluppfyllelse. Biswas-Diener (2009, s 545) och Egidius (2008, s 37 

ff) diskuterar hur coachens arbete handlar om att hjälpa individer att fastställa mål och se till 

att individen kan övervinna hinder genom att kartlägga dessa. Megginson och Clutterbuck 

(2005, s 55 f) förklarar hur coacher och deltagare vid ett tidigt stadium i coachningsprocessen 

ska fokusera på att arbeta med målformuleringen. Att komma fram till vad man vill och hur 

man ska uppnå målet är ofta en utdragen process som därmed kräver dels samarbete och dels 

att man börjar i tid. Whitmore (2003, s 62 f) förklarar också vikten av att diskutera 

målsättning för att kunna upptäcka orealistiska samt oacceptabla mål i ett tidigt skede. Han 

tillägger också att coach och deltagare även efter uppsättning av mål behöver reflektera över 

målsättningen under varje coachsammankomst för att se till så att målen går att nå och är 

tydligt uppfattade från båda parter.  
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Ansvarsfördelningen i coachrelationen  

 

Coachens roll är som tidigare nämnt en stödfunktion för deltagaren. Gjerde (2012, s 50) 

poängterar att detta gäller under hela coachningsprocessen, det vill säga från igångsättningen 

av coachningsperioden, under hela genomförandet fram till uppsatt mål alternativt slutskede 

av coachningsperioden. Gjerde (2012, s 31) och Stelter (2003, s 25) uttrycker hur detta gör 

relationen mellan coach och deltagare mycket betydelsefull. De poängterar dock hur viktigt 

det är att båda parter har en jämlik och samarbetande relation i form av eget ansvarstagande 

under hela processen. Likaså hur coachen bör undvika att ha en alltför auktoritär roll. Gjerde 

(2012, s 331) uppmanar hur coachen behöver uppmuntra till eget aktivt ansvar då en del av 

coachningen handlar om att göra individen självstyrd så att han/ hon på egen hand kan 

fortsätta när coachningen tar slut. Egidius (2008, s 85) resonerar till och med kring hur 

deltagaren därför bör ha huvudansvaret under coachningsprocessen.  

 

Gjerde (2012, s 31 f) utvecklar frågan om ansvarsfördelning i samband med 

coachningsprocessen då hon klargör hur en jämn ansvarsfördelning kan vara mycket 

svårhanterlig i och med coachens naturliga maktposition i förhållande till deltagaren. Trots 

coachens oftast uppmuntrande till en jämlik relation och hur mycket coachen än uppmanar 

till, frågar, visar och förklarar menar hon att det händer att ansvaret fördelas ojämnt och till 

största del hamnar på coachen. Detta maktförhållande kan delvis bero på att coachen valt 

arbetssätt, teknik och lämplig modell att använda och arbeta efter i coachningsprocessen. För 

att sträva mot ett jämlikt arbetssätt påvisar Gjerde därför att tillvägagångssättet behöver vara 

väl anpassat utefter varje enskild individ. Egidius (2008, s 85) tillägger att allt inom 

coachningsprocessen måste ske på den enskilda individens villkor för att coachningen ska 

lyckas.  

 

2.3 Jobbcoachning 

 

Efter en redogörelse kring innebörden av coachning och dess huvuddrag i allmänhet inleds nu 

ett nytt avsnitt med fokus på den specifika coachinriktningen och arbetsmarknadspolitiska 

åtgärden jobbcoachning, då det enligt syftet med uppsatsen är jobbcoachning studien 

fokuserar på. I och med en förförståelse kring grundtanken om coachbegreppet kan också 

likheter och olikheter mellan det generella coacharbetet samt jobbcoachens specifika arbete 

förtydligas. Vilket blir möjligt genom att en närmare beskrivning av vad jobbcoachning 

innehåller, hur insatsen är konstruerad samt vem jobbcoachen är, nu kommer att lyftas.   

 

Jobbcoachning för arbetssökande har nu funnits som en tjänst för Arbetsförmedlingens 

inskrivna personer sedan 2009 (Arbetsförmedlingen 2012, www1). Arbetsförmedlingens 

generaldirektör påpekar i en nyligen genomförd intervju att jobbcoachning fortfarande är ett 

bra komplement till Arbetsförmedlingens övriga arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser. Hon poängterar dock att insatsen inte är avsett för samtliga arbetssökande utan bör 
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prioriteras utefter individens behov (Arbetsförmedlingen 2013, www10). För att sammanfatta 

och förtydliga jobbcoachning formuleras följande beskrivning om tjänsten 

(Arbetsförmedlingen 2012, www1): 

 

Tjänsten riktar sig till arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och 

som är i behov av ökad kunskap och personligt stöd för att bli framgångsrika i sitt 

arbetssökande. Tjänsten syftar till att öka den arbetssökandes möjligheter att 

komma till egen försörjning, detta genom att ge den arbetssökande förståelse för 

jobbsökarprocessen och konkreta verktyg för att söka arbete men även genom att 

matcha den arbetssökande mot arbetsmarknadens efterfrågan. 

 

Arbetsförmedlingen beslutar om vilka inskrivna arbetslösa som via förmedlingen har behov 

av insatsen. Utförandet av självaste jobbcoachningen genomförs via upphandling med 

kompletterade aktörer till Arbetsförmedlingen samt via Arbetsförmedlingens egna interna 

jobbcoacher (prop. 2008/09:97, s 86 f). 

 

2.3.1 Insatsens innehåll   

 

Jobbcoachning bygger på tre olika delar. Den första är matchning, vilket innebär att 

jobbcoachen ska hjälpa den arbetssökande att bli matchad mot arbetsmarknadens efterfrågan. 

Detta handlar om att jobbcoachen hjälper den arbetssökande att hitta passande 

rekryteringsbehov och på olika sätt sammanföra den arbetssökande med lämpliga 

arbetsgivare. Den andra delen i jobbcoachningen bygger på ett aktivt arbetssökande. Här har 

den arbetssökande själv ett stort ansvar i att aktivt söka arbete och ta arbetsgivarkontakter på 

olika sätt. Jobbcoachen ska däremot regelbundet under hela jobbcoachningsperioden stötta 

deltagaren genom att ge personlig återkoppling på arbetssökandet och ge tips och råd kring 

det fortsatta arbetssökandet. Framförallt ska jobbcoachen hjälpa deltagaren med att skapa 

möjligheter. Den sista delen handlar om att jobbcoachningen ska förbättra den arbetssökandes 

förutsättningar till att söka jobb. Detta innebär bland annat att den arbetssökande får ökad 

kunskap i hur man kan hitta arbeten att söka. Det kan handla om en utökad kunskap kring att 

lättare finna utannonserade tjänster via olika jobbsajter, bemanningsföretag och sociala 

medier, men likaså hur man hittar de icke annonserade och dolda jobben. Den sista delen som 

utgörs av jobbcoachningen handlar också om att ge den arbetssökande konkreta tips på hur 

individen bör förhålla sig under en intervjusituation. Likaså hur den arbetssökande kan 

marknadsföra sig inför potentiella arbetsgivare. Jobbcoachen ska också hjälpa den 

arbetssökande med dennes ansökningshandlingar. Det vill säga se till så att individen har ett 

aktuellt CV och personligt brev så att individen på ett framgångsrikt sätt kan presentera detta 

för lämpliga arbetsgivare. Den arbetssökande ska i samband med detta få ökad kunskap om 

hur man anpassar ansökningshandlingar utefter tjänst eller yrkesområde.  

 

Under det första mötet mellan jobbcoach och arbetssökande ska en gemensam planering 

upprättas, vilket jobbcoachen ansvarar för att dokumentera och skicka tillbaka till 
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Arbetsförmedlingen. Den dokumenterade planeringen består av de aktiviteter som deltagaren 

ska ta del av under den personliga coachningen. Likaså vad syftet är med dessa aktiviteter och 

vilket resultat man förväntas uppnå med dessa. När jobbcoachningsperioden hos 

kompletterande aktör börjar ta slut upprättar jobbcoachen tillsammans med deltagaren en 

slutredovisning till Arbetsförmedlingen. I denna finner man information om de aktiviteter 

som deltagaren genomfört och likaså resultaten av dessa. Hur jobbcoach och arbetssökande 

arbetat med matchning, jobbsökarfärdigheter samt med ett aktivt arbetssökande ska likaså 

framgå i slutredovisningen.  

 

Riktlinjer kring hantering av jobbcoachning poängterar att jobbcoachningens innehåll inte får 

bestå utav utredningsinsatser, medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering, terapeutiskt 

stöd eller utbildningssatser (Arbetsförmedlingen 2012, www1).  

 

2.3.2 Jobbcoachning kontra det generella coacharbetet 

 

Efter uppsatsens tidigare avsnitt kring det generella coacharbetet och den ovan beskrivna 

förklaringen av jobbcoachningens innehåll kan en jämförande analys dras emellan dem för att 

förtydliga hur pass liknande de egentligen är. Nedan beskrivs därför de liknelser samt även 

skillnader som kan tydas mellan coachning i allmänhet och jobbcoachning.  

 

Både coachning och jobbcoachning beskrivs utgöras av en sorts stödjande roll, det vill säga 

att coachen/ jobbcoachen ger ett individuellt stöd till individen under hela arbetsprocessen 

samt hjälper individer med att skapa nya möjligheter. Såväl coachning som jobbcoachning 

bygger även på att deltagaren själv är mycket aktiv under processen mot uppsatt mål. I 

coachning pratar man om att vägleda till självhjälp, så att individen kan ansvara för sin egen 

utveckling. Även jobbcoachning talar för detta då riktlinjerna beskriver hur individen behöver 

upprätthålla ett eget aktivt arbetssökande under hela coachprocessen för att få ut bästa resultat 

av insatsen. I samband med detta kommer även det egna ansvaret in i bilden som har stor 

betydelse inom både coachning i allmänhet och jobbcoachning. Att fastställa mål i ett tidigt 

skede är likaså en klar liknelse. Inom jobbcoachning fastställs målsättningen med 

coachningen genom en gemensam planering där förväntade resultat diskuteras och 

tillsammans dokumenteras.  

 

Riktlinjer till både coachning i allmänhet och till insatsen jobbcoachning talar för att 

arbetssättet inte får kopplas ihop med andra hjälparyrken, såsom till exempel terapeutiskt 

stöd. Detta beskriver både riktlinjer kring jobbcoachning och teorin kring generell coachning. 

Det främsta som däremot skiljer jobbcoachning mot coachning i allmänhet är att 

jobbcoachning är så pass inriktad på uppgiften att söka arbete. Det går inte att komma ifrån att 

jobbcoachning till största del handlar om att arbeta med att få deltagaren att komma närmare 

egen försörjning. Genom att få individen att bli framgångsrik i sitt arbetssökande är 

jobbcoachning, gentemot den generella coachningen, så specialiserad på jobbsökeri. 

Jobbcoachning bygger på att ge tips och råd kring konkreta jobbsökarverktyg, vilket bidrar till 
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en stor skillnad gentemot den generella coachningen. Jobbcoachning är även starkt styrt av 

Arbetsförmedlingens riktlinjer som förklarar hur coachningen ska gå till väga 

(Arbetsförmedlingen 2012, www1).  

 

Poängteras bör dock att alla coachningsformer har sitt individuella område och därmed även 

individuella syfte vilket är en naturlig del av coachning. Detta visar sig i tidigare redovisat 

resonemang där en diskussion om att det existerar ett flertal olika områden inom coachning 

tas upp. Exempel på dessa olika coachområden är chefscoachning, arbetsledarcoachning, 

utbildningscoachning, livscoachning, hälsocoachning, självcoachning, idrottscoachning med 

mera (Egidius 2008, s 89; Berg 2004, s 83).  

 

2.3.3 Samarbetet med kompletterande aktör  

 

Utförandet av jobbcoachning sker oftast av kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen 

men kan också ske via jobbcoacher internt hos Arbetsförmedlingen. Observera att den 

arbetssökande trots deltagande i jobbcoachning hos kompletterande aktör fortfarande är 

inskriven på Arbetsförmedlingen. Detta innebär att den arbetssökande fortfarande behöver ha 

en kontakt med Arbetsförmedlingen, bland annat för att få tillgång till 

arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga upprätthålla ekonomisk ersättning från sin A-kassa 

(Arbetsförmedlingen 2012, www1).  

 

Kompletterande aktör symboliserar ett samlingsnamn för de kontrakterade företag som slutit 

avtal med Arbetsförmedlingen och därmed är ansvariga för flertalet av Arbetsförmedlingens 

serviceutbud och tjänster för arbetssökande. Existensen av kompletterande aktörer är en 

naturlig del av arbetsmarknadspolitiken och har som syfte att via olika program eller insatser 

arbeta med matchning mellan arbetssökande och arbetskraftens utbud. En viktig avsikt med 

samarbetet bygger också på att motverka utanförskap och ge möjlighet till individbaserade 

tjänster. Via kompletterande aktörer får arbetssökande även möjlighet att ta del av ytterligare 

kunskap och erfarenheter utanför Arbetsförmedlingen väggar (Arbetsförmedlingen 2013, 

www11).  

 

Det är alltid Arbetsförmedlingen som avgör om den arbetssökande behöver tjänsten 

jobbcoachning. Vid beslut om jobbcoachning lämnas information om att individen själv ska 

välja en av arbetsförmedlingens kompletterande aktör alternativt jobbcoachning via en av 

Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher. Detta utgörs efter lagen om valfrihetssystem. Om 

individen inte gör ett så kallat aktivt val så genomförs ett ickevalsalternativ utifrån 

närhetsprincipen. Detta innebär att kompletterande aktör väljs utifrån det geografiskt sett mest 

närliggande jobbcoachningsföretaget. Den arbetssökande har dock rätt att byta jobbcoach 

under jobbcoachningstiden (Arbetsförmedlingen 2013, www12). I annat fall genomförs 

jobbcoachningen hos vald kompletterande aktör under en tidsperiod på tre månader alternativt 

tills att individen har hittat ett arbete eller avslutar jobbcoachningen av annan anledning 

(Arbetsförmedlingen 2012, www13). 
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2.3.4 Att vara jobbcoach 

 

Då studien ska undersöka hur både arbetssökande och jobbcoacher ser på insatsen är det 

intressant att titta närmare på vilka de verksamma jobbcoacherna inom Arbetsförmedlingens 

kompletterande aktörer är, eftersom dessa även medverkar i undersökningen. Forskning har 

visat att en majoritet av alla verksamma jobbcoacher vid Arbetsförmedlingens kompletterande 

aktörer är högskoleutbildade. Hela 4 av 5 jobbcoacher har högskoleutbildning och de flesta av 

dessa en beteendevetenskaplig/ psykologisk eller samhällsvetenskaplig inriktning. 

Huvudparten av de verksamma jobbcoacherna via Arbetsförmedlingens kompletterande 

aktörer har också erfarenhet inom yrkesområdet innan de börjar arbeta med jobbcoachning. 

En fjärdedel av alla jobbcoacher arbetar i regel med generell coachning precis innan de börjar 

arbeta som jobbcoacher och 88 procent av alla verksamma jobbcoacher har erfarenhet av att 

någon gång tidigare arbetat som coach. De jobbcoacher som någon gång tidigare arbetat som 

coach har dock i genomsnitt haft arbetet under en period på sammanlagt ca 10,5 år. Forskning 

har även visat på att av alla verksamma jobbcoacher har 10 procent sedan tidigare arbetat med 

bemanning och/ eller rekrytering. Observera att dessa resultat som visat sig i en nyligen utförd 

studie av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, redovisar 

vilka jobbcoacherna var som arbetade för Arbetsförmedlingen under 2012. Resultatet svarar 

alltså inte på frågan om hur tidigare erfarenhet och utbildning sett ut hos de verksamma 

jobbcoacherna innan denna tidsperiod eller likaså under 2013 (Liljeberg et al. 2012, s 30 f).  

 

I Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag till den nya upphandlarversionen 2012 beskrivs 

vilka kompetenser jobbcoachen ska ha. Jobbcoachen ska ha en brett kunnande om 

arbetsmarknaden samt kunskap om olika branscher och yrken i arbetslivet. Jobbcoachen ska 

ha minst 1 års erfarenhet från arbete med coachning med inriktning mot människan i 

arbetslivet. Dessutom ska en eftergymnasial utbildning innehas alternativt motsvarande 

kunskap i form av arbetslivserfarenhet inom rekrytering, personalansvar med mera. Egen 

arbetslivserfarenhet på minst 2 år krävs också för att vara aktuell för en tjänst som jobbcoach 

(Arbetsförmedlingen 2012, www14).  

 

2.4 Förväntningar 

 

Vidare följs en förklaring av vad människans uppfattningar, tankar och handlande vid olika 

situationer och sammanhang kan bero på och även leda till för resultat. Inledningsvis utgår vi 

från den arbetssökandes perspektiv genom att klargöra samband mellan hur det är att vara 

arbetslös och hur arbetslösa bland annat väljer att se på sin situation. I och med detta kommer 

vi in på förväntningar, vilket utgör den teoretiska referensramens avslutande avsnitt. Utöver 

arbetssökandes förväntningar behandlas förväntningar som kan råda vid ett 

coachsammanhang i stort. En beskrivning kring coachens förväntningar och skillnader mellan 

arbetssökandes och coachers förväntningar berörs också för att slutligen belysa fallgropar i 

och med förväntningar.    
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2.4.1 Att vara arbetslös  

 

I början av den teoretiska referensramen redogjordes en förklaring kring vad arbetslöshet är 

och innebär för samhället i stort. Detta skapade en förståelse till varför 

arbetsmarknadspolitiska program behövs, där jobbcoachning är en del av de insatser som 

erbjuds arbetslösa. För att få en förståelse för hur arbetslösa i sig ser och uppfattar åtgärden 

jobbcoachning måste även en ökad kunskap kring hur det är att vara arbetslös införskaffas, 

därav presenteras detta närmare.  

 

Ett arbete ger människan en mängd olika fördelar i livet. Några av dessa är inkomst, 

självkänsla, självförtroende, en upplevelse av mening i livet och ett socialt nätverk i sin 

omgivning (Naidoo & Wills 2007, s 266). Detta medför funderingar kring hur arbetslösa 

upplever sin situation då de inte har något arbete att gå till. Jahoda (1982, s 3 f) beskriver att 

arbetslöshet för med sig mycket negativt både kollektivt i samhället men även hos de 

människor som verkar där inom. Speciellt ur en ekonomisk synvinkel men även på grund av 

att arbetslösa ofta upplever en känsla av alienation och främlingskap gentemot sin omgivning. 

Vansteenkiste et al. (2005, s 269) beskriver i sin tur hur forskning sedan en lång tid tillbaka 

påvisat att arbetslöshet bidrar till ett lägre välmående hos människan. Vansteenkiste et al. 

(2004, s 345) förklarar hur faktorer som ökad oro, ångest, nedstämdhet, en ökad upplevelse av 

stress i tillvaron samt lågt självförtroende är några följder som arbetslösheten medverkar till. 

De tar även upp hur situationen som arbetslös i vissa fall kan leda till svår depression hos 

individen samt öka risken för självmordsförsök. Vidare förklarar Vansteenkiste et al. att de 

depressiva symtom som arbetslösheten för med sig beror på att den arbetslöse känner olika 

hot i den situation han/ hon befinner sig i som arbetslös. Det förekommer framförallt en 

upplevelse av ett ekonomiskt hot i form av förlorad inkomst. Utöver detta existerar även ett 

socialt hot i form av brist på aktivitet, tillfredsställelse, struktur i vardagen och sociala 

kontakter. Haraldsson (2011, s 52) redogör också för detta genom att ta upp hur arbetslösa 

utöver en försämrad ekonomi också har komplikationer med att strukturera sin tid och få 

dagarna att gå. De menar att brist på yttre krav gör människan mer passiv. Individen får alltså 

inte lika mycket gjort och tillvaron blir till en grå massa. Likaså nämner Haraldsson hur 

arbetslösa ofta kan uppleva en stor saknad av arbetsplatsens gemenskap och sammanhållning 

med arbetskollegorna. Nordenmark (1999, s 135) tar upp ett ytterligare hot som arbetslösa 

ofta uppfattar i sin tillvaro genom att förklara hur arbetslöshet ofta innebär en avsaknad av 

status och identitet. Granberg (2003, s 59) klargör i sammanhanget hur en individs identitet är 

nära förbundet med arbete och att människor ofta identifieras utifrån deras yrkesroll. Har man 

inget arbete kan en känsla av förlorad identitet uppstå.   

 

Huruvida en arbetslös individ upplever sin arbetslösa situation eller diverse hot utifrån 

konstaterar Vansteenkiste et al. (2005, s, 271) beror på hur individen ifråga uppfattar ett 

arbete som en central del av livet. De menar att ju mer individen värderar att ha ett arbete, 

desto fler negativa effekter i form av ett lägre välmående kommer arbetslösheten att leda till. 

Dessa kan handla om depression, ångest, stress med mera. Vansteenkiste et al. redogör för hur 
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dessa depressiva symtom kan ge sig uttryck utåt i form av ilska, sorg och frustration. Detta 

handlar om att individen upplever att hans/ hennes värderingar i livet förhindras från att 

uppfyllas.  

 

Wanberg et al. (2012, s 262) tar också upp hur arbetslösa upplever sin situation som arbetslös. 

De beskriver framförallt den rädsla som många individer upplever under sin arbetslösa period. 

Rädslan bottnar sig ofta kring känslor av osäkerhet inför en oviss framtid men handlar också 

om en oro kring att inte kunna försörja sin familj och ta hand om sina nära. Det förekommer 

även att arbetslösa upplever mycket skam och skuldkänslor i och med sin arbetslöshet. 

Flertalet arbetslösa fokuserar på vad andra ska tänka och tycka om arbetslösheten. Kanske 

bottnar sig dessa känslor hos arbetslösa kring resonemanget om att arbetslöshet skulle vara 

något självförvållat som den arbetslösa själv har bidragit med, likt beskrivet i avsnittet kring 

arbetslöshet.  

 

2.4.2 Arbetssökandes förväntningar 

 

Efter den ovanstående redogörelsen kring hur det är att vara arbetslös har en större insikt 

skapats kring hur besvärligt och psykiskt påfrestande detta kan vara för individen. Man kan 

tänka sig att arbetslöshet på grund av detta även generellt borde generera låga förväntningar 

hos individen. Vansteenkiste et al. (2005, s 271 ff) besvarar detta i sin studie genom att berätta 

hur man kan tyda den arbetssökandes låga alternativt höga förväntningar genom individens 

attityd, beteende och handlingssätt. Beteenden som visar på osäkerhet, oro, ångest eller andra 

depressiva symtom visar därmed att individen troligen även har låga förväntningar på att hans 

eller hennes situation kommer att lösa sig. Då Vansteenkiste et al. påstår att det även är 

personens attityd, beteende och handlingssätt som i sig hjälper individen att snabbare uppnå 

fastställt mål, bidrar låga förväntningar hos den arbetssökande till en svårighet för arbetslösa 

att komma ut från den arbetslösa situationen. Bolinder (2006, s 16 ff) diskuterar även kring 

detta i sin avhandling genom att beröra att arbetslösa med högre förväntningar i regel 

snabbare tar sig ut ur arbetslösheten än personer med låga förväntningar. Hon berättar att detta 

beror på att personer med höga förväntningar ofta är mer ivriga på att hitta ett nytt jobb, mer 

självsäkra i situationen de befinner sig i och betydligt mer aktiva i sitt arbetssökande. Detta 

innebär också att de är mer lyckosamma i sin jobbsökarprocess. Vansteenkiste et al. (2005, s 

271) påvisar på ett liknande sätt att förväntningen om att snart hitta ett jobb bidrar till att 

individen har en högre uthållighet och en större noggrannhet i de ansökningshandlingar han/ 

hon skickar iväg. Utöver faktumet att personen söker fler arbeten än arbetssökande med låg 

förväntan som Bolinder tar upp. Bolinder (2006, s 12 ff) berättar att individer med låg 

förväntan och med en känsla av att deras situation inte kommer att leda någonvart däremot har 

en tendens till att bli passiva i sitt arbetssökande. Den passiva inställningen beror på att 

individerna med låg förväntan ser arbetssökandet som meningslöst. Hon förklarar även hur 

andra faktorer, som bland annat den arbetssökandes egna personliga omständigheter såsom 

ålder, utbildning, erfarenhet i sökt arbete, medborgarskap och handikapp också kan påverka 

individens förväntningar. Hon menar att om individen själv upplever sin personliga egenskap 
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som ett hinder på arbetssökandet tappar personer även förväntningen om att lyckas nå önskat 

resultat. Vansteenkiste el al. (2004, s 347 ff) redogör också kring hur en individs låga 

förväntningar är relaterat till att individen inte ser att det man gör eller ska göra kommer att 

hjälpa dem att nå önskat resultat. Individen tror alltså inte att den uppgift eller aktivitet han 

eller hon står inför ska hjälpa honom eller henne att nå det slutgiltiga målet om förväntningar 

saknas. 

 

2.4.3 Förväntningar på coachning  

 

Både Vansteenkiste et al. (2005, s 271) och Bolinder (2006, s 16 ff) menar att individens 

förväntningar påverkar möjligheten till att nå önskat resultat i arbetssökandet. Det vill säga att 

hitta ett jobb eller annan sysselsättning. Detta leder oss vidare till funderingar kring 

förväntningars påverkan på coachprocessens utfall samt hur dessa bör hanteras. Farbring 

(2010, s 114 f) förklarar hur deltagare i en rådgivningssituation, oavsett vilket, oftast alltid går 

in med en sorts förhandsinställning. Denna handlar vanligtvis om att processen är något som 

behöver genomföras för att ha möjlighet att kunna få ut sin belöning när processen är 

avslutad. Farbring tydliggör hur detta handlar om förväntningar. Han menar att deltagarens 

förväntningar utgör en sorts ram för rådgivningen som rådgivaren behöver vara uppmärksam 

på och arbeta efter. I annat fall kan det uppstå missförstånd eller besvikelse i samband med 

processen. Observera att Farbring väljer att använda sig av yrkesbenämningen rådgivare, 

varpå denna formulering av yrkesrollen även följer i kommande stycken där Farbrings 

uttalanden existerar.  

 

Coachens förväntningar på coachning  

 

Efter tidigare stycken ökade förståelse kring arbetssökandes förväntningar och vad dessa kan 

innebära för personens jobbsökeri och resultat inom ett coachningssammanhang. För att öka 

förståelsen kring även coachers förväntningar på coachning ges här en kortare beskrivning 

utifrån deras perspektiv. På detta sätt skapas en bild av båda parters förväntningar. Farbring 

(2010, s 132) diskuterar hur coachers förväntningar inför en coachprocess, såsom vad 

processen ska leda till för deltagaren, mycket beror på coachens tidigare erfarenhet och 

upplevelser av coachningsprocessers utfall och resultat. Han menar att positiva erfarenheter 

av coachningens utfall bidrar till positiva förväntningar, och tvärtom.  

 

Då det existerar ytterst lite skrivet om coachers förväntningar på coachningsprocessen har en 

granskning av en studie om arbetsförmedlarens syn på sina arbetssökande även genomförts, 

för att på så vis kunna koppla detta resultat till vår studie. Lundin (2004, s 45 f) redogör i sin 

rapport om hur arbetsförmedlare ibland anser att arbetssökande har orealistiska önskemål om 

arbete. Arbetsförmedlare anser det betydelsefullt om den arbetssökande vet vad den kan 

förvänta sig av arbetsförmedlingen och sin handläggare, det vill säga arbetsförmedlaren. Detta 

resonemang utgör på sätt och vis hur en arbetsförmedlare ser på sina arbetssökande och 

därmed även omedvetet eller medvetet förväntar sig av dem.  
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Skillnader mellan coachens kontra deltagarens förväntningar 

 

Farbring (2010, s 114 f) beskriver hur forskning har visat att jämförelser mellan deltagare och 

rådgivares förväntningar finner deltagarens förväntningar som mest avgörande för 

samtalsprocessens effekt, oavsett samtalsform eller inriktning på denna. Han förklarar hur 

tidigare forskning visat att deltagarens tankar och uppfattning kring vad processen ska leda till 

därför ofta utgör det slutgiltiga resultatet. Vidare förklarar Farbring (2010, s 132) hur 

skillnader i deltagarens och rådgivarens förväntningar oftast beror på att deltagaren och 

rådgivaren har olika bakgrund och tidigare erfarenhet att relatera till. Framförallt bygger 

coachens förväntningar på tidigare kunskap, erfarenhet och upplevelser av 

coachningsprocesser och dess utfall. Farbring förklarar att skillnad i coachens samt 

deltagarens förväntningar kan leda till dåligt samarbete mellan rådgivare och deltagare. Detta 

bidrar i sig till minskade chanser att åstadkomma framgång med samtalsprocessen. 

 

Fallgropar på grund av förväntningar 

 

Utöver att coach och deltagare, likt Farbring (2010, s 132 f) beskriver, kan ha olika 

förväntningar på coachningen kan likaså alldeles för höga eller för låga förväntningar hos 

deltagaren sätta hinder för att åstadkomma en lyckad coachningsprocess. Farbring förklarar 

att alltför höga förväntningar kan bidra till att deltagaren känner sig sviken eller lurad. Detta 

kan i sig bidra till att deltagaren väljer att tacka nej till hjälp av coachning vid andra 

sammanhang senare i livet. Alltför låga förväntningar kan också påverka negativt då detta kan 

innebära en minskad koncentration hos deltagaren. Gjerde (2012, s 331 f) framlägger att 

orealistiska förväntningar är en förekommande fallgrop inom coachning. För att undvika 

dessa fallgropar ligger det på coachens ansvar att tidigt i coachprocessen göra deltagaren 

medveten om innebörden av coachningen. Coachen behöver tillsammans med deltagaren 

klargöra vilka förhållanden som ska råda så att deltagaren kan utnyttja coachningsperioden på 

rätt sätt och därmed få ut så mycket som möjligt av insatsen. Både Megginson och 

Clutterbuck (2005, s 39) och Berg (2004, s 254) diskuterar på ett liknande sätt hur orealistiska 

förväntningar bör uppmärksammas via dialog mellan coach och deltagare. De menar att 

dialog kring förväntningar är nödvändigt för att coachprocessen överhuvudtaget ska kunna 

fungera. Farbring (2012, s 133 f) tillägger att orealistiska förväntningar behöver komma upp 

till ytan genom att rådgivaren klargör sina förväntningar på processen och samtidigt tar reda 

på vad deltagaren vill få ut av rådgivningen. 

 

Gjerde (2012, s 331 f) skriver att de främsta svårigheterna i och med orealistiska 

förväntningar i samband med coachning är coachens samt deltagares delade förväntningar 

kring coachningens ansvarsfördelning och resultat. Vansteenkiste el al. (2004, s 347 ff) 

resonerar kring hur arbetssökande på grund av detta framförallt vid ett tidigt stadium behöver 

skapa sig en förståelse för aktivitetens mål och syfte, det vill säga vad uppgiften eller 

aktiviteten ska leda till. Megginson och Clutterbuck (2005, s 39 f) beskriver att coach och 

deltagare tillsammans kan skriva ner kontrakt gällande coachningsprocessen för att på ett bra 
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sätt upptäcka och förstå varandras förväntningar kring tillexempel ansvar, mål och resultat. 

Kontraktet kan då innehålla frågor och punkter kring vad som ska gälla och hur coach och 

deltagare ska förhålla sig till dessa under processens gång.  
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3. Metod 

 

 

Uppsatsens metodkapitel kommer att behandla hur vi har gått tillväga med undersökningen. 

Metoddelen består utav fyra avsnitt, genomförande av studien, analysmetod, reliabilitet och 

validitet samt forskningsetiska principer. Dessa olika avsnitt presenterar bland annat hur 

hanteringen kring urvalet av deltagare har gått tillväga, hur intervjuguiden konstruerats, 

bakgrundsfaktorer till val av intervjuform, hur datainsamling genomförts i detalj och vilken 

analysmetod som har tillämpats på det insamlade materialet. Avslutningsvis lyfts också 

reliabilitet och validitet i samband med undersökningen samt de etiska riktlinjer vi förhållit 

oss gentemot under processens gång. En kortare inledning kring val av forskningsmetod 

introduceras också läsaren för att skapa förståelse för vikten av denna.  

 

 

3.1 Kvalitativ metod 

 

Då studiens syfte handlar om att undersöka individers, det vill säga både jobbcoachers och 

arbetssökandes syn, tankar och upplevelser kring åtgärden jobbcoachning, ansågs valet av en 

kvalitativ metodundersökning bäst lämpad. Valet bottnar sig främst i Patel och Davidsons 

(2003, s 52) förespråkande kring hur endast en kvalitativ undersökning får fram djupare 

tankar och upplevelser av ett fenomen. Hultén et al. (2007, s 76) förklarar att det är möjligt att 

få fram djupare information i den kvalitativa undersökningen genom att denna tar hänsyn till 

en bredare fördelning av svarsalternativ än vad som är möjligt i en enkätundersökning. Patel 

och Davidsson (2003, s 52) för en redogörelse kring hur den kvantitativa undersökningen å 

sin sida förhindrar detta då denna istället syftar till att bidra med information som bygger på 

ett mer numeriskt perspektiv. Den kvalitativa intervjun föll sig även passande utefter Hultén 

et als. (2007 s 76) beskrivning av intervjun som insamlingsteknik. Denna teknik bidrar på ett 

enkelt sätt till en möjlighet att anpassa och förtydliga frågorna utefter respondenten och 

dennes svar. Anpassningen främjar att respondenterna lättare förstår frågorna och därmed 

öppnar upp sig mer. Hayes (2000, s 113 f) förtydligar även hur det först genom en intervju går 

att få fram de mer detaljerade beskrivningarna och personliga berättelserna ur en 

undersökning. Detta resonemang förklarar även varför ytterligare kvalitativa 

insamlingstekniker, såsom till exempel observation, har valts bort. Vilket beror på att det är 

den enskilda individens personliga beskrivningar och åsikter kring jobbcoachning som 

undersökts.  
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3.2 Genomförande av studien 

 

Då studien inkluderar intervjuer med både arbetssökande och jobbcoacher har två 

intervjuguider tagits fram, en för de arbetssökande (se bilaga 1) samt en för jobbcoacherna (se 

bilaga 2). Dessa har tagits fram för att kunna besvara undersökningens syfte vilket är att 

granska de båda inblandade parternas tankar, syn och uppfattningar kring åtgärden och dess 

effekter. De två intervjuguiderna baserades på ämnets teoretiska referensram samt tidigare 

studier kring jobbcoachning. De är uppbyggda på liknande frågor för att på så vis kunna 

jämföra jobbcoachernas och de arbetssökandes svar. Däremot är de båda intervjuguiderna 

formulerade på olika sätt utefter den tilltänkta respondenten. Tanken om en halvstrukturerad 

intervjuform utgjorde själva konstruktionen till de två intervjuguiderna, då denna intervjuform 

enligt Lantz (2007, s 33) på bästa sätt samlar in information om respondenternas upplevelser, 

yttranden, idéer och erfarenheter. Detta resulterade i att intervjuguiderna bestod utav fasta 

frågor i en bestämd följd med möjlighet till att ställa följdfrågor vid behov. Denna typ av 

intervjuguide menar Lantz resulterar i en kombination av öppna samt slutna svar. Patel och 

Davidson (2003, s 72 f) förklarar hur en användning av öppna frågor handlar om att ha frågor 

utan fasta svarsalternativ, medan slutna frågor innebär frågor där det endast är möjligt att 

svara till exempel ”ja eller nej”. Hayes (2000, s 121) skriver att en kombination av dessa i 

form av en halvstrukturerad intervjuguide på så vis innebär en större frihet för respondenten 

när han/ hon ska besvara en fråga samt likaså när intervjuaren ska ställa en fråga.  

 

Vid utformandet av de halvstrukturerade intervjuguiderna översattes, likt Kvale och 

Brinkmann (2009, s 146 ff) talar för, undersökningens tre frågeställningar över till ett tjugotal 

lättsamma intervjufrågor. Detta för att bidra till ett naturligt samtalsflöde mellan intervjuarna 

och respondent. Kvale och Brinkmann menar att en enstaka frågeställning på detta sätt kan 

undersökas genom ett flertal olika intervjufrågor. Genom att ställa lättsamma frågor skapas 

även förutsättningar för spontana och beskrivande uttalanden. För att på bästa sätt 

åstadkomma detta under intervjun skapades därför relativt korta och enkla frågor.   

 

Upplägget i intervjuguiden konstruerades på så sätt att intervjun inleddes samt avslutades med 

neutrala frågor, vilket Patel och Davidson (2003, s 73) talar om som lämpligt för att 

åstadkomma att respondenten upplever situationen som naturlig och behaglig. Inledningsvis 

under intervjutillfällena upplystes även respondenterna om bakgrundsinformationen till 

undersökningen och intervjun innan frågorna ur intervjuguiden inleddes. Detta innebar att 

intervjuarna informerade om ramarna kring intervjun, såsom bakomliggande anledning till 

varför undersökningen genomfördes, vilka intervjuarna var, hur lång tid intervjun beräknades 

ta och hur informationen skulle dokumenteras. Likaså presenterades hur resultaten skulle 

användas samt regler kring anonymitet och respondentens valmöjligheter angående frivilligt 

deltagande under intervjun. Dessa punkter redogör också Lantz (2007, s 57) för i sin 

beskrivning om forskningsintervjuns inledning. Mellan de inledande och avslutande frågorna, 

där de avslutande frågorna i sig syftade på att ge utrymme för tillägg och ytterligare allmänna 

frågor kring undersökningen, ingick de faktiska intervjufrågorna. Patel och Davidson (2003, s 
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73) menar att det är dessa frågor som utgör självaste undersökningen och bidrar med resultatet 

för studiens ändamål.  

 

3.2.1 Urval 

 

Innan utförandet av intervjuerna sattes ramar upp för vad som behövdes gällande urvalet av 

respondenter för att genom detta på bästa sätt kunna besvara de aktuella frågeställningarna. 

Ryan (2004, s 78) förtydligar att eftersom kvalitativa studier inte syftar till att generalisera så 

är inte ett slumpmässigt urval ett tillvägagångssätt av större vikt i en undersökning av 

kvalitativ karaktär. Syftet med kvalitativa studier är istället att nå ett djup i intervjuerna 

genom att studera respondenternas synsätt, tankar och upplevelser av ett visst fenomen. 

 

Då syftet med undersökningen är att se till hinder och möjligheter med jobbcoachning utifrån 

både jobbcoachers samt arbetssökandes perspektiv stod det klart att två grupper av 

respondenter behövdes. En grupp med jobbcoacher samt en med deltagare till coachningen, 

alltså arbetssökande. De två företag som kontakt upptogs med, båda kompletterande aktörer 

till Arbetsförmedlingen, består av totalt fyra stycken jobbcoacher vilka gavs möjlighet att 

intervjuas. Hur kontakt upptogs kommer inte beskrivas närmare med hänsyn till att spårbarhet 

och därmed konfidentialitet gentemot studiens deltagare minskar. På företag 1 intervjuades 

VD som även arbetar som jobbcoach samt två anställda jobbcoacher. Företag 2 bestod endast 

av en person som vi fick möjlighet att intervjua, denna person arbetar som jobbcoach men har 

även andra uppgifter inom området organisations- och ledarskapsutveckling. Dessa fyra 

personer ingår därmed i intervjugruppen för jobbcoacher. Utöver detta hjälpte företag 1 oss 

med kontakten till de fyra arbetssökande som också ingick i undersökningen. Detta innebar att 

företag 1 tog beslut om vilka arbetssökande som därmed skulle komma att utgöra den andra 

intervjugruppen. Trost (2010, s 139 f) förklarar att möjligheten inte alltid finns att utgå ifrån 

en specifik urvalsmetod i en undersökning utan att man får förbise detta och istället gå genom 

andra för att få fram sina respondenter. Detta kan i någon mån ha påverkat utfallet av de 

respondenter som deltagit i undersökningen men även det slutliga resultatet, men observera att 

detta kommer att belysas närmare i stycket reliabilitet och validitet nedan. 

 

De tillgängliga jobbcoacherna som intervjuades inom företag 1 och 2 kunde inte väljas i 

hänseende till specifika egenskaper eller bakgrundsfaktorer om man exempelvis ser till 

spridning i ålder, kön, eller likaså gällande utbildning, erfarenhet etcetera. Detta beroende av 

att det endast fanns fyra personer att tillgå inom företagen. Fyra personer utgjorde däremot 

kvoten som eftersöktes i målgruppen jobbcoacher. Vad gäller de arbetssökande valdes samt 

kontaktades dessa inledningsvis av jobbcoacherna inom företag 1 då namn och övriga 

personuppgifter är belagda under sekretess och därmed inte får delas ut utan medgivande från 

den enskilda individen (Arbetsförmedlingen 2012, www10). Detta alternativ till urval 

utgjorde därmed det ända möjliga för att få tag på respondenter till intervjugruppen för 

arbetssökande. Vi kunde däremot framföra önskemål gällande en så stor variation som möjligt 

mellan deltagarna för att genom detta få en bredare bild kring uppfattningarna om 
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jobbcoachning. Dessa önskemål var bland annat spridning i ålder, kön, etnisk bakgrund och 

huruvida deltagarna är i eller har avslutat sin jobbcoachningsperiod. Detta val av 

urvalsförfarande kan liknas vid målstyrt urval som förklaras av Bryman (2011, s 350 f). 

Bryman skriver att denna urvalsmetod är av strategiskt slag och inbegriper ett försök att skapa 

en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet. Detta innebär att respondenter 

väljs ut på grund av sin anknytning till det fenomen som undersöks. Jobbcoacher samt 

deltagare till jobbcoachningen är alltså de aktuella för undersökningen på grund av deras klara 

koppling till just jobbcoachning.  

 

När det kommer till frågan om hur många intervjuer som behövs i en undersökning beskriver 

Kvale och Brinkmann (2009, s 129) att svaret på den frågan helt enkelt är tillräckligt många 

personer för att besvara ens frågeställningar och därmed vad man vill ta reda på. De förklarar 

vidare att ett för stort urval kan komma att påverka analysen då tiden endast räcker till ytligare 

genomgång av datamaterialet. Medan ett för litet urval däremot kan komma att påverka 

möjligheten till att exempelvis pröva hypoteser för att se på skillnader mellan olika grupper. 

Då tidsfaktorn var relativt begränsad togs beslutet att fokus främst skulle läggas vid analys av 

insamlad empirisk data. Men samtidigt skulle inte antalet intervjuer prioriteras ner och 

därmed låta resultatet bli lidande i slutändan. Åtta stycken respondenter kontaktades och 

intervjuades varpå en enklare analys av insamlad data fick avgöra huruvida fler intervjuer 

skulle behövas, då ytterligare två respondenter fanns att tillgå om detta skulle bli aktuellt. 

Kvale och Brinkmann (2009, s 130) skriver att det antal intervjuer som vanligtvis ingår i en 

intervjustudie brukar ligga runt femton stycken plus/minus tio, alltså väl inom ramen för 

denna studie. 

 

3.2.2 Datainsamling 

 

Intervjuerna ägde rum hos jobbcoachningsföretagens olika kontor, det vill säga på 

jobbcoachernas arbetsplats och vid de lokaler där de arbetssökandes får eller har fått 

jobbcoachning. Intervjurummen var väl avgränsade från intrång eller andra störande inslag, 

vilket Lantz (2007, s 73) beskriver som betydande för det sociala samspelet under 

intervjusituationen. I och med att intervjuerna ägde rum i välbekanta lokaler för både de 

arbetssökande och jobbcoacherna skapades även en möjlighet till en ökad trygghetskänsla hos 

respondenterna. Detta resonemang talar Stewart och Cash, jr (2011, s 349) om i sin 

beskrivning kring hur valet av omgivning och miljö har sin påverkan på kommunikationen 

under intervjusituationen.  

 

Båda intervjuarna deltog vid respektive intervjutillfälle förutom vid två intervjutillfällen då 

det endast var en av intervjuarna som deltog på grund av sjukdom. Den avsatta tiden för 

respektive intervju var förlagt på 40-60 minuter. Innan varje intervju påbörjades tillfrågades 

respondenten om en tillåtelse om att en ljudinspelning skulle ske för intervjupersonernas 

möjlighet till senare säkerställning av att någon fråga inte missuppfattades. Kvale och 

Brinkmann (2009, s 194 f) diskuterar hur ljudupptagning under intervjutillfället hjälper 



30 

 

intervjuaren att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i samtalet under intervjun. I och med 

att allt registreras kan även intervjuaren på detta sätt gå tillbaka till olika sekvenser under 

intervjun och lyssna om och om igen för att därmed underlätta analysarbetet.    

 

3.3 Analysmetod 

 

Intervjumaterialet har analyserats utifrån ett grounded theory inspirerat arbetssätt, även kallad 

grundad teori, vilket utvecklats av de amerikanska sociologerna Glaser och Strauss (Glaser & 

Strauss 1967, s 1f). Patel och Davidson (2003, s 32) beskriver att forskare som tillämpar 

denna analysmetod i regel börjar med att samla in empiri för att sedan skapa lokala teorier av 

det insamlade materialet. Författarna förklarar vidare hur forskaren i och med detta alltså 

vanligtvis utvecklar teorier från empirin utan att ha någon grundlagd teoretisk referensram att 

från en början utgå ifrån (Patel & Davidson 2003, s 358). Observeras bör att då vår 

undersökning utgår ifrån en teoretisk referensram skiljer sig denna studie i sitt användande av 

analysmetoden sett från det ordinarie arbetssättet med grounded theory.  

 

Kvale och Brinkmann (2009, s 218) redogör för hur kodning är en annan utmärkande del 

inom arbetssättet med grounded theory. Arbetet med kodning har även varit en avgörande 

faktor vid beslutet om att använda denna analysmetod i vår undersökning. Att arbeta med 

kodning av intervjuer innebär att forskaren kan undersöka, bryta ner, begreppsliggöra, 

kategorisera samt jämföra data. Genom detta går det även att fånga in erfarenheter samt 

presentera likheter och skillnader (Kvale & Brinkmann 2009, s 218). Valet av analysmetod 

grundar sig i dessa tankegångar då vår undersökning riktar sig mot båda parterna i 

jobbcoachningen för att kunna jämföra deras respektive syn på insatsen. Genom detta kan vi 

även få fram eventuella likheter och skillnader, som i sig kan framlägga eventuella hinder och 

möjligheter med jobbcoachning. Patel och Davidson (2003, s 32) beskriver hur arbetet med 

kodning bygger på att forskaren får fram relevant information och bygger upp teorin. Detta 

genom att konstruera och utveckla ett antal sammanfattande kategorier utifrån intervjutexten. 

Vår studies analys består därmed av ett flertal kategorier där respektive kategori har en viss 

rubrik samt en mängd passande concepts från intervjuunderlagen. Patel och Davidson (2003, s 

32) beskriver hur dessa concepts eller begrepp tas fram för att sorteras rätt utifrån respektive 

kategori. De menar att forskare via detta arbetssätt kan se resultaten växa fram via olika 

kategorier från det insamlade datamaterialet. I och med detta går det att upptäcka vissa 

huvuddrag eller likväl särdrag ifrån det insamlade intervjumaterialet. Detta resonemang 

gällande kodning handlar enligt Corbin och Strauss (2008, s 195 f) förklaring om att göra en 

såkallad öppen kodning, vilket de påstår ska underlätta processen där forskaren önskar bryta 

isär och identifiera data.  

 

Efter den öppna kodningen av de utskrivna intervjutexterna har en vidare axial kodning samt 

ett utformande av memos genomförts. Corbin och Strauss (2008, s 195 f) redogör kring hur 

axial kodning samt även memos oftast följer den öppna kodningen vid ett grounded theory 

inspirerat arbetssätt. Likt författarna klargör om den axiala kodningen, så genomfördes den i 
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vår analys för att skapa samband mellan de olika kategorierna för att se hur en kategori kan 

höra ihop eller leda till en annan. Corbin och Strauss (2008, s 117) beskriver hur memos, vilka 

består av skriftliga anteckningar, underlättar diskussionen kring sambandet mellan två eller 

flera kategorier genom att innehålla självaste produkten av analysen. För att på bästa sätt 

arbeta enligt ett grounded theory inspirerat arbetssätt vid studiens analysskede transkriberades 

samtliga intervjuer för att sedan genomläsas ett antal upprepade gånger. Genom detta 

arbetssätt sattes förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt upptäcka olika koder som kan 

vara av intresse för undersökningen. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

 

Hayes (2000, s 168 f) för en intressant diskussion när det kommer till reliabilitet och validitet 

gällande en kvalitativ intervju. Hon beskriver att både de kvalitativa och kvantitativa 

alternativen har för- och nackdelar. De kvantitativa i det avseendet att de kan omvandla 

insamlad information till numerisk form och på det sättet jämföra olika grupper av människor. 

Genom detta även identifiera generella trender eller tendenser på ett mer reliabelt sätt. Å 

andra sidan mister de kvantitativa alternativen mycket av den djupare typen av information 

som däremot går att utvinna med hjälp av de kvalitativa tillvägagångssätten för 

informationsinsamling. Hayes beskriver vidare att det faktum gällande att alla människor är 

unika och därmed ger sina egna unika svar på ett negativt sätt påverkar möjligheten att 

reproducera en intervjuundersökning. Kvalitativa studier betonar istället validitet, alltså att 

man mäter det man avsett att mäta och därigenom eftersträvar en förståelse för hur något 

verkligen är och ter sig.   

 

Urvalsförfarandet av respondenter som tillämpats har gjorts genom att intervjuer skett med de 

jobbcoacher som funnits tillgängliga inom företag 1 och 2. Dessutom deltagare till 

coachningen som valts ut av jobbcoacherna inom företag 1. Intervjuerna med jobbcoacherna 

bör i sig inte ha blivit påverkade utav att dessa personer var de ända tillgängliga för intervju 

då dessa inte har kunnat väljas efter specifika egenskaper eller liknande. Detta innebär även 

att intervjuer har skett med jobbcoacher utan någon tidigare vetskap om deras tankar, metoder 

och uppfattningar kring jobbcoachning. Att arbetssökande som ingick i den andra 

intervjugruppen valdes ut av jobbcoacherna själva, på grund av de sekretessregler som gäller, 

kan däremot ha påverkat utfallet. Kvale och Brinkmann (2009, s 260) förklarar att detta kan 

leda till bias, vilket förklaras som en snedvridning när man här specifikt ser till urvalet. Men 

Trost (2010, s 139 f) förklarar att möjligheten inte alltid finns att utgå ifrån en specifik 

urvalsmetod. Att alternativet dessutom var att inte få kontakt med några deltagare till 

coachningen överhuvudtaget påverkade såklart vårt slutliga tillvägagångssätt. 

  

Det faktum att intervjuerna gjordes av båda intervjupersonerna samtidigt kan ha haft en 

påverkan på utfallet. Främst kanske vid de två tillfällen då endast en person intervjuade på 

grund av sjukdom hos den andre. Det är svårt att uttala sig om vilken påverkan detta kan ha 

haft men likt Hayes (2000, s 114 f) förklarar så har alla olika typer av personer med sin 
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specifika bakgrund, utseende etcetera olika påverkan på en intervju vilken kan vara svår att 

uttala sig om. Valet gjordes dessutom att inte djupare beröra syftet med undersökningen i den 

informationen som respondenterna fick presenterad för sig inför intervjuerna. Syftet 

presenterades inte då detta kan medföra att respondenterna ändrar sina svar utefter vad de tror 

att de ”borde” svara (Kvale & Brinkmann 2009, s 64 f). Samtidigt påpekar Lantz (2007, s 69) 

att man ska tydliggöra för strukturen och ramen kring intervjun. Hon menar att strukturen 

påverkar känslan hos respondenten vilket får denne att förlita sig på intervjuaren och 

intervjuns genomförande. Detta kan minska på anspänningar därför att intervjun blir något 

mer förutsägbar för respondenten och därför, troligtvis, leder till att denne svarar mer 

sanningsenligt. 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s 188 f) för en diskussion om huruvida ledande frågor till stor 

del är något som bör användas med försiktighet i intervjusammanhang. Men samtidigt som 

ledande frågor kan påverka en undersöknings validitet och även, vid första anblick, dess 

reliabilitet så menar Kvale och Brinkmann precis tvärtom att det kan användas för att stärka 

reliabiliteten. Att de ledande frågorna kan användas i syfte att pröva tillförlitligheten i en 

respondents svar och därmed verifiera samt klargöra intervjuarens tolkningar. Avseende 

studien tillämpades detta exempelvis genom frågan ” Vad anser du att du skulle vilja ha 

uppnått när coachningen är slut?” som ställdes i ett tidigt skede av intervjun. För att senare 

följas upp med frågan ”Hur viktigt är det att coachningen leder till jobb?”. Detta kunde få just 

denna effekt, beroende på vad respondenterna svarade på respektive fråga, alltså en prövning 

av tillförlitligheten i de svar som ges. Ledande frågor användes i övrigt med tillförsikt då vi 

inte ville styra svaren och därigenom påverka resultatet.   

  

Patel och Davidsson (2003, s 103 f) beskriver att en strävan efter en god validitet bör 

genomsyra hela undersökningsprocessen med dess samtliga delar. Det beskrivs bland annat 

hur exempelvis transkribering av intervjuer kan påverka validiteten. Detta då det under denna 

process ofta sker en mer eller mindre medveten påverkan på underlaget då talspråk ändras till 

skriftspråk. För att undvika denna påverkan och fortsatt ha en hög validitet skedde 

transkribering direkt efter varje intervjutillfälle. För att på detta sätt ha scenariot och tankarna 

kring intervjun färskt i minnet. Kvale och Brinkmann (2009, s 194 f) nämner dessutom att 

ljudinspelning av intervjuer hjälper intervjuare att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun. Det gör även att materialet kan återanvändas för omlyssning i ett analysskede vilket 

också påverkar validiteten i en positiv riktning.  

 

3.5 Forskningsetiska principer 

 

Utgångspunkten för de etiska förhållningssätt i studien är taget utifrån 

Helsingforsdeklarationen, framarbetad av WMA (World Medical Association 2013, www15), 

vad det gäller information-, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet. 

Helsingforsdeklarationen lyfter de etiska principer som tagits fram för forskning, främst 
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medicinsk forskning, som omfattar människor och bör utföras i enlighet med denna (Nilstun 

2002, s 1214). I enlighet med Vetenskapsrådets (2013, www16) riktlinjer fick de 

arbetssökande inledningsvis ett informationsbrev i samband med kontakten från 

jobbcoacherna. Informationsbrevet innehöll en kortare redogörelse om uppsatsförfattarna 

samt bakomliggande anledning till undersökningen. Dessutom presenterades ett förtydligande 

vad gäller frivillighet och anonymitet samt mer allmän information som avsatt tid för 

intervjun (se bilaga 3). Ett brev med likvärdig information skickades även ut till de 

jobbcoacher som inte sedan tidigare varit i direkt kontakt med uppsatsförfattarna (se bilaga 4). 

I den muntliga information som gavs innan intervjun startade låg främsta vikten vid 

konfidentialitet samt respondenternas frivillighet i undersökningen. Likaså presenterades 

information gällande uppsatsen, avsatt tid samt att en ljudinspelning skulle ske. Efter att 

informationen hade lästs upp tillfrågades varje enskild respondent om de samtycker till dels 

intervjun och dels ljudinspelningen av densamma. Efter att intervjun sedan utförts ställdes en 

avslutande fråga, ”Är det något ytterligare du skulle vilja lägga till, ändra eller fråga oss innan 

vi rundar av?”, för att säkerställa att informationen tagits in av respondenten. 

 

Konfidentialitetskravet utgjorde ett stort hinder när det kom till att få tillgång till respondenter 

då Vetenskapsrådet (2013, www16) beskriver att detta krav har en nära anknytning till 

offentlighet och sekretess. Detta då gruppen ”deltagare till jobbcoachningen” utgjordes av 

personers vars uppgifter behandlas av sekretess. Dessa regler skulle i sig kunna omöjliggöra 

en kontakt med de arbetssökande då sekretessbestämmelser gör det gällande att en bedömning 

kring sekretessen måste ske före utlämnandet av information (Gustavsson, Hermerén & 

Petterson 2011, www17). De aktuella respondenterna fick dock själva ge sitt samtycke till 

deltagande, dels till den jobbcoach som initialt kontaktat dem och dels till uppsatsförfattarna 

inför intervjun. Konfidentialiteten säkrades vidare bland annat genom att namn och övrig 

personidentifikation tagits bort. Detta gjordes redan på ett tidigt stadium i samband med 

transkribering för att genom detta hålla på deltagarnas anonymitet. De inspelade ljudfilerna 

har efter transkribering och analys tagits bort. Spårbarheten till respondenterna minskades 

också genom att företagsnamn och liknande information lyfts bort från uppsatsen. 

Avslutningsvis vad gäller nyttjandekravet beskrevs det muntligt inför varje enskild intervju att 

information samt citat kommer analyseras och presenteras i en C-uppsats som i sig utgör en 

offentlig handling (Vetenskapsrådet 2013, www16).  
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4. Analys och resultat  

 

 

Uppsatsens analys och resultatkapitel kommer att redogöra för vad vi har kommit fram till 

genom en närmare bearbetning och presentation av uppsatsens två första frågeställningar. 

Parallellt med presentationerna av vår första och andra frågeställning kommer även 

resultatet av studiens tredje frågeställning löpande att beröras. 

 

 

Syftet med undersökningen är att granska vad de inblandade i jobbcoachningen har för tankar, 

syn och uppfattningar kring åtgärdens innehåll och dess effekter, för att genom detta kunna 

klargöra vad som fungerar bra samt mindre bra i coacharbetet. Inledningsvis behandlas 

frågeställningen om vilka förväntningar som finns på åtgärden bland de medverkande 

parterna. I samband med denna redogörelse genomförs även en jämförande analys för att 

presentera de likheter och skillnader som kan existera mellan arbetssökandes och 

jobbcoachers uppfattningar kring åtgärden. 

 

4.1 Vilka förväntningar finns på jobbcoachning hos arbetssökande och 

jobbcoacher?   

 

Våra resultat visar att arbetssökande kan ha en relativt blandad uppfattning om jobbcoachning 

innan de själva påbörjar sin coachningsperiod. Det förekommer att arbetssökande bland annat 

har låga förväntningar på jobbcoachning, innan de kommer i kontakt med åtgärden. Detta kan 

dels handla om en ovetskap kring åtgärden, det vill säga att åtgärden är ett okänt område för 

arbetssökande, men kan dels röra sig om en oförståelse för syftet, närmare bestämt vad 

åtgärden ska bidra med. Vansteenkiste et al. (2005, s 271 ff) redogör för hur arbetslösa 

generellt sett i större utsträckning kan uppleva en känsla av låg förväntan beroende av den 

psykiska påfrestning som arbetslöshet för med sig. Att ha låga förväntningar i samband med 

ett coachningssammanhang är dock något som Farbring (2010, s 132 f) beskriver kan verka 

negativt på coachningen då en låg förväntan ofta bidrar med en passiv inställning och låg 

koncentration hos deltagaren. Vansteenkiste et al. (2005, s 271 ff) bekräftar detta genom sina 

förklaringar om att arbetssökandes låga förväntningar ofta visar sig i individens attityd och 

handlande. Enligt Bolinder (2006, s 12 ff) grundar sig detta i att individer med en låg 

förväntan inför en viss situation eller uppgift ser på denna som meningslös. Vansteenkiste el 

al. (2004, s 347 ff) förklarar hur individens känsla av meningslöshet till en uppgift eller 

aktivitet i sig ofta leder till att individen slutar att utföra det som påbörjats. Ibland 

förekommer det att individen slutar utan att ens ha försökt. Detta beroende av att man ser på 

uppgiften som bortkastad tid. Utöver detta förklarar Vansteenkiste et al. (2005, s 271 ff) 

vidare att låga förväntningar även generellt sett sätter hinder för att den arbetssökande ska ta 

sig ur sin arbetslösa situation. Detta kan också avläsas i Bolinders (2006, s 16 ff) resonemang 
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där hon beskriver hur arbetssökande med höga förväntningar snabbare tar sig ut från 

arbetslösheten än individer med låga. Följande citat ger ett exempel på hur arbetssökandes 

låga förväntningar på jobbcoachning kan se ut: 

 

Det kändes onödigt, som att det var något som Arbetsförmedlingen behövde, eller 

egentligen själva borde göra. Samtidigt så är det ju ganska många människor runt 

omkring en som har gått hos en jobbcoach, också då med blandat resultat. De allra flesta 

jag har pratat med har nog tyvärr sagt att dem inte fått något ut av det direkt.  

                        

             Arbetssökande 1 

 

Resultatet visar stora likheter mellan vad arbetssökande och jobbcoacher anser om 

arbetssökandes förväntningar. Jobbcoacher anser också att arbetssökande ofta har låga 

förväntningar på jobbcoachning innan åtgärden sätter igång. Dessutom anser jobbcoacher att 

arbetssökande har låga förväntningar på vad en jobbcoach kan bidra med för den 

arbetssökande beroende av en okunskap kring åtgärdens syfte och innehåll. Följande citat 

beskriver en jobbcoachs tankar kring arbetssökandes låga förväntningar på jobbcoachning: 

 

De flesta som kommer hit har en dålig bild av jobbcoachning. Jag hade en kille som gick 

hos mig och han sa det att ”jag var så negativt inställd på det här när jag började, vad 

skulle du kunna göra för mig liksom?” Så jag tror att bilden av jobbcoachning är mycket 

negativ.  

                   Jobbcoach 2  

 

Farbring (2010, s 132) tar i sammanhanget upp ett resonemang som berör hur coachers 

förväntningar vid coachningsprocesser i regel präglas av coachens tidigare erfarenheter av 

coachningsresultat, något som en coach bör vara uppmärksam på vid utförande av coachning. 

Han menar att har coachen stött på negativa förväntningar från sina deltagare vid tidigare 

tillfällen, får coachen lättare även framöver åsikter om att nya deltagare kommer att ha 

negativa förväntningar på coachningen. Megginson och Clutterbuck (2005, s 55 f) diskuterar 

hur en coach tidigt i processen bör bidra med att öppna upp för frågor och diskussioner kring 

vad coachningen ska innehålla för att reducera låga förväntningar. De menar att detta bidrar 

till att lättare kunna arbeta vidare utefter rätt förutsättningar. Författarna tar också upp hur 

sådana diskussioner vid inledningen av coachprocesser är nödvändiga för att coachningen ska 

kunna fungera optimalt (Megginson och Clutterbuck 2005, s 39).  

 

Våra resultat har utöver att arbetssökande har en låg förväntan på jobbcoachning, också 

framfört att arbetssökande förväntar sig att jobbcoachens arbete går ut på att se till att ordna 

ett jobb åt deltagaren. Likaså är detta något som jobbcoacher har liknande tankar kring att 

deltagare förväntar sig i och med att de ska träda in i jobbcoachning. Om man däremot ser till 

resultatet som visar vad jobbcoacher förväntar sig utav arbetssökande kan man se en klar 

skillnad gentemot arbetssökandes förväntningar. Jobbcoacher anser att coach och deltagare 

ska arbeta tillsammans för att komma närmare ett arbete, vilket är något som även 
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Arbetsförmedlingens riktlinjer kring åtgärden framför i sin beskrivning av ett aktivt 

deltagande (Arbetsförmedlingen 2012, www1). I och med att arbetssökande anser att det är 

jobbcoachen som ska hitta ett nytt arbete bidrar detta till att arbetssökande har för höga 

förväntningar på jobbcoachning. Vårt resultat har utöver detta visat att jobbcoacher anser att 

arbetssökande har en passiv inställning till jobbcoachning vid coachningens inledande fas. Vi 

kan se ett orsakssamband mellan arbetssökandes höga förväntningar och att jobbcoacher 

uppfattar sina deltagare som passiva. Farbring (2010, s 132 f) förklarar att för höga 

förväntningar även kan bidra till att deltagaren upplever sig sviken eller lurad kring syftet med 

åtgärden när en insikt om att förväntan inte uppnås blir uppenbar. Detta kan i sig bidra till att 

deltagaren väljer att tacka nej till fortsatt hjälp. Följande citat ger en inblick i både 

arbetssökandes och jobbcoachers tankar kring arbetssökandes förväntningar om att 

jobbcoachning innebär att få sig tilldelat ett arbete, samt vad detta kan bidra med:  

 

När jag gick dit första gången så ville jag bara få ett jobb, det var ju det som var vitsen.  

                      

                          Arbetssökande 2 

 

En del tänker att nu ska jag gå till en jobbcoach och så ska den fixa ett jobb åt mig, 

ungefär som en rekryterare där det kommer finnas en lång rad med arbeten som 

jobbcoachen ska fixa... När det gäller de arbetslösa, och nu talar jag väldigt generellt, så 

gör de ofta inte så mycket på egen hand utan de känner istället att ”någon annan ska 

hjälpa mig” eller ”någon annan ska lösa detta”. 

              Jobbcoach 1 

 

Många har väl den uppfattningen om att det är någon som ska hjälpa dem att få ett jobb 

tror jag. Att någon kommer in, tar tag i och fixar det… Att coachen ger ett jobb direkt till 

den arbetssökande. Den förväntningen har ju många, att dem (jobbcoacher) ska fixa ett 

jobb.  

                   Jobbcoach 3  

 

Lundin (2004, s 45 f) tar i sin rapport upp hur arbetsförmedlare önskar att arbetssökande hade 

större kunskap kring vad de kan förvänta sig av Arbetsförmedlingen, för att på så vis kunna 

komma ifrån orealistiska förväntningar vid samarbetets start. Gjerde (2012, s 331 f) förklarar 

hur orealistiska förväntningar, både för höga som låga förväntningar, är några av de största 

svårigheterna med coachning. Speciellt när det handlar om vad de olika parterna förväntas få 

ut av åtgärden eller angående vem som ska göra vad. Gjerde upplyser i sammanhanget om att 

det alltid ligger på coachens ansvar att se till att deltagaren är medveten om vilka 

förväntningar han eller hon kan ha på coachningsprocessens utfall. Det är även coachen som 

bör se till att en klarhet existerar kring hur man ska nå dit.  
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4.2 Hur ser de båda medverkande parterna på coachningsprocessens olika 

delområden?  

 

Efter en redogörelse kring arbetssökandes och jobbcoachers förväntningar på jobbcoachning 

kommer nu undersökningens andra frågeställning att presenteras. Vi kommer att gå vidare in 

på de olika delområdena i coachningsprocessen för att beröra hur de båda parterna ser på 

bland annat information, målfokusering och ansvar. Likaså kommer här en jämförande analys 

av parteras syn att uppvisas. Observera att vi inledningsvis kommer att bearbeta hur 

arbetssökandes förväntningar kan förändras för att se vad detta kan bero på. 

 

Arbetssökandes syn på syftet med jobbcoachning förändras  

 

Först och främst har vårt resultat visat att arbetssökandes syn på jobbcoachning kan förändras 

efter att deltagaren varit inne i coachningen under en viss tid. Detta visar sig framförallt vid en 

granskning av vad arbetssökande har för förväntningar vid startskedet av coachningen jämfört 

med uppfattningar om syftet med jobbcoachning under den senare perioden av coachningen. 

Våra resultat visar närmare bestämt att arbetssökande efter att ha deltagit i coachningen under 

en viss tid anser att jobbcoachning går ut på att motivera, stödja och skapa nya möjligheter för 

deltagaren. Detta överensstämmer med Arbetsförmedlingens riktlinjer för åtgärden, vilket tar 

upp hur jobbcoachning ska handla om att stödja och skapa nya möjligheter för arbetssökande 

(Arbetsförmedlingen 2012, www1). Detta visar framförallt att arbetssökande under 

processens gång kan ta tillbaka sin åsikt om att jobbcoachning endast handlar om att 

jobbcoachen ska ordna ett arbete till deltagaren. Likaså innebär detta att en bättre förståelse 

för syftet med jobbcoachning kan växa fram allteftersom att arbetet med coachen får fart.  

 

Att jobbcoachning går ut på att motivera, stödja och skapa nya möjligheter för arbetssökande 

anser också jobbcoacher. Detta resulterar i att de båda medverkande parterna är eniga om hur 

man ska se på åtgärden när arbetssökande deltagit under en tid. Att coachning handlar om att 

coachen ska motivera och samtidigt stödja deltagaren mot uppsatt mål är något som också 

Gjerde (2012, s 50) talar om. Hon förklarar hur viktigt coachens stöd är under hela 

coachningsprocessen, från igångsättning till uppsatt mål, för att vägleda deltagaren mot rätt 

riktning. Likaså konstaterar hon hur motivation är en viktig komponent för att i sig skapa 

handling, utveckling och lärande hos individen Gjerde (2012, s 30).  

 

Vi ser att en förändrad syn hos arbetssökande kan bero på arbetssökandes relation till 

jobbcoachen. Både arbetssökande och jobbcoacher anser att arbetssökande kan ändra sin 

uppfattning om man har en bra relation med sin coach. En relation som bygger på att coachen 

är genuint intresserad samt har engagemang för sin arbetsuppgift. Likaså att coachen anpassar 

arbetet och relationen utefter individens förutsättningar och behov. Berg (2004, s 173 ff) 

diskuterar hur en coach behöver känna en sorts kärlek till sin arbetsuppgift för att lyckas i 

coachningsprocessen. Han menar att denna kärlek handlar om en nyfikenhet, social 

intelligens, intuition samt ett starkt engagemang till uppdraget. I följande citat kan man tyda 
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hur relationen med coachen bidragit med en förändrad syn på åtgärden bland arbetssökande:  

 

Jag trodde inte att vi skulle komma så långt som vi gjorde. Men hen fick mig att se lite 

längre. Vi fick ett väldigt bra samarbete och jag känner att hen verkligen förstår vad jag 

menar och hen pratar så att jag verkligen förstår vad hen menar. Jag fick känslan av att 

hen verkligen ville hjälpa mig långsiktigt alltså. 

            Arbetssökande 2  

 

En annan anledning till arbetssökandes förändrade syn på jobbcoachning och som vi ser har 

ett samband till en god relation mellan coach och deltagare, är vikten av ett aktivt lyssnande. 

Vårt resultat visar att detta är något som både jobbcoacher och arbetssökande ser som 

nödvändigt i jobbcoachning, vilket också vid rätt tillämpning kan förändra arbetssökandes syn 

på åtgärden. Följande citat tyder på jobbcoachers och arbetssökandes tankar kring detta:  

 

Det är avgörande att du känner att jobbcoachen verkligen bryr sig och inte bara följer 

protokoll eller en manual, utan kan vara personlig. En jobbcoach behöver vara smidig och 

kunna titta på vad just den här killen eller tjejen behöver för att det ska bli så bra som 

möjligt, tror jag.   

                               Arbetssökande 1 

 

En bra jobbcoach behöver ha lyssnandet, lyssnandet är väldigt viktigt, att lyssna in 

personen. Den behöver också kunna, genom lyssnandet, se människor, se dess 

förutsättningar, se dess potential. 

              Jobbcoach 1 

 

Engquist (2009, s 189) beskriver hur coacher, utöver den faktiska kompetensen eller rätt 

metoder och arbetssätt, också behöver kunna förstå olika personligheter och individer. 

Biswas-Diener (2009, s 545) och Gjerde (2012, s 361 f) för båda ett resonemang kring att 

coachen behöver kunna lyssna aktivt för att genom detta upptäcka och bekräfta deltagaren, 

dess svar, känslor samt tankar och därmed tillsammans med deltagaren leda processen framåt. 

Haraldsson (2011, s 52) tar också upp att arbetslöshet bidrar till en stark saknad av gemenskap 

och sammanhållning till andra människor. Vi tror att även Haraldssons tankar kan vara en 

anledning till varför lyssnandet är så pass viktigt för arbetssökande i just en coachrelation, 

framförallt då jobbcoachning kan bidra med att någon bryr sig om den enskilda individen. 

Jahoda (1982, s 3 f) utvecklar behovet av ett aktivt lyssnande vid utförandet av jobbcoachning 

genom att förklara hur bisarr den arbetslösas situation är. Hon menar att arbetslösa ofta 

upplever en känsla av alienation och främlingskap i samhället.  

 

Vårt resultat visar att den feedback som jobbcoacher ger sina deltagare, i form av både positiv 

och konstruktiv feedback, på ett liknande sätt som det aktiva lyssnandet också gör att 

arbetssökande känner sig sedda. Detta gör att även feedback är ett arbetssätt som kan förändra 

arbetssökandes tankar och uppfattningar om syftet med jobbcoachning. Genom feedback får 

deltagare en ökad motivation, vilket i sig bidrar med nya förhållningssätt, tankar och idéer 
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kring coachningen. Enligt både Stelter (2003, s 35) och Whitmore (2003, 163) kan en 

deltagare förändra sitt beteende när han/ hon fått hjälp av en coach som bearbetat och gett 

feedback på deltagarens beteenden och handlingar. Även Gjerde (2012, s 43 ff) förklarar hur 

detta resonemang är sammanhängande med lärande och utveckling och att en individ först kan 

utvecklas när dennes medvetenhet kring beteenden, känslor, värderingar, färdigheter och mål 

har ifrågasatts.  

 

4.2.1 Hur de medverkande parterna ser på delområdet information  

 

Vi har tidigare framfört att våra resultat visar att arbetssökande både har låga och för höga 

förväntningar på jobbcoachning innan de träder in i coachningen. Utöver detta har vi 

dessutom iakttagit att arbetssökande, innan första samtalet, upplever en osäkerhet inför 

situationen att bli coachad. En av respondenterna förklarar sina känslor och tankar kring 

anledningen till detta via följande citat:  

 

Jag som person är kanske lite mer bekymrad och osäker vid sådana här sammanhang, när 

det är någonting som är nytt och första gången för mig.   

            Arbetssökande 1 

 

Vansteenkiste et al. (2004, s 345) beskriver hur osäkerhet bland individer i en arbetslös 

situation är vanligt förekommande, vilket kan vara en av de negativa följder som 

arbetslösheten bidrar med för individen. Vansteenskiste et al. förklarar hur arbetslösa 

individer ofta upplever en oro inför nya situationer samt får ett lägre självförtroende i 

samband med arbetslösheten. Trots denna osäkerhet visar vårt resultat att det existerar en 

likhet i att både jobbcoacher och arbetssökande anser att jobbcoacher inte inledningsvis ger 

information om vad jobbcoachning kan leda till eller resultera i. Beroende av att 

arbetssökande kan uppleva en känsla av osäkerhet inför situationen att bli coachad ser vi detta 

som en brist i arbetsprocessen. Vansteenkiste el al. (2004, s 347 ff) förklarar också hur 

deltagare inledningsvis behöver få en klarhet i aktivitetens eller åtgärdens syfte för att på så 

vis få reda på vad insatsen ska leda till eller resultera i. Något de menar behövs för att kunna 

åstadkomma en lyckad coachningsprocess. Att inledningsvis ge information anser vi även 

tidigt skulle kunna minska på de låga och höga förväntningar som kan existera hos 

arbetssökande vid jobbcoachningens startskede. Observeras bör att denna syn kan förändras 

allteftersom arbetssökande befinner sig i coachningen. Gjerde (2012, s 331 f) menar dock att 

en coach vid ett tidigt stadium behöver göra deltagaren medveten om innebörden med 

coachningen. För att redan från dag ett säkerställa att deltagaren utnyttjar coachningsperioden 

fullt ut, på rätt sätt. Det vill säga redan från ett startskede av coachningen få ut så mycket som 

möjligt av åtgärden. Även Farbring (2012, s 133 f) tar upp hur coachen rakt ut bör fråga 

deltagaren vad han/ hon förväntas få ut av åtgärden och i samband med detta även informera 

om sina tankar kring coachningens syfte. Följande citat framför innebörden av att 

arbetssökande och jobbcoacher inte upplever att information om vad coachningen ska leda till 

förmedlas:  
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Vi gjorde ingen exakt plan på hur resultatet skulle kunna komma att se ut. Vi har kört på 

rätt med en gång, alltså med en gång börjat skriva CV och sådant. Så det var i hetluften 

på en gång kan man säga.  

            Arbetssökande 3  

 

Vi pratar inte så jätte mycket om vad den arbetssökande kan få ut av coachningen. Vi 

pratar mer om vad som kommer att hända under coachningsperioden. Vi kollar 

exempelvis på ditt CV för att man alltid ska ha ett bra CV, vi kommer också prata om 

olika sätt att söka jobb, så det blir på något sätt att man drar ihop, summerar ihop 

coachningsperioden.   

                   Jobbcoach 1 

 

Citaten visar också att jobbcoacher i en större utsträckning istället arbetar med att ge 

information kring de olika delmomenten som kommer att bearbetas under självaste 

coachningsprocessen. Detta är både jobbcoacher och arbetssökande samstämmiga över. Vi 

kommer nu fortsätta att beröra detta när vi går in och tittar på ett annat viktigt delområde inom 

coachning, nämligen målarbete.  

 

4.2.2 Hur de medverkande parterna ser på delområdet målarbete 

 

Att arbetssökande och jobbcoacher upplever att informationen som inledningsvis ges bygger 

på vad som kommer att hända under perioden med jobbcoachning är också jobbcoachers mål 

att förmedla ut till sina deltagare under det första coachningssamtalet. Jobbcoachers 

information om åtgärdens olika delmoment syftar till att skapa en grund för coachningen. 

Jobbcoacher uppger att detta görs för att öka tryggheten mellan coach och deltagare. Genom 

detta ges en ökad förståelse för vad coachning i allmänhet är och går ut på. Likaså skapas en 

insikt kring hur en coachprocess och de olika delmomenten kan se ut. Gjerde (2012, s 43 ff) 

pratar bland annat om hur deltagare behöver upprätta en trygg grund att stå på, vilket i sig 

skapar underlag för deltagarens välmående under coachningsprocessen. Särskilt kan detta 

anses vara betydande då arbetssökande enligt Jahoda (1982, s 3 f) i regel löper större risk för 

att utsättas av ett lägre välmående i och med sin arbetslöshet och de depressiva symtom som 

situationen kan föra med sig. Likaså menar de båda författarna hur trygghetskänslor inför en 

situation kan reducera negativa tankegångar hos individen. Framförallt kan detta tänkas hjälpa 

arbetssökande med låga förväntningar inför en jobbcoachningssituation. Nedanstående citat 

visar på parternas likhet kring uppfattningen om det första samtalet under 

coachningsprocessen. Ur citaten kan man tyda hur det första samtalet bygger på att öka 

deltagarnas trygghet genom att ge en grund till vad coachning är samt vetskap kring den 

fortsatta processen: 
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Första mötet då går man igenom vad jobbcoachning är, hur vi kommer att lägga upp det 

framåt med planering osv. Det mötet har man inte så mycket förväntningar på, i alla fall 

inte från min sida, utan jag vill mest veta att de känner en trygghet, för mig och hur vi gör 

här.  

                          Jobbcoach 2 

 

Första gången vi träffades så berättade hen väldigt mycket om hur de arbetar. Det tyckte 

jag var väldigt bra. Sen talade hen också om hur vi kommer att arbeta. Sen så nästa gång 

så riktade vi in oss mer på mig kan man väl säga. Det tyckte jag var skitbra.  

                         

            Arbetssökande 2 

 

Vidare har vi kommit fram till att jobbcoacher och arbetssökande har en liknande uppfattning 

kring hur arbetet med målsättningen ska gå till. Att arbeta med målsättning handlar om att 

man tillsammans formulerar ned mål i form av en gemensam kartläggning, även kallad 

gemensam planering, att arbeta efter och utgå ifrån i coacharbetet. Att uträtta en såkallad 

”gemensam planering” är ett av Arbetsförmedlingen krav på de kompletterande aktörer som 

utför jobbcoachning för arbetssökande. I arbetsförmedlingens riktlinjer kring åtgärden kan 

man läsa hur jobbcoach och deltagare under det första mötet via en gemensam planering ska 

dokumentera en beskrivning av de aktiviteter som deltagaren ska ta del av under 

coachningsperioden. Likaså ska en beskrivning av syftet och förväntat resultat av insatsen 

finnas med, vilket jobbcoachen ansvarar för (Arbetsförmedlingen 2012, www1). Likt tidigare 

nämnt förekommer det att jobbcoacher inte lämnar någon informationen kring vad åtgärden 

ska resultera i. Istället arbetar man med att förklara vad som kommer att hända under 

processens gång. Det vill säga vilka aktiviteter som deltagaren kommer att ta del av.  

 

Resultat visar även en enighet kring att den gemensamma kartläggningen/ planeringen som 

uträttas ska se till att utforska deltagarens bakgrund och kompetens. Anledningen till detta är 

att öka kunskapen kring hur man på bästa sätt ska arbeta vidare, närmare bestämt hur tiden 

bör planeras inför den kommande coachningsperioden. Att utforska deltagarens bakgrund och 

kompetens handlar om att diskutera kring vad deltagaren vill och kan arbeta med, vad 

individen ifråga har för yrkes- och tidigare utbildningsbakgrund, övriga intressen samt också 

familjeförhållanden. Även andra upplysningar kring individens privata situation är något som 

berörs under kartläggningen. Likaså hur deltagaren ser på sin framtid och har för allmänna 

framtidsplaner i stort. Både jobbcoacher och arbetssökande anser att detta målarbete utförs vid 

ett tidigt skede av coachningsprocessen. Enligt Megginson och Clutterbuck (2005, s 55 f) ökar 

detta oddsen att lyckas nå sina mål då det ofta tar tid att komma fram till vad man egentligen 

vill. Författarna beskriver också vikten av att tillsammans samarbeta för att nå uppsatt mål, 

vilket både jobbcoacher och deltagare uppfattar att målarbetat vid ett jobbcoachsammanhang 

går ut på.  

 

Det har framkommit att både jobbcoacher och arbetssökande anser att en viktig del inom 

arbetet med målsättning handlar om att ställa upp både kortsiktiga och långsiktiga mål. Detta 
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visar sig bland annat i de båda parternas uttalanden om att upprätta och arbeta efter olika 

delmål för att genom detta kunna nå det slutgiltiga målet. Likaså genom åsikter som tar upp 

vikten av att ”i alla fall komma ett steg närmare ett arbete”. Vi ser att de kortsiktiga målen 

beskrivs innebära att lösa nuläget för deltagaren, vilket exempelvis handlar om att lösa den 

ekonomiska situationen eller få ihop vardagen på ett bättre sätt. Vansteenkiste et al. (2004, s 

345) beskriver att arbetssökandes depressiva symptom bland annat uppstår på grund av att 

man upplever ett ekonomiskt hot i tillvaron. Wanberg et al. (2012, s 262) menar att dessa 

upplevda hot ofta innebär en sorts rädsla för att inte kunna försörja sig själv eller sin familj. 

Författarnas resonemang ger en inblick i varför de kortsiktiga målen, som oftast består av att 

lösa den ekonomiska situationen, är av vikt för deltagaren. 

 

De långsiktiga målen handlar däremot om hur arbetssökande ska nå sitt ”drömjobb”. Både 

jobbcoacher och arbetssökande är ense om att det slutgiltiga målet, det vill säga 

”drömjobbet”, ofta måste förarbetas för att kunna uppnås. Detta förarbete består av enstaka 

eller ett flertal olika delmål som först behöver uppfyllas för att genom detta komma närmare 

det slutgiltiga målet. Dessa delmål kan bestå av att söka in till en specifik utbildning eller 

kurs, alternativt studera upp betyg som krävs för att komma in på önskad utbildning. Det kan 

också handla om att genomföra arbetspraktik för att genom denna skapa sig mer erfarenhet 

inom en viss arbetsuppgift, ett visst yrke eller inom en specifik bransch.  

 

Både jobbcoacher och arbetssökande anser att arbetssättet med kort- och långsiktig 

målsättning bidrar till en ökad insikt och medvetenhet hos den arbetssökande. Inte endast 

kring vilka arbeten som den arbetssökande ska rikta in sig på utan även kring vad man vill 

med sitt liv i stort. Gjerde (2012, s 43 ff) förklarar i sammanhanget hur deltagare efter 

coachningsprocesser ofta upplever att de är bättre på att strukturera och planera för sin framtid 

än tidigare. Anledningen till detta är att en ökad medvetenhet kring individens mål och 

framtidsutsikter skapats. Denna medvetenhet har även lett till att individer upplevt en större 

trygghet inför olika situationer och sammanhang och därmed klarat sig bättre när de hamnat i 

komplicerade lägen. Biswas-Diener (2009, s 545) och Egidius (2008, s 37 ff) beskriver på ett 

liknande sätt i sina respektive resonemang hur målsättning kan hjälpa individer att övervinna 

hinder för att istället börja se möjligheter i sin tillvaro. Följande citat beskriver arbetssökandes 

tankar kring hur arbetet med kort- och långsiktig målsättning kan öka insikten och 

medvetenheten hos arbetssökande: 

 

Ja jag hade väl inga direkta mål från början när jag började med det här. Men det är väl 

det här med att få rätt tänk med jobb och så då.. Få tänka till vad jag vill ha för jobb. Jag 

har liksom fått tänka om under vägen här.. jag har fått tänka till kring vad jag egentligen 

vill. Jag trodde att jag hade vissa saker klart för mig men så under tiden upptäcker man 

något som man.. ja skulle kunna fungera för mig. Sen har jag ju andra karriärplaner 

också, men jag kan nu se att andra jobb är en del av att kunna nå dit.. Ett jobb behöver 

inte vara slutgiltigt utan det är en väg vidare eller så. 

                  

                 Arbetssökande 3 
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Det framkommer tydligt att slutmålet med jobbcoachning alltid är att sträva efter inträde i en 

anställning. Detta anser både jobbcoacher och arbetssökande. Observeras bör att detta mål 

liknar mer en förhoppning än ett mål med coachningen, vilket visar sig i de båda parternas 

uttalanden om att man inte ska bli allt för besviken om detta mål inte uppnås. Likaså 

förekommer det att man pratar om detta mål likt ett underförstått mål och som något 

okontrollerbart, då arbetsmarknaden spelar en avgörande roll i sammanhanget. Granberg 

(2003, s 59 ff) tar upp arbetsmarknadens påverkan på arbetslöshet i sin beskrivning av 

problematiseringen med att matcha aktuellt arbetsutbud mot antalet arbetsvilliga. Han framför 

också att arbetslöshet lättare uppstår i landet om arbetssökande och arbetsutbud är placerade 

på olika orter. Följande citat framlägger hur vårt resultat understryker ett arbete som 

huvudmålsättningen med jobbcoachning. Citatet tar samtidigt upp hur ett arbete liknar en 

förhoppning mer än ett mål: 

 

Målet under jobbcoachningen kommer alltid att vara att jag vill ha ett jobb. Min dröm är 

att det ska leda till ett jobb. Men jag skulle dock inte tacka nej om jag istället fick en bra 

praktikplats då jag behöver referenser som kan ta mig vidare till ett riktigt jobb.  

                

                Arbetssökande 4 

 

Citatet beskriver även arbetssökandes medvetenhet om behovet av att arbeta både kort- och 

långsiktigt för att genom detta nå sitt slutgiltiga mål. För att som coach åstadkomma denna 

medvetenhet hos sina deltagare uppger Whitmore (2003 s, 40) att man behöver vara 

uppmärksam på vart i jobbsökarprocessen deltagaren befinner sig. Via tydlig kommunikation 

behöver sedan coachen hjälpa individen att bli medveten om vad som kommer krävas för att 

nå det slutgiltiga målet. Följande citat beskriver hur en jobbcoach kan tänka kring arbete med 

att medvetandegöra i målprocessen: 

 

Den största problematiken som jag för min del upptäcker är när en deltagare stångar sig i 

väggen. Att personen vill ha ett jobb väldigt snabbt men samtidigt ser jag att personen 

står en bit ifrån arbetsmarknaden. Då försöker jag prata om det. Är det en deltagare som 

jag märker ska ha ett jobb nu och står långt ifrån arbetsmarknaden så brukar jag ta upp en 

diskussion om att vi behöver sätta ner tempot något för att istället fokusera på ett steg i 

taget.  

                       Jobbcoach 1    

 

Något vi även ser har ett samband till coachens arbete med att medvetandegöra, är att både 

jobbcoacher och arbetssökande anser att man i samband med målarbetet arbetar 

individbaserat. Gjerde (2003 s, 40) förklarar att en förutsättning för att kunna skapa insikt hos 

deltagare vid utförandet av målsättning är att coachen ser till den enskilda individen. Gjerde 

menar att coachen via ett individbaserat arbetssätt även säkerställer att deltagaren är på 

samma nivå som coachen själv. Detta utgör att coach och deltagare kan arbeta vidare utifrån 

samma utgångspunkt.  



44 

 

4.2.3 Hur de medverkande parterna ser på delområdet ansvarsfördelning  

 

Jobbcoacher och arbetssökande har en liknande uppfattning av hur ansvarsfördelningen under 

jobbcoachningsperioden ska se ut. Resultatet visar hur de båda parterna anser att 

arbetssökandes ansvar är att upprätthålla ett aktivt deltagande under hela coachningsperioden. 

Med detta menar man att det ligger på den arbetssökande att själv se till att han/ hon får ut så 

mycket som möjligt av perioden med sin jobbcoach. Även att den arbetssökande har ett eget 

ansvar kring att fortlöpande söka jobb emellan sina träffar med sin jobbcoach. Likaså att den 

arbetssökande ska vara samarbetsvillig, engagerad och drivande mot att nå uppsatta del- och 

slutmål. Arbetssökandes ansvar i form av ett aktivt deltagande handlar också om att ta vara på 

de råd och tips som jobbcoachen ger. Stelter (2003, s 35) talar om detta sätt att se på 

ansvarsförledningen vid coachning och uttrycker att coachning handlar om att lära individen 

att lära sig själv. Han menar att deltagaren lättare kan fortsätta på egen hand när coachningen 

är avslutad om han/ hon upprätthåller ett aktivt förhållningssätt under hela 

coachningsperioden. Att arbetssökande ska upprätthålla ett aktivt arbetssökande under hela 

coachningsperioden står även skrivet i arbetsförmedlingens riktlinjer kring åtgärden 

(Arbetsförmedlingen 2012, www1). Detta innebär att jobbcoachen även aktivt ska arbeta med 

att den arbetssökande faktiskt är aktiv och självstyrande under sin coachningsperiod. Gjerde 

(2012, s 331) tar på ett liknande sätt upp hur en coach behöver uppmuntra deltagaren till ett 

eget aktivt ansvar för att göra individen mer självgående. Däremot förtydligar Gjerde (2012, s 

31 f) hur coachens naturliga maktposition i förhållande till deltagaren kan göra arbetet med en 

jämn ansvarsfördelning svårhanterlig. Att åstadkomma en ansvarsfördelning som bygger på 

att deltagaren tar lika mycket aktivt ansvar som coachen kan vara komplicerat att upprätta då 

coachen automatiskt tar ett större ansvar. Detta beroende av att coachen har huvudansvar i att 

bland annat välja lämplig metod eller teknik att arbeta efter under coachningsprocessen.  

 

Vi anser att resultatet som visar hur arbetssökande ser på sitt eget ansvar utgör en stor 

möjlighet inom åtgärden. Arbetssökandes medvetenhet kring ett aktivt deltagande är 

betydande då bland annat Egidius (2008, s 85) förtydligar hur ett aktivt deltagande bidrar med 

goda resultat inom coachningsprocessen. Även beroende av att detta enligt 

arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen 2012, www1) är grundtanken bakom 

ansvarsfördelningen vid utförande av jobbcoachning. Vid åtgärdens riktlinjer kan man finna 

information kring hur jobbcoachens roll mer ska ses som en stödfunktion och att 

arbetssökande själva ska se till att vara mycket aktiva under processen för att få ut bästa 

resultat av insatsen. Arbetssökandes medvetenhet kring innebörden av detta tyder därmed på 

att budskapet om ett aktivt deltagande lyckas förmedlas vid jobbcoachning, vilket innebär att 

arbetet med ansvarsförledning fungerar på ett optimalt sätt. Följande citat beskriver 

jobbcoachers och arbetssökandes tankar kring hur arbetssökandes ansvar i en coachrelation 

handlar om att vara aktivt deltagande:  
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Deltagarens ansvar är att komma varje gång när man har ett möte och sen att jobba med 

det vi tillsammans bestämmer. Att anstränga sig handlar det väldigt mycket om. 

 

              Jobbcoach 4 

 

Jag har ju sökt mig till en jobbcoach för att få hjälp med vilka fel det är jag gör eller hur 

jag ska göra något på ett bättre sätt. Så ansvaret ligger på mig att ta åt mig det som säger, 

om jag tror på det naturligtvis. Så ansvaret är nog snarare mot mig själv, det är ju för mig 

själv jag gör det här. 

                   Arbetssökande 1  

 

Vårt resultat visar att arbetssökande och jobbcoacher även ser liknande på jobbcoachens 

ansvar vid utförandet av jobbcoachning. Både arbetssökande och jobbcoacher anser att en 

jobbcoachs ansvar handlar om att arbeta individbaserat. Detta visar sig i de båda parternas 

uttalanden om att en jobbcoach behöver kunna se den specifika individens behov och tillämpa 

ett anpassningsbart förhållningssätt gentemot deltagaren. Arbetsförmedlingens riktlinjer för 

utförande av jobbcoachning tar upp innebörden av att jobbcoachen ska arbeta med ”personlig 

återkoppling” till sin deltagare (Arbetsförmedlingen 2012, www1). Detta kan liknas vid att 

upprätthålla ett individbaserat förhållningssätt gentemot deltagaren. Gjerde (2012, s 31 f) 

påpekar också hur ett individbaserat arbetssätt främjar att deltagaren upprätthåller ett aktivt 

deltagande under coachningen. Vi anser att detta möjligtvis kan förklara varför arbetssökande 

anser att ett eget aktivt deltagande behövs under jobbcoachningsperioden. Möjligtvis kan 

arbetssökande efter att ha erhållit en känsla av att ha blivit sedda utifrån deras individuella 

behov också fått ett ökat driv till att ta ett eget aktivt ansvar i coachningen och därmed sett 

detta som betydande. Egidius (2008, s 85) stärker vikten av det anpassningsbara arbetssättet 

genom att konstatera att coachningsprocessen måste ske på den enskilda individens villkor för 

att coachningen ska bli framgångsrik.  

 

Utöver detta existerar en blandad uppfattning kring arbetssökandes tankar om vad som är 

jobbcoachens ansvar. Vårt resultat visar att arbetssökande även anser att jobbcoachens ansvar 

bland annat är att lyssna och stödja, motivera, utveckla och öka individers medvetenhet. Att 

jobbcoachens ansvar är att utveckla individer är något som också jobbcoacher håller med om. 

Parterna uttalar sig om att ansvaret med att främja utveckling handlar om att jobbcoachen ska 

se till att hjälpa personer att komma vidare eller förändra sin syn genom att få individer att 

börja se möjligheter istället för hinder i sin tillvaro. Egidius (2008, s 37) förklarar hur 

coachens uppgift att lyssna och stödja, vilket arbetssökande anser att coachen ansvarar för, i 

sig hänger ihop med en ökad medvetenhet och utveckling. Han menar att individer i och med 

coachens lyssnande och bekräftande kan öka sin medvetenhet som i sig leder till en stärkt 

insikt som kan öka den fortsatta utvecklingen. Följande citat beskriver hur jobbcoacher ser att 

ansvaret handlar om att utveckla och öka medvetenheten hos arbetssökande:  
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Mitt ansvar i coachningen är att skapa ett driv hos deltagaren så att denne kommer vidare 

och känner att den är på rätt väg, det är mitt främsta ansvar. 

 

              Jobbcoach 1 

 

Jag vet egentligen inte om jag ska säga att det är mitt ansvar eller mitt mål men det ska ha 

skett en utveckling, det ser jag som mitt ansvar. Ansvaret är inte att jag ska skaffa ett jobb 

men mitt ansvar är att individen ska ha kommit en bit, ja en bra bit på väg.  

 

              Jobbcoach 3 

 

4.2.4 Positivt och negativt i och med jobbcoachning och dess olika delområden    

 

Avslutningsvis kommer vi att presentera några styrkor och svagheter med jobbcoachning och 

dess olika delområden som jobbcoacher och arbetssökande tagit upp under utförandet av 

studien. Först och främst har vi sett att det finns ett flertal olika positiva sidor som 

jobbcoacher och arbetssökande är ense om att jobbcoachning bidrar med för arbetssökande. 

Bland annat ser vi att en ökad medvetenhet i och med arbetet med målsättning utgör en positiv 

del inom jobbcoachning. Vi ser också att en ökad motivation är en av de positiva bieffekter 

som jobbcoachning har. Gjerde (2012, s 83) tar upp ett resonemang kring att ökad 

medvetenhet också kan leda till en ökad motivation hos deltagare inom coachning. Hon 

beskriver hur en ökad medvetenhet lättare kan hjälpa individer att ta sig igenom svåra 

situationer, såsom en arbetslös period. Den ökade medvetenheten bidrar till kunskap om vad 

som behöver göras och varför. Vidare medför den nya kunskapen att individen lättare kan lösa 

situationen. Detta menar Gjerde i sig bidrar till igångsättning samt ett engagemang kring att 

lösa den uppgift individen står inför.  

 

Resultatet visar att jobbcoacher anser att åtgärden kan leda till ett ökat välmående hos 

arbetssökande. Anledningen till detta är att relationen mellan coach och deltagare bidrar till 

att individen blir bekräftad, sedd och får ett personligt socialt stöd. Vi anser att detta utgör en 

intressant aspekt av jobbcoachning då Vansteenkiste et al. (2005, s 269) beskriver hur ett 

flertal olika studier påvisat att arbetslöshet i sig bidrar till ett lägre välmående hos individen. 

Författarna framför bland annat hur arbetslösas välmående ofta blir lidande i form av 

depressiva symtom som ångest, oro, nedstämdhet och stress. Likaså klargör Naidoo och Wills 

(2007, 266 f) hur arbetslöshet i stort utgör en ökad hälsorisk för den arbetslöse. Poängteras 

bör att jobbcoacher anser att man behöver komma till ”rätt coach” för att uppleva ett bättre 

välmående i samband med sin jobbcoachningsperiod. Detta visar sig bero på att det existerar 

jobbcoachningsföretag som mer är ute efter att tjäna pengar än att hjälpa arbetssökande att 

komma närmare en anställning. Detta innebär i sig en svaghet inom jobbcoachning, vilket kan 

skildras i följande resonemang:  
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Ja kommer du till fel coach finns det mycket som är negativt. Ser man till hela 

jobbcoachningen generellt så tycker jag det ska bli hårdare krav på utbildning och 

kvalitetskontroll bland annat... Regeringen eller Arbetsförmedlingen bör ha mycket 

hårdare krav på vilka företag som blir jobbcoacher och som de senare använder sig av.  

 

              Jobbcoach 2 

 

Citatet visar också att det existerar en syn om att jobbcoachning och dess delområden i 

allmänhet uppfattas innehålla låg kvalité, vilket även arbetssökande har åsikter om. Detta 

anser båda parterna bidrar till att det existerar en låg trovärdighet och missuppfattningar kring 

åtgärdens innehåll och syfte. Arbetssökande vid denna studie poängterar dock att detta inte 

upplevts från deras deltagande under jobbcoachningsperioden. Följande citat beskriver 

arbetssökande tankar om detta. 

 

Nej för min del tycker jag att det har varit bra. Men ja det har väl varit en del lyxsökare 

har man förstått. Det är väl inte så bra uppköp som Arbetsförmedlingen har gjort så det 

har dykt upp nya företag som ska jobba med coachning som har en ganska klen bakgrund. 

De har insett att det finns pengar att tjäna och så kör de på så länge det går.  

 

                   Arbetssökande 3 

 

Jobbcoacher och arbetssökande anser att omgivningens negativa påverkan samt allmänna syn 

på jobbcoachning bidrar till negativa förväntningar hos arbetssökandes som ska träda in i 

programmet. Att omgivningen har en stor påverkar har visat sig i de båda parternas 

redogörelser kring hur både privatpersoner och media lätt målar upp en bild som på ett sätt 

drar en negativ skugga över alla kompletterande aktörer. Det vill säga jobbcoachföretag och 

jobbcoachning generellt. Då studien tidigare redogjort för vad orealistiska förväntningar kan 

bidra med, i form av att åtgärden enligt Vansteenkiste el al. (2004, s 347) riskerar att avbrytas 

för tidigt eller att man enligt Megginson och Clutterbuck (2005, s 55 f) fokuserar på fel saker, 

kan detta utgöra ett stort hinder för jobbcoachningens framgång. Arbetssökande och 

jobbcoacher anser att den låga kvalité som kan existera inom jobbcoachning kan påverka 

negativt på de jobbcoachföretag som faktiskt bedriver kvalificerad jobbcoachning. För att 

vara ett kvalificerat jobbcoachföretag framför både arbetssökande och jobbcoacher att fokus i 

arbetet bör ligga på den enskilde individen och dess förutsättningar för att på bästa sätt hitta 

nya möjligheter som kan leda till att individen kommer närmare ett arbete.  
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5. Sammanfattande diskussion 

 

 

Uppsatsens avslutande kapitel kommer att sammanfatta studiens analys och resultat för att 

koppla dessa till vårt syfte och undersökningens frågeställningar. På så vis undersöks om 

dessa besvarats. Inledningsvis presenteras undersökningens slutsatser för att sedan diskutera 

dessa närmare i en avslutande diskussion.   

 

 

Syftet med undersökningen är att granska vad de inblandade i jobbcoachningen såsom 

arbetssökande och de verksamma jobbcoacherna har för tankar, syn och uppfattningar kring 

åtgärdens innehåll och dess effekter. Detta för att kunna klargöra vad som fungerar bra samt 

mindre bra i coacharbetet. Utifrån detta har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

 Vilka förväntningar finns på jobbcoachning hos arbetssökande och jobbcoacher?  

 

 Hur ser de båda medverkande parterna på coachningsprocessens olika delområden?  

 

 Existerar det likheter eller skillnader kring de medverkande parternas tankar, syn och 

uppfattningar av jobbcoachning?  

 

I likhet med studiens analys och resultatkapitel sammanfattas de två första frågeställningar i 

respektive ordning som de framställs, för att parallellt med dessa presentera slutsatsens tredje 

frågeställning. 

 

5.1 Slutsatser 

 

Först och främst bör påpekas att vårt resultat visat hur det både kan existera likheter och 

skillnader mellan de båda parternas syn, tankar och uppfattning kring jobbcoachning. I vissa 

fall har resultatet visat på en klar samhörighet kring uppfattningen av åtgärden och dess olika 

delområden, för att i vissa andra varit något mer oenig.   

 

Vi ser att ett stort hinder inom jobbcoachning är den stora skillnaden mellan coachens och den 

arbetssökandes förväntningar. Arbetssökandes förväntningar på åtgärden kan vara låga, men 

också för höga, vilket beror på en oförståelse för syftet med insatsen samt en okunskap inför 

området jobbcoachning i stort. Att arbetssökande kan ha för höga förväntningar på 

jobbcoachning har visat sig bero på ett missförstånd om att det ligger på jobbcoachens ansvar 

att ordna ett jobb åt den arbetssökande. Då jobbcoacher å andra sidan har som förväntning att 

arbetssökande och coach ska samarbeta, skapas förutsättningar för att misslyckas med att 
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åstadkomma positiva resultat med coachningen då detta gör att samarbetet blir lidande 

(Megginson & Clutterbuck 2005, s 55 f). Vansteenkiste el al. (2004, s 347 ff) tar också upp 

risken med att arbetssökande i vissa fall väljer att avsluta den aktivitet de påbörjat om det 

existerar orealistiska förväntningar i samband med detta.  

 

Vidare kan vi se stora möjligheter i att den arbetssökandes förväntningar kan förändras under 

den tid som han/ hon är inne coachningen. Vi kan även se likheter mellan jobbcoachers och 

arbetssökandes tankar om jobbcoachningens olika delområden då arbetssökande befunnit sig i 

coachningen ett tag. Detta visar sig efter att arbetssökande i ett senare skede av 

jobbcoachningen har en mer enig uppfattning om att jobbcoachning ska bidra med en ökad 

medvetenhet och motivation hos deltagaren. Likaså ser vi att jobbcoacher och arbetssökande 

har relativt liknande uppfattningar kring åtgärdens olika delområden, vilket bland annat visar 

parternas tankar kring målsättning, ansvarsfördelning och information. Målsättningen anses 

bygga på både kortsiktiga och långsiktiga mål, vilket uträttas i form av en gemensam 

planering/ kartläggning. Detta arbetssätt med målsättning har i sig visat sig öka deltagares 

medvetenhet, vilket vi också anser utgör en möjlighet inom åtgärden då insikten leder till att 

arbetssökande som deltar i programmet blir bättre på att planera och strukturera för sin 

framtid. Något som eventuellt skulle underlätta för deltagare om de vid ett senare tillfälle i 

livet hamnar i en arbetslös situation igen.  

 

Vidare anser man att ansvaret bör fördelas jämnt, där den arbetssökande har ett eget ansvar av 

att vara aktiv i sitt arbete mot att komma närmare ett jobb. Jobbcoachen å sin sida ska hjälpa 

med att stödja till detta genom att anpassa arbetet efter den enskilde individens behov och 

förutsättningar. Som författare till denna uppsats anser vi att en jämn ansvarsfördelning även 

kan utgöra en stor möjlighet inom jobbcoachning då både Gjerde (2012, s 331) och Stelter 

(2003, s 25) redogör för hur detta kan bidra till att individen lättare fortsätter på egen hand 

efter avslutad coachningsprocess.  

 

Förändringen av de arbetssökandes syn på jobbcoachningens innehåll kan förklaras av att det 

uppstår en god relation mellan jobbcoach och arbetssökande. Denna relation bygger på ett 

aktivt lyssnande och kontinuerligt arbete med feedback. Vi anser att just denna vårdande 

relation, att jobbcoachen lyssnar och bryr sig, kan bidra till att arbetssökandes upplevelser av 

utanförskap, alienation och ohälsa också minskar. Haraldsson (2011, s 52) och Jahoda (1982, 

s 3 f) resonerar kring detta genom att jobbcoachen faktiskt bryr sig, aktivt lyssnar och ser 

individens specifika behov. Denna aspekt vill vi framföra som en stor möjlighet med den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden jobbcoachning. Detta då Vansteenkiste et al. (2005, s 271 

ff) förklarar hur ett lågt välmående i sig försvårar möjligheten med att ta sig ur en 

komplicerad situation i livet, som till exempel en arbetslös period. 
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Slutligen har vi sett att både arbetssökande och jobbcoacher anser att man i 

jobbcoachningssammanhang inte arbetar med att inledningsvis ge information om vad 

åtgärden ska leda till eller resultera i. Detta kan utgöra ett hinder med jobbcoachning då 

arbetssökande kan ha orealistiska förväntningar på åtgärden men också uppleva en osäkerhet 

kring att träda in i en coachrelation. Trots att detta kan förändras påpekar både Gjerde (2012, s 

331 f) och Farbring (2012, s 133 f) att coacher redan tidigt under coachningsprocessen bör 

säkerställa att arbetssökande utnyttjar sin period på rätt sätt och fullt ut. Detta kan göras 

genom att ta upp vilka förväntningar som finns och ge information om förväntat resultat.  

 

5.2 Diskussion  

 

En svaghet med undersökningen kan vara att de tillfrågade deltagarna varit i slutskedet av sin 

jobbcoachningsperiod, vilket därmed inneburit att de hunnit få en förändrad syn på 

jobbcoachning. Detta kan i sig ha lett till att studien framfört att det finns många likheter kring 

delområdena målarbete, ansvar och information. Då vår studie fått fram att dessa förändringar 

sker efter att man har deltagit i en coachperiod under en viss period kan detta bidragit till att 

skillnaderna mellan deltagare och jobbcoacher inte varit så stora. Möjligtvis hade vi fått fram 

andra resultat om de arbetssökande som ingick i studien hade befunnit sig i ett tidigare skede 

av sin coachningsperiod, alternativt både och, det vill säga en blandning av tid i coachningen. 

Vi anser dock att valet av att göra en studie på arbetssökande som deltagit i jobbcoachning 

under en längre tid bidragit till upptäckten av att synen kan förändras och varför.  

 

En annan svaghet vi också vill framföra är att vi möjligtvis kan haft en viss optimistisk syn 

kring att få tag på respondenter till undersökningen. Problemet som vi stötte på var att 

deltagare till jobbcoachning skyddas av sekretess och därmed är svåra för allmänheten att 

upprätta en kontakt med. Detta då kompletterande aktörer vid Arbetsförmedlingen inte får 

lämna ut information eller uppgifter kring sina deltagare. Med hjälp av de kompletterande 

aktörer vi haft kontakt med kunde vi genom dem få tag på arbetssökande som i sig gav en 

möjlighet att kunna genomföra denna studie, vilket utgör en betydelsefull styrka för att kunna 

besvara våra frågeställningar.  

 

Förslag på vidare forskning  

 

Vi ser i vår undersökning hur arbetssökandes syn på syftet med jobbcoachning kan förändras 

och därmed också uppfattningen kring jobbcoachningens övriga delområden, såsom 

målarbete, ansvar och information. Vi har sett att denna förändring i sig beror på vissa 

orsaker, såsom att en god relation etableras mellan coach och deltagare och att coach 

kontinuerligt arbetar med aktivt lyssnande och feedback gentemot deltagarna. Det vore 

intressant att studera hur jobbcoacher arbetar med att förändra denna syn hos arbetssökande i 

en jobbcoachningssituation för att skapa möjligheter att kartlägga denna arbetsprocess. Även 

beroende av att vår studie har visat att förändringen beror på att den arbetssökande kommer 

till ”rätt coach”. En kartläggning av arbetsprocessen med att förändra denna syn skulle kunna 
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möjligöra en form av standardisering, i positiv bemärkelse, och därför leda till en mer 

lyckosam coachningsprocess för jobbcoachföretag i allmänhet och den arbetssökande i 

synnerhet. Faktumet av att arbetslösheten, likt Berglind et al. (2012, s 99) beskriver, 

fortfarande stiger i Sverige utgör ett starkt behov av att upprätthålla goda 

arbetsmarknadspolitiska insatser med hög kvalité. Jobbcoachning är fortfarande en åtgärd som 

många arbetssökande tar del av samt har ett behov av att ta del av. Detta innebär också att 

åtgärden behöver granskas för att på bästa utvecklas och förbättras och på så sätt minska den 

arbetslöshet som just nu råder i vårt land. 
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7. Bilaga 1 - Intervjuguide till arbetssökande 
 
Bakgrundsfrågor 

- Berätta lite om dig själv och vad du gjort tidigare (arbetat med etc.)? 

- Har du avslutat din period hos din jobbcoach eller pågår den fortfarande?  

- Om avslutat: Är du fortfarande arbetssökande idag? 

- Hur länge har/var du arbetslös?  

 

Intervjufrågor 

- Vad hade du för allmän bild av jobbcoachning innan du visste att du skulle få coachning?  

- Vad kände du inför första samtalet? (Känslor, tankar?) 

- Fick du inledningsvis information kring vad du kunde förvänta dig att få ut av coachningen 

och hur såg denna information ut?  

-  Om ja: Stämde detta överens med dina förväntningar om vad coachningen kunde 

hjälpa dig med?  

-  Om nej: Vad kände du för detta? Något du skulle vilja haft? 

- Vad anser du att du skulle vilja ha uppnått när coachningen är slut?  

 

- Upplever du att jobbcoachen har några förväntningar på dig i samband med coachningen? 

(Om ja, vilka/ hur ser dessa ut?) 

- Vad gör en jobbcoach? 

- Vad anser du vara en jobbcoach främsta uppgifter? 

- Hur skulle du beskriva en bra jobbcoach? 

- Vad är ditt ansvar i coachningen? 

- Vad är jobbcoachens ansvar? 

- Vad är ditt mål med coachningen? 

- Hur har du och din coach arbetat med målsättning? (Har ni formulerat några konkreta mål 

att arbeta mot? Vid vilket skede gjordes det?)   

- Tycker du att du och din coach arbetar med feedback? Hur? Utveckla! 

 

- Hur viktigt är det att coachningen leder till jobb? (Skulle det kännas som ett misslyckande 

om det inte leder till arbete?) 

- Är det viktigt att din jobbcoach motiverar och inspirerar dig? På vilket sätt behöver du det i 

ditt jobbsökande?  

- Vad är positivt med jobbcoachning? 

- Vad är negativt med jobbcoachning? 

- På vilket sätt har din jobbcoach hjälpt dig hittills? 

- Har din uppfattning om jobbcoachning förändrats från första mötet tills idag? Berätta! 

- Är det något du anser kan förbättras med jobbcoachning?  

- Är det något ytterligare du skulle vilja lägga eller fråga oss till innan vi rundar av? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide till jobbcoacher 
 
Bakgrundsfrågor 

- Berätta lite om din tidigare yrkesbakgrund? 

- Vad har du för utbildning? 

- Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter under en vanlig arbetsdag – vad gör du för något? 

 

Intervjufrågor 

- Vad tror du att arbetssökande har för allmän bild av jobbcoachning innan de påbörjar sin 

coachning?  

- Vilket är ditt mål med det första coachningssamtalet?  

- Ger du inledningsvis information kring vad man som arbetssökande kan få ut av 

coachningen?  

- Om ja: Hur ser denna information ut? Säkerställer du att informationen förstås? Hur? 

- Om nej: Varför, vad har ni för tankar kring detta? 

 

- Vad anser du vara en jobbcoach främsta uppgifter? 

- Hur skulle du beskriva en bra jobbcoach? 

- Vad vill du att deltagaren ska ha uppnått när coachningen är slut? 

- Hur arbetar du tillsammans med deltagaren kring målsättning? Formuleras konkreta mål att 

arbeta mot? När i coachningsprocessen sker detta?   

- Vad är ditt ansvar i coachningen? 

- Vad är deltagarens ansvar?   

- Hur arbetar du med feedback? (mot de arbetssökande)  

 

- Hur viktigt är det att jobbcoachningen leder till ett jobb för den arbetssökande? (Ses det som 

ett misslyckande om det inte leder till arbete?) 

- Hur pass viktigt är det att arbeta med att motivera och inspirera deltagaren? På vilket sätt 

behöver deltagaren detta, varför är detta så viktigt? Hur görs detta på bästa sätt?  

- Hur tror du att de arbetssökande upplever jobbcoachningen? 

- Vilka förväntningar upplever du att dina deltagare har på dig (på din roll som jobbcoach)? 

- Upplever du att det finns någon konflikt mellan vad du som coach kan göra och vad 

deltagarna förväntar sig?  

- Vad är positivt med jobbcoachning?  

- Vad är negativt med jobbcoachning? 

- Vad är viktigast med jobbcoachning? 

- Är det något du anser kan förbättras inom jobbcoachning?  

- Är det något ytterligare du skulle vilja lägga eller fråga oss till innan vi rundar av? 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till Dig som går eller gått hos en 

jobbcoach 

 

Hej!  

 

Vi heter Linnéa & Johan och är två studenter som läser sista terminen på 

Personalvetarprogrammet vid Karlstads universitet.  

Vi skriver just nu en C-uppsats om jobbcoachning där vi undersöker både jobbcoachers samt 

arbetssökandes tankar, uppfattningar och syn på jobbcoachning. 

Studiens syfte är att kartlägga hinder och möjligheter som kan existera i samband med 

jobbcoachning och vad dessa kan leda till.  

 

Anledningen till att du får detta mail är att du varit i kontakt med en jobbcoach och för att vi 

skulle vilja genomföra en intervju med dig.  

Intervjuerna är anonyma och allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

att ditt namn eller övrig personidentifikation inte kommer att benämnas i uppsatsen.   

 

Självaste intervjun beräknas ta ca 40-50 minuter och vi kommer att göra en ljudupptagning 

under intervjun för att säkerställa att vi inte missuppfattar några svar på frågorna. Observera 

att intervjun naturligtvis är frivillig och du närsomhelst kan avstå att svara på enskilda frågor 

eller avbryta din medverkan i undersökningen.  

 

Det skulle betyda väldigt mycket för oss om du skulle vilja hjälpa till och medverka i vår 

undersökning. 

 

Tack på förhand!  

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna på mail: 

  

Alternativt telefon: 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Linnéa Haglund & Johan Krohn  
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Bilaga 4 - Informationsbrev till dig som är jobbcoach 

 
Hej!  

 

Vi heter Linnéa & Johan och är två studenter som läser sista terminen på 

Personalvetarprogrammet vid Karlstads universitet.  

Vi skriver just nu en C-uppsats om jobbcoachning där vi undersöker både jobbcoachers samt 

arbetssökandes tankar, uppfattningar och syn på jobbcoachning. 

Studiens syfte är att kartlägga hinder och möjligheter som kan existera i samband med 

jobbcoachning och vad dessa kan leda till.  

 

Anledningen till att du får detta mail är att du arbetar som jobbcoach och för att vi skulle vilja 

genomföra en intervju med dig.  

Intervjuerna är anonyma och allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

att ditt namn eller övrig personidentifikation inte kommer att benämnas i uppsatsen.   

 

Självaste intervjun beräknas ta ca 40-60 minuter och vi kommer att göra en ljudupptagning 

under intervjun för att säkerställa att vi inte missuppfattar några svar på frågorna. Observera 

att intervjun naturligtvis är frivillig och du närsomhelst kan avstå att svara på enskilda frågor 

eller avbryta din medverkan i undersökningen.  

 

Det skulle betyda väldigt mycket för oss om du skulle vilja hjälpa till och medverka i vår 

undersökning. 

 

Tack på förhand!  

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna på mail:  

 

Alternativt telefon: 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Linnéa Haglund & Johan Krohn  

 


