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Sammanfattning 
 

Sverige har en hög arbetslöshet för tillfället och allt fler personer blir långtidsarbetslösa. Regeringen kom 

2009 med en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som innebar att man skulle satsa 1,1 miljarder kronor på 

jobbcoachning. Coacherna skulle fungera som ett effektivt stöd för de arbetssökande och hjälpa dem till att 

få arbete. Idag har regeringen satsat ca 4,7 miljarder sedan projektets start men det skapas inte särskilt 

mycket fler arbeten. Sociala medier och tidningar har kritiserat jobbcoachningen och menar att det inte gör 

någon nytta. I denna undersökning intervjuas deltagare som har gått hos en jobbcoach för att höra vad de 

arbetssökande berättar om jobbcoachningen. Syftet i studien är att undersöka hur de arbetssökande har 

utvecklat sina kompetenser i att söka arbete under perioden som de har gått hos en jobbcoach. Studien 

baseras på åtta deltagare från tre olika jobbcoacher inom arbetsmarknadsområdet Umeå kommun. Det är en 

kvalitativ undersökning som genomförts genom semi-strukturerade intervjuer. Urvalet är deltagare som 

nyligen har avslutat eller är i slutfasen av sin coachningsprocess. Resultatet visar att jobbcoachningen har 

hjälpt de arbetssökande genom att de har utvecklat sin kompetens i att söka arbete. Coachen har hjälpt de 

arbetssökande med att utforma ett korrekt CV samt personligt brev. Deltagarna berättar vidare att de har 

blivit mer trygga i sitt arbetssökande samt att de har fått ett ökat självfötroende. Coachningen har även hjälpt 

deltagarna genom att de har fått en ökad struktur i vardagen vilket har lett till ökad motivation i sökandet 

efter arbete. Resultatet visar även att det finns utvecklingsmöjlighetern med jobbcoachningen. Deltagarna 

upplever att coachen är för snäll och kan ställa högre krav på de arbetssökande. De berättar också att de 

skulle vilja ha fler gruppträffar i processen där man träffar andra arbetssökande för att se hur de tar sig an 

utmaningen som det är att söka arbete.  

Nyckelord: Jobbcoachning, Coaching, Arbetslöshet, motivation, personlig utveckling
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Inledning 

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och påverkas fortfarande efter den ekonomiska krisen som 

inträffade för ett par år sedan. Idag har Sverige en arbetslöshet på 8,7 % vilket är högt och 

statistiken visar att fler kvinnor än män är arbetslösa (Statistiska Centralbyrån, 2013). Allt fler 

människor blir långtidsarbetslösa och regeringen fastslog att man 2009 skulle satsa 1,1 miljarder 

kronor i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd kallad jobbcoachning (Prop. 2008/09:97). Detta innebar 

en stor satsning och det skapades dessutom större utrymme för privata jobbcoachföretag att etablera 

sig på marknaden. Regeringen hoppades, att med denna satsning, skapa fler arbeten samt att 

arbetslösheten skulle minska. Syftet med åtgärden var att ge arbetslösa ett förstärkt stöd genom en 

personlig coach, jobbcoachens uppdrag var att ge de arbetssökande ett individanpassat och effektivt 

stöd för att snabbt kunna hjälpa dem tillbaka till arbete (Prop. 2008/09:07). 

Sedan 2009 har regeringen fortsatt med denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd och man har sedan 

starten investerat ca 4,7 miljarder i jobbcoachning (Dagens Nyheter, 2013). Utöver de coacher som 

arbetsförmedlingen har finns nu många privata jobbcoacher. De privata jobbcoacherna måste bli 

godkända enligt arbetsförmedlingens krav innan de kan börja arbeta.  

Har då denna satsning från regeringen varit lyckad? Redan under sommaren 2009 hördes kritik mot 

jobbcoachningen. Flera sociala medier har, sedan projektets start, haft en negativ inställning till 

insatsen och menar att det är slöseri med skattepengar. Flera utredningar och granskningar har 

avslöjat att  vissa privata coachningsföretag arbetar med coachningen på ett sätt som anses vara 

oprofessionellt och oseriöst. Det har skapat stora rubriker och i de senaste debatterna om 

jobbcoachning har kritik riktats mot privata företag som har höga vinstmarginaler och gör vinst på 

statliga skattepengar. Bland de 20 mest anlitade företagen har flera en vinstmarginal på mellan 20 

och 30 procent (Metrojobb, 2013). Det gäller förstås inte alla privata aktörer som finns på den 

svenska arbetsmarknaden. Det finns flera jobbcoacher som anses vara professionella och hjälper 

arbetssökande tillbaka till arbete. 

Frågar man deltagarna som har fått hjälp via jobbcoachning så upplever majoriteten att de fått bättre 

verktyg för att söka arbete och de ser själva möjligheter som de tidigare inte uppmärksammat 

(IFAU, 2012). IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) visar att 

jobbcoachningen hjälpt de som har varit korttidsarbetslösa, har utomnordisk bakgrund, 

eftergymnasial utbildning och kvinnor. Eftersom ämnet jobbcoachning är relativt nytt finns det lite 

forskning inom området. Det finns få vetenskapliga artiklar om jobbcoachning men däremot mycket 

forsning inom ämnet coaching. Vad säger de som har gått hos jobbcoacher egentligen? I denna 

studie undersöks hur deltagarna själva upplever coachningen inom Umeå kommun.   
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt de arbetssökande har utvecklat sina kompetenser i 

att söka arbete under perioden som de gått hos en jobbcoach. Syftet specificeras genom följande 

frågeställningar: 

 På vilket sätt har den arbetssökande utvecklat sin kompetens i att söka arbete? 

 På vilket sätt har jobbcoachningen påverkat den arbetssökandes personliga utveckling? 

 På vilket sätt har jobbcoachen bidragit till den arbetssökandes utveckling under perioden? 

 Är det något som har saknats under processen?  

Avgränsning 

Studien fokuserar på hur de arbetssökande har utvecklats i att söka arbete under den period som de 

deltagit jobbcoachningen. Respondenterna i studien berättar med andra ord direkt utifrån egna 

erfarenheter. De har erhållit privat jobbcoachning via arbetsförmedlingen. Studien avgränsar sig 

mot jobbcoacher som är verksamma inom Umeå kommun . Respondenterna har genomgått nästan 

hela processen eller avslutat den och kan därmed uttrycka sig om hur de har utvecklats i sitt 

sökande efter arbete under perioden.  

Disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning där problematiseringen om arbetslösheten framställs och vad 

regeringen gör idag för att motverka denna arbetslöshet. Vidare presenteras syfte och 

frågeställningar. Sedan presenteras en kort introduktion om jobbcoachning för de läsare som inte 

har några förkunskaper, följt av tidigare forskning inom området. Efter det presenteras 

metodavsnittet, här redogörs för val av metod, tillvägagångssätt, urval, datainsamling, bearbetning, 

analys, etik, validitet och reliabilitet. Studien fortsätter med ett sammanfogat avsnitt om resultat och 

analys. I resultatet framställs även de arbetssökandes citat. Resultatet är indelat i fyra underrubriker 

under vilka det finns en analys av varje under. Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt där även 

metoddiskussion  presenteras. I diskussionen redogör forskaren för tankar och reflektioner kring de 

arbetssökandes svar, samt tankar och reflektioner över forskarens val av metod.
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Introduktion till jobbcoachning 

Här presenteras en kort introduktion till jobbcoachning och coaching. Vad gör en jobbcoach och hur 

fungerar jobbcoachningen? Vad är det egentligen för skillnad på jobbcoachning och vanlig 

coachning?  

Hur jobbcoachning fungerar 

Enligt regeringens proposition ska jobbcoachningen fungera som ett effektivt stöd för individen 

utifrån dennes förutsättningar. Det är meningen att jobbcoachen ska bidra med verktyg som ska 

hjälpa den arbetssökande att finna ett arbete (Prop. 2008/09:97). Med det sagt är det inte 

jobbcoachernas uppgift att hitta ett arbete åt de arbetssökande. Det vore optimalt om en jobbcoach 

lyckades med det men syftet med coachningen är att stötta, motivera och göra de arbetssökande mer 

förberedda på hur man söker ett arbete idag (Prop. 2008/09:97). Det handlar mer om att ge ett 

verktyg till individerna för att kunna lyckas på egen hand.  

Regeringen påbörjade denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd år 2009. Anledningen till detta var för 

att bättre kunna möta den finansiella kris som fortfarande påverkar den svenska arbetsmarknaden. 

Regeringen har sedan lagt stora delar av ansvaret på Arbetsförmedlingen och gett dem befogenhet 

att förankra förslaget (Prop. 2008/09:97). Arbetsförmedlingen har  jobbcoacher, men eftersom 

arbetsförmedlingen arbetar med arbetssökande som har rehabiliteringsbesvär och andra liknande 

problem, behöver de hjälp med jobbcoachningen. De har då tagit hjälp av privata jobbcoacher. 

Arbetsförmedlingen kallar de privata jobbcoacher externa jobbcoacher till skillnad från 

jobbcoacherna som arbetar på arbetsförmedlingen som de kallar interna jobbcoacher. De externa 

jobbcoacherna måste leva upp till arbetsförmedlingens krav innan de får ta emot arbetssökande.  

De arbetssökande som vill använda sig av en jobbcoach går därför via arbetsförmedlingen. Den 

arbetssökande får själv välja vilken jobbcoach hen vill ha utifrån vilka arbetsförmedlingen har avtal 

med. Själva processen utsträcker sig maximalt över tre månader och under den perioden går de 

arbetssökande till sin utvalda jobbcoach. Arbetsförmedlingen riktlinje är att varje jobbcoach inte ska 

ha fler än 20 deltagare. 

Jobbcoacherna hjälper de arbetssökande med CV, personligt brev, intervjutips, tips på hur man kan 

söka arbete, motivation och sätter upp mål som de arbetssökande vill uppnå (Bergkvist, 2009; 

IFAU, 2012). Jobbcoacherna har även kontakter från arbetsmarknaden och kan genom sina 

kontakter bidra till träffar mellan arbetsgivare och de arbetssökande. Det är viktigt att 

jobbcoacherna har en god marknadskännedom och vet vad arbetsgivarna söker efter idag för att 

kunna hjälpa sina kandidater. Hur jobbcoacherna arbetar kan också skilja sig beroende på de 
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arbetssökandes förkunskaper och vad de själva vill ha hjälp med. Coachningen blir därför 

individanpassad utifrån vad kandidaten behöver hjälp med. Coacherna ska fungera som ett stöd för 

deltagarna och ställa frågor på så sätt att deltagarna själva kommer på svaren (Stelter, 2003). De 

fungerar alltså inte som jobbrådgivare, där det är meningen att de säger åt kandidaterna hur de ska 

skriva sitt CV, utan de får genom coachning själva komma på hur de ska lösa sina problem och 

hinder (Passmore, Holloway & Rawle-Cope, 2010; Stelter, 2003). Detta kommer att belysas mer 

nedan och frågan om likheter och skillnader mellan jobbcoachning och andra typer av 

coachningsmetoder kommer att sättas i fokus.  

Jobbcoachning och andra coachningsmetoder 

Vad är det då för skillnad mellan jobbcoachning och vanlig coachning och hur kan dessa jämföras? 

Jobbcoachning syftar till att coacha arbetssökande så att de ska utvecklas i sitt sökande efter arbete 

(Prop. 2008/09:97). Begreppet jobbcoachning är därmed väldigt specifikt och riktar sig endast mot 

de arbetssökande. Coachning däremot kan riktas mot både arbetssökande, anställda, chefer och 

organisationer (Stelter, 2003). Begreppet coachning förklaras på följande sätt enligt Stelter (2003):  

”Coachning är en lednings- och arbetsform som handlar om att utveckla 

fokuspersonens/fokusgruppens yrkesmässiga och personliga potential och självregleringsförmågor. 

Coachning ska förstås som deltagande i fokuspersonens/fokusgruppens lär- och 

utvecklingsprocess.” (s. 14) 

Författaren utvecklar vidare och menar, att ett coachningsförfarande inte handlar om att vägleda och 

ge instruktioner utan ska ses som en ledningsform där graden av styrning från coachens sida är 

relativt låg. Coachen ska vara engagerad och visa ett öppet intresse, genom att ställa frågorna på så 

sätt att motparten kommer på svaret själv och på eget initiativ kan lösa sina problem. Det är viktigt 

att coachen är väl insatt i  fokuspersonens/fokusgruppens perspektiv, fungerar som ett socialt stöd 

och  har en god inlevelseförmåga och förstår vad det är för typ av hjälp motparten behöver (Stelter, 

2003). 

Stelters (2003) definition av coachning har flera likheter med jobbcoachning. Likt en coach så ger 

jobbcoacherna inte direkta svar till sina kandidater utan vänder på frågorna så att de arbetssökande 

ska komma på svaren själva. Jobbcoacherna ska motivera de arbetssökande och få de engagerade i 

sitt arbetssökande utan att försöka lösa problemet åt dem (Bergkvist, 2009). Den stora skillnaden 

mellan jobbcoachning och coachning är problemområdet. Inom jobbcoachning så är problemet 

oftast givet. I coachning är målet inte alltid lika givet och det kan vara mer individanpassat om man 

jämför mot jobbcoachning. Med det sagt är det viktigt som jobbcoach att lyssna på individen precis 

på samma sätt som det är viktigt att lyssna på individen som blir coachad (Bergkvist 2009; Stelter 
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2003). Somliga deltagare tror att coachning är en form av terapi. Det är dock inte sant. Coachning är 

en särskild samtalsform där deltagaren genom frågor ska få klarhet om sitt problemområde. En 

coach    fokuserar på problemområdena som har med det personliga och det professionella att göra 

och inte det privata. Såvida det privata av synnerliga skäl har med det professionella att göra som 

exempelvis vid sjukdomar eller familjetragedier (Stelter, 2003). På samma sätt resonerar 

jobbcoacherna enligt Bergkvist (2009). Märker man att deltagaren har  psykologiska problem och är 

i behov av läkare eller terapeut så ska man avbryta coachningen och se till att individen får den 

hjälp som egentligen behövs innan man går vidare med coachningen  (Bergkvist, 2009; Stelter, 

2003).  
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Forskningsgenomgång 

Det finns mycket forskning om utveckling, arbetslöshet och coachning. Däremot finns det mindre 

forskning om jobbcoachning. Som tidigare nämnts finns flera likheter mellan coachning och 

jobbcoachning. Litteraturen visar att jobbcoacher arbetar på ett likartat sätt som andra coacher. 

Mycket av den forskningen går därför att applicera på jobbcoachning. I detta avsnitt presenteras vad 

tidigare forskning säger om coachning, arbetslöshet, utveckling och vad man bör tänka på när man 

ska söka arbete.  

Utveckling 

Utveckling har en central roll i studien genom att syftet är att undersöka på vilket sätt de 

arbetssökande har utvecklat sina kompetenser i att söka arbete under perioden som de gått hos en 

jobbcoach. Vad är då utveckling och hur förklaras det? Enligt Jerlang (2008) kan utveckling förstås 

som en förändring. Förändringen, processen och förloppet tas upp som det mest intressanta med 

utveckling. Utveckling är dock ett brett begrepp som används olika beroende på sammanhanget. I 

undersökningen ligger fokus på de arbetssökandes utveckling i att söka arbete vilket skulle kunna 

förklaras som en förändring av personliga kvaliteter och kompetenser. Utveckling av personliga 

kvaliteter och kompetenser kan ses som en kompetensutveckling. Stelter (2003) menar att 

coachning är ett värdefullt redskap för att främja kompetensutveckling. Kompetensutveckling kan 

förstås som utveckling av kunskap eller färdigheter av social eller personlig karaktär. Forskarna 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) definierar kompetensutveckling på följande sätt: 

”De aktiviteter som en arbetsgivare avsiktligt använder sig av för att utveckla befintliga 

medarbetares kompetens i förhållande till nuvarande eller framtida arbetsuppgifter.” (s.79) 

Citatet ovan berör arbetsgivare och medarbetare. Förändras arbetsgivare och medarbetare till 

jobbcoach istället för arbetsgivare samt arbetssökande istället för medarbetare, visas 

kompetensutveckling som beskriver på vilket sätt en jobbcoach arbetar för att kompetensutveckla 

en arbetssökande. Det vill säga, en jobbcoach använder avsiktliga aktiviteter för att utveckla en 

arbetssökandes kompetens i att söka arbete, inför nuvarande eller framtida utmaningar i att söka 

jobb.  

Arbetslöshet 

Arbetslöshet påverkar människor negativt. Forskning visar att arbetslöshet bidrar till dålig 

självkänsla, sämre motivation, förlorad identitet samt att många förlorar sociala relationer såsom 

arbetskollegor och andra kontakter (Winkelmann & Winkelmann, 1998). Arbetslösa får även en 
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svår ekonomisk situation men studier visar att det inte har stor påverkan på de arbetssökandes 

välmående. Som ovan nämnts tros det handla mer om en förlorad identitet och motivation till livet. 

Arbetslösa tenderar att förutse framtiden negativt och genom att göra detta gräver de sin egen grav. 

Detta har visat sig vanligt för arbetslösa oavsett hur stabilt deras liv verkar vara. Detta gäller även 

personer som har fast inkomst, god hälsa och familj (Winkelmann & Winkelmann, 1998).  

Hur man upplever att vara arbetslös påverkas också av hur dennes sociala omgivning ser ut. 

Individer jämför sig mot andra och påverkas mycket av sin sociala omgivning. Om en stad har 

drabbats hårt och flera är arbetslösa leder det till att individer mår bättre som arbetslösa jämfört mot 

om färre inom området var arbetslösa (Clark, 2003). Forskning visar även att arbetslösa tenderar till 

att förlora den vardagliga strukturen. Flera arbetslösa kommer in i en negativ spiral där de är uppe 

sent på nätterna och sover ut på morgonen. De ser inte meningen med att gå upp tidigt på morgonen 

eftersom förpliktelsen att gå till arbetet ej kvarstår som arbetslös (Winkelmann & Winkelmann, 

1998). Forskarna Winkelmann & Winkelmann (1998) menar att det är viktigt att de arbetlösa 

behåller en god struktur även fast det kan vara svårt att förstå varför som arbetslös. Forskarna menar 

att de arbetslösa mår bättre av att ha en struktur och att det kommer att gynna deras sociala situation 

om de försöker bibehålla en god struktur i livet.  

Coachning och Jobbcoachning 

En undersökning av forskarna Hall, Otazo och Hollenbeck (1999) visar att coachning är effektivast 

när coachen ger användbar feedback, nyttig vägledning, är resultatorienterad och ärlig (Brotman, 

Liberi & Wasylyshyn, 1998). Coachning handlar vidare om att vägleda kandidaterna genom 

feedback och inte styra dem på något sätt. Genom att vara målfokuserade aktiverar de sin kreativa 

sida för att finna egna lösningar på sitt problem (Gjerde, 2004). Frågorna, svaren och lösningarna 

ligger därmed hos kandidaterna och det är genom konversation med coachen som dessa kommer 

upp till ytan, så kandidaterna själva får insikt om hur problemen kan lösas. Relationen mellan 

coachen och kandidaterna måste därför anses som likvärdig och jämställd. Det vill säga att coachen 

inte ska ses som en expert som kan mer än kandidaterna utan coachen ska tillsammans med 

deltagaren sätta upp gemensamma mål som de ska uppnå. I coachning förutser man att kandidaterna 

har kapacitet att utvecklas (Biswas-Diener, 2009).  

Bergkvist (2009) menar att det är viktigt att coachen tror på de människor som coachas och att man 

ser potentialen i dessa människor. Han menar att man måste ha en grundmurad tro på att människan 

kan förändra sina negativa tankar till positiva genom att vara målinriktad. Man ska vidare som 

jobbcoach bemöta deltagarna med stor respekt. Att vara en god lyssnare är en viktig kompetens som 

jobbcoachen bör ha samt att försöka sätta sig in i deltagarens situation och förstå hur de tänker 
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(Bergkvist, 2009; Brotman, Liberi & Wasylyshyn, 1998). Robinson-Walker (2002) beskriver en bra 

coach som optimistisk och engagerad inför kandidatens möjligheter för utveckling. Coachen ska 

vara självmedveten och ha egenkontroll vilket innebär att coachen vet vad som är relevant och 

irrelevant att fokusera på. Vidare har coachen inte med sina egna värderingar utan ser problemet 

utifrån kandidatens perspektiv (Bergkvist, 2009; Robinson-Walker, 2002). En coach ska också vara 

ansvarsfull, ha god balans i livet, kännas äkta men även kunna visa sårbarhet.  

Coachning har visat sig vara effektiv när det gäller att främja positiva känslor och tankar. Genom 

öppna frågor framstår ett djupare kognitivt sätt att tänka på och analysera, vilket bidrar till ökad 

självmedvetenhet. Detta har framställts som stärkande för kandidaterna och bidragit till ökad 

arbetsmotivation. Coachning fokuserar således på att driva klienterna framåt istället för att fokusera 

på negationer vilket kan förklara de positiva känslorna som framhäver det negativa av coachningen 

(Ammentorp, Jensen & Uhrenfeldt, 2013). Bergkvist (2009) pratar mycket om hur viktigt det är att 

främja positiva tankar och känslor för att undanröja de negativa tankarna som deltagaren ofta har 

med sig i ”ryggsäcken”. Med negativa tankar och erfarenheter menar han exempelvis negativa 

tankar om jobbsökandet. Flera deltagare har sökt arbete under en lång tid och har mycket negativa 

erfarenheter av detta. För att kunna främja de positiva känslorna menar han att deltagaren måste 

undanröja de negativa erfarenheterna som deltagaren har (Bergkvist, 2009). När det uträttats kan 

man fortsätta med att se möjligheterna och lämna det förflutna.  

En viktig uppgift för jobbcoachen är att motivera de arbetssökande att fortsätta söka arbete trots 

motgångar. Vad som motiverat arbetssökande är subjektivt och därför är det också viktigt att lära 

känna sina deltagare för att veta vad som motiverar dem (Bergkvist, 2009). Ett sätt att motivera de 

arbetssökande är att sätta upp realistiska mål. Forskning visar att konkreta mål är mer motiverande 

än otydliga mål. En coach som uppmanar sin deltagare att söka flera arbeten i veckan är därför inte 

optimalt  (Latham & Locke, 2006). Coachen bör istället komma överens med deltagaren hur många 

arbeten hen ska söka kommande vecka. Målet blir då konkret och det är enklare för den 

arbetssökande att motiveras.  

Stelter (2003) pratar vidare om hur viktigt det är att coachen och den deltagande förstår varandra. 

Han pratar om att skapa en gemensam förståelse. Om inte en gemensam förståelse skapas så ska 

coachen vara tydlig med detta och be deltagaren att förklara vidare snarare än att dra förhastade 

slutsatser. Att dra förhastade slutsatser kommer bara öka gapet mellan coachen och deltagaren vilket 

man inte vill åstadkomma som coach. Istället bör coachen ha förmågan att sätta sig in i deltagaren 

värld vilket kommer att leda till en trygghetskänsla och möjligheten att utveckla och skapa sina 

egna tankar, medan coachen och deltagaren samtalar (Stelter, 2003). Flera arbetssökande har låg 

självkänsla och behöver lyfta upp sig själva för att få ökat självförtroende. Det kan ibland vara så 
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enkelt som att prova på nya saker. En del människor är rädda att prata inför folk. Coachen behöver 

då ibland motivera deltagarna till att pröva saker som kan tyckas skrämmande. Det stärker personen 

och lyfter självförtroende vilket leder till ökad självkänsla (Bergkvist, 2009). McDonald och 

Marston (2008) menar att arbetssökande kan utveckla sin självkänsla genom att uppmuntra positiva 

känslor och tankar. Förhöjd självkänsla leder till högre motivation vilket förhöjer inställningen till 

att söka arbete. Forskarna konstaterar som Bergkvist (2009) att prova nya saker leder till ökad 

självkänsla vilket leder till ökat självförtroende. De berättar även hur arbetssökande kan öka sin 

självkänsla genom att uppnå uppsatta mål. Arbetssökande bör därför ha flera delmål eller mindre 

uppsatta mål som de kan uppnå för att få ökat självförtroende (McDonald & Marston, 2008).  

Forskning visar även att för att coachning ska bli lyckad krävs det att deltagaren har förtroende för 

coachen. När deltagaren känner förtroende för coachen kan denne öppna sig samt tala fritt och ärligt 

om vad den behöver hjälp med (Bergkvist, 2009). Vidare menar foskaren att när coachen visar  

engagemeng och tror på individen ökar förtroendet mellan coachen och deltagaren. Har man inte 

förtroende för sin coach kan det leda till att man inte vågar ställa frågor som man tror är dumma och 

får då inte ut den maximala effekten av coachningen (Stelter, 2003). 

Forskning visar att coachning utmanar deltagarna i deras synpunkter och att de får ett annorlunda 

tänk. Deltagarna som genomgått coachning menar att de har utvecklat ett annat sätt att se på saker 

och ting samt att de förstår problem eller dilemman ur flera perspektiv än tidigare (Stelter, 2003). 

Coachning ställer vidare krav på både deltagarna och coachen. Det är viktigt att coachen lyckas 

ringa in och avgränsa utmaningen, inte bara ställa frågor som fokuserar enbart på innehåll och 

orsaker utan att man som coach även fokuserar på relationer och mål. Coachen måste se olika  

lösningar och inte bli fast vid en lösning som coachen tror passar in på alla deltagare (Stelter, 2003). 

För att bli en framgångsrik coach bör man ha förmågan att kunna lyssna och analysera utöver det 

som sägs för att hitta mönster och andra typer av lösningar på problem. (Hawkins & Smith, 2007). 

Problemet för den arbetssökande kan ibland vara svårt att identifiera och trots att den arbetssökande 

själv tror sig veta var problemet ligger behöver det inte alltid vara det som är problemet i 

situationen.  

Kompetens i att söka arbete 

En stor del av jobbcoachningen består i att förbättra de arbetssökandes kunskaper kring 

jobbsökandet. Pucillo (2011) menar att för att lyckas i arbetssökandet bör man att ha ett korrekt CV, 

personligt brev och kunna konsten att göra ett gott intryck vid intervjuer. Det är också viktigt att 

läsa på om företaget som man söker en aktuell tjänst för, det visar att man är intresserad av företaget 

och av den aktuella tjänsten som erbjuds. Är man påläst om hur företaget arbetar och vad som är 
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viktigt för dem kan man enklare koppla sina egna erfarenheter och kunskaper mot företaget. Det blir 

då också enklare att visa vad man som arbetssökande kan bidra med till företaget (Bergkvist, 2009, 

Pucillo, 2011). Pucillo (2011) förklarar vidare att det är viktigt att träna på intervjuer. För att göra ett 

gott intryck på intervjuer bör man träna med andra utomstående personer. Detta har man även 

tillfälle att träna på med sin jobbcoach (Bergkvist, 2009). Forskning säger att man bör skriva om sitt 

personliga brev så att det är specifikt för den tjänst man söker. Det är vidare bra att som 

arbetssökande föra en dokumentation över vilka företag man har sökt arbete hos samt skriva ned 

anteckningar om företaget och tjänsten (Pucillo, 2011, Bergkvist, 2009). Detta underlättar om 

företaget kontaktar den arbetssökande. Den arbetssökande behöver då inte fråga vilken tjänst det 

handlar om utan är då mer förberedd och ger ett mer seriöst intryck.  

Forskning visar också hur viktigt det är för arbetssökande att ha tydliga mål. Det ökar motivationen 

till att söka arbete vilket ökar chansen att bli återanställd (Van Hooft & Noordzij, 2009). Forskarna 

menar även att arbetssökandet är en svår och utmanande uppgift. De arbetssökande behöver därför 

träna sig själva i att sätta upp mål och vara fokuserade på att uppnå de mål som de har. Van Hoofts 

& Noordzijs (2009) undersökning visar också att jobbintensiteten inte bara ökar utan även kvalitén 

på jobbsökningen. arbetssökandet kan vara tidskrävande och jobbigt vilket gör att det är en 

utmanande uppgift för jobbcoachen, i att leda de arbetssökande på rätt spår. De måste fortsätta 

motivera sina kandidater genom att sätta upp mål som de ska uppnå för att öka sökandet efter arbete 

(Gjerde, 2004). 
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Metod  

Undersökningen  bygger på intervjuer med tre jobbcoacher och åtta deltagare som har genomgått 

jobbcoachning. De tre coacherna som har intervjuats arbetar med jobbcoachning dagligen. 

Coacherna i studien har ingen relation till varandra då de arbetar för olika företag. Hur man som 

individ upplever sig ha utvecklats av jobbcoachningen är subjektivt och kan därmed skifta från 

person till person. Av detta skäl har intervjumetod valts som metod vilket gör undersökningen 

kvalitativ (Repstad, 2007).  

Kvalitativa studier präglas av att man i datainsamlingen fokuserar mer på mjuka data i form av 

kvalitativa intervjuer, verbala analysmetoder och tolkande texter (Patel & Davidson, 2003). 

Intervjustudier underlättar då man vill göra en djupare analys av resultatet. Vid intervjuer har man 

även tillfälle att ställa fördjupande frågor och anpassa sig gentemot respondenten. Det kan ibland 

vara svårt som respondent att beskriva på vilket sätt man har utvecklats genom jobbcoachningen. 

Genom intervjuer ges då möjligheten att ställa fler frågor för att få ut ett svar som beskriver hur 

respondenten har utvecklats av coachningen (Lantz, 2007). Följdfrågor har varit oerhört viktigt 

under intervjuerna och det har i studien varit viktigt att ställa rätt följdfrågor för att få svar på syftet.  

Relevant forskning inom ämnet coachning används som forskningslitteratur för jobbcoachning i 

studien. Fortsättningsvis i studien kommer coachning att likställas med jobbcoachning. På samma 

sätt kommer uttrycket coachen likställas med jobbcoachen. Litteraturen i undersökningen har 

funnits via Umeå universitetsbiblioteks databaser. De sökord som använts är bland annat: 

jobbcoachning, arbetssökande, coachning, arbetslöshet, utvecklande coachning, jobbsökning, 

jobbsökningsprogram, utveckla arbetssökande och CV-granskning. Termen jobbcoachning är inte 

en internationellt känd term. Av den anledningen har det varit svårt att hitta forskning om just 

jobbcoachning. Det finns däremot jobbsökningsprogram som liknar jobbcoachningen i Sverige som 

visar intressanta resultat. Det finns även mycket skrivet om jobbcoachning i medier. För att öka 

studiens reliabilitet har forskaren försökt att hämta information enbart från vetenskapliga artiklar, 

böcker och tidigare forskning. 

Tillvägagångssätt  

Efter utformandet av syfte och frågeställningar kontaktades privata företag som arbetar med 

jobbcoachning. Arbetsförmedlingen arbetar också med jobbcoachning men denna studie avgränsar 

sig mot de externa jobbcoacher, det vill säga de privata företagen som blir godkända av 

arbetsförmedlingen. Det finns olika typer av privata företag som arbetar med jobbcoachning,  

exempelvis bemanningsföretag, utvecklingsföretag och jobbcoachningsföretag. I Studien har alla 
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företag, verksamma inom Umeå kommun samt godkända av arbetsförmedlingen, varit intressanta. 

För att finna företag som arbetar med jobbcoachning och som blivit godkända av 

arbetsförmedlingen söktes dessa fram via arbetsförmedlingens hemsida. De har en lista över 

samtliga jobbcoacher inom en kommun och forskaren valde därifrån företagen för studien. För att 

försöka få olika typer av coachningsföretag kontaktades även bemanningsföretag och 

coachningsföretag. I förväg hade forskaren bestämt att intervjua åtta deltagare samt två eller tre 

coacher. Det blev i denna studie tre jobbcoacher som slutligen intervjuades. Samtliga företag 

kontaktades först via e-post. Tre företag har sedan visat intresse och dessa kontaktades via telefon 

för att diskutera lite mer om jobbcoachning samt informera hur studien var tänkt att se ut.  

Nästa steg var att få kontakt med coachernas kandidater. Kontakten mellan forskare och 

respondenterna har skett med hjälp av deras befintliga eller föregående jobbcoacher. Jobbcoacherna 

ringde upp kandidaterna, beskrev kortfattat syftet med studien och frågade om de skulle vara 

intresserade av att ställa upp på en intervju. De arbetssökande som har svarat ja, blev sedan 

kontaktade av forskaren för att gå igenom detaljer om studien samt stämma av en plats för 

intervjun. Detta förfaringssätt har bestämts i samspråk med coacherna. En överenskommelse har 

gjorts då både forskaren och jobbcoacherna anser att de arbetssökande borde bli tillfrågade av deras 

personliga coach innan forskaren har kontaktat dem. Detta innebär alltså att det är coacherna som 

har valt ut respondenterna för studien.  

Urval 

För att undersöka hur de arbetssökande har utvecklats av jobbcoachningen måste intervjuer också 

utföras med de som har medverkat i jobbcoachning. För att som arbetssökande kunna uttala sig om 

jobbcoachning som process och reflektera över på vilket sätt man har utvecklats bör man ha gått 

igenom alla delar som består i en jobbcoachning. De arbetssökande som medverkar i studien har 

därför genomfört hela coachningsprocessen eller näst in till.  

I studien är urvalet vidare preciserat då det finns många deltagare som har genomfört hela 

processen. Det mest intressanta för studien är att intervjua de som har avslutat sin jobbcoachning 

relativt nyligen så att informationen är aktuell. Intervjuer av personer som avslutat sin 

jobbcoachning för mer än tre månader sedan, kan innebära en risk. Det är enkelt att glömma detaljer 

om det går för lång tid. Det slutgiltiga urvalet för studien är då arbetssökande som nyligen har 

avslutat sin jobbcoachning eller arbetssökande som är i slutfasen av sin coachning. Vilka deltagare 

som har intervjuats i undersökningen har bestämts av jobbcoacherna. Eftersom coacherna har 

information om vilka av deras kandidater som är i slutfasen av jobbcoachningen har de först 

kontaktat sina egna deltagare innan de kontaktades av forskaren. Detta liknar ett tillfällighetsurval 
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där varken forskaren eller enheterna bestämmer populationen i en studie (Hellevik, 1996). 

Forskaren har tillsammans med jobbcoacherna enas om detta förfaringssätt vid urval då det skyddar 

deltagarna integritet. När coachen kontaktar deltagarna först ökar sannolikheten att respondenterna 

ställer upp.  

Inför datainsamlingen 

Förberedelsearbetet inför intervjuerna innebar konstruktion av intervjuguiderna. Det är viktigt att gå 

igenom frågorna noggrant för att se om alla verkligen är nödvändiga för studien. Ett vanligt misstag 

när man utformar en intervjuguide är att ha med för många frågor vilket kan trötta ut respondenten 

(Patel & Davidson, 2003). En person som blir intervjuad i denna studie kallas för respondent. Med 

kandidat menas jobbcoachens kandidat vilket är densamma som respondent. Intervjuer har 

genomförts med både jobbcoacher och arbetssökande. Dessa intervjuguider är dock olika. I 

intervjuerna med coacherna var syftet att undersöka hur deras företag arbetar med jobbcoachning 

samt undersöka hur coachen är som person. Till skillnad från intervjuerna med de arbetssökande där 

syftet var att undersöka hur respondenterna har utvecklat sina kompetener i att söka arbete. Genom 

intervjuer med jobbcoacherna får forskaren ett bredare perspektiv på hur de arbetssökandes coacher 

är och hur de arbetar med jobbcoachning. Det underlättar inför intervjuerna med de arbetssökande.  

Trots olika syften så har uppläggen varit relativt lika för de båda intervjuguiderna. Intervjuguiderna 

är semi- strukturerade med öppna frågor. Det vill säga att det lämnas mycket utrymme för 

respondenten själv att svara på frågan (Lantz, 2007). Med en låg grad av struktur är det upp till 

intervjuaren att kunna bemästra detta och inte komma in på saker som är irrelevanta. Öppna frågor 

ger vidare utrymme för följdfrågor. Detta underlättar i de fall respondenten säger någonting som är 

intressant. Forskaren kan då ställa följdfrågor för att få ut mer av respondenten (Patel & Davidson, 

2003). Intervjuguiden för jobbcoacherna (se bilaga 1) börjar med enkla bakgrundsfrågor om 

jobbcoachen, berör huruvida företagets jobbcoachningsprocess ser ut till att slutligen gå in mer på 

hur just den respondenten är som coach samt på vilket sätt de tror att deras kandidater har utvecklats 

genom jobbcoachningen. Intervjuguiden för kandidaterna (se bilaga 2) innehåller bakgrundsfrågor, 

allmänna frågor om jobbcoachning, frågor om hur deras jobbcoachning har uppfattats och på vilket 

sätt de har utvecklats genom coachningen. Frågornas ordning är viktigt och det kan underlätta att 

börja med neutrala frågor såsom bakgrundsfrågor där respondenten får bli lite ”varm i kläderna” 

innan man går vidare mot de mer intressantare frågorna som svarar på syftet (Lantz, 2007). Hur 

mycket tid man bör lägga på bakgrundsfrågor bestäms av hur relevant det är för undersökningen. I 

denna studie är respondenternas bakgrund inte intressant och det är därför väldigt få 

bakgrundsfrågor i intervjuguiderna.  
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Datainsamlingen 

Datainsamlingen har gjorts via intervjuer. Studien bygger på intervjuer med åtta stycken 

arbetssökande som har gått hos jobbcoacher eller som är i slutfasen av sin coachning. Intervjuerna 

har varit 30-45 minuter långa. Samtliga intervjuer med kandidaterna har ägt rum på Umeå 

universitetet i en tom lokal eller ett tomt grupprum. När man genomför intervjuer bör det inte vara 

för mycket liv runtomkring som kan störa personerna vid intervjun (Lantz, 2007).  Intervjuerna med 

jobbcoacherna har hållits i företagets lokaler. Intervjuerna spelades in, vilket respondenterna fick 

information om. De hade inget emot att samtalet spelades in och den lilla mp3:n som låg på bordet 

för bandning av samtalet glömdes snabbt bort. Fördelen med att spela in intervjuerna är att man kan 

gå tillbaka till inspelningen och lyssna i efterhand. Det är lätt hänt att man glömmer att skriva ned 

någonting viktigt eller helt enkelt inte hinner med att skriva ned allting, så genom inspelning av 

intervjuer ökar reliabiliteten i studien (Lantz, 2007).  

Efter varje intervju har även anteckningar förts över sådant som inte fångats på band. Exempelvis 

kroppsspråk, tonfall och andra reaktioner. Detta underlättar inför analysarbetet då detta ej 

uppmärksammas via bandinspelningen (Repstad, 2007). Det som ibland kan vara en nackdel med 

att spela in intervjuer är att det kan bli en liten anspänning. Generellt sätt finns anspänningar i 

början av en intervju som efter tiden brukar ge mig sig, men genom att spela in intervjun kan 

anspänningen öka en aning (Lantz, 2007). Det är dock inte något som har upplevts under 

intervjuerna i studien och en av förklaringarna kan också vara att ämnet jobbcoachning inte är 

känsligt för de arbetssökande som deltagit i intervjuerna.  

Databearbetning och analys 

När alla intervjuer är gjorda och all datainsamling är slutförd kan databearbetningen och analysen 

göras. Flera av de olika faserna i undersökning går in i varandra och redan när intervjuerna hålls och 

frågor ställs ger respondenten svar som intervjuaren direkt tolkar och analyserar (Repstad, 2007). 

Intervjuaren tolkar ofrivilligt vad som sägs och ställer följdfrågor efter detta. Respondentens tonfall, 

kroppsspråk och pauser är vidare exempel på saker som tolkas vid intervjuerna. De transkriberade 

texterna bearbetades genom att de lästes igenom noggrant och flera gånger för att vara säker på att 

inte missa eventuella tolkningar av texten. Texten har transkriberats ordagrant för att försäkra sig 

om att inte intervjun förvrängts. Vidare har texten transkriberats av samma person som genomförde 

intervjuerna vilket ledde till ett nära förhållande med materialet, vilket underlättar i analysarbetet 

(Repstad, 2007). Databearbetningen fortsatte med att försöka hitta mönster i texten som kan tolkas 

och analyseras. När mönster hittats har de kodats för att sedan föras in i olika kategorier eller teman. 

Kategorierna som skapats är samma som rubrikerna i resultatdelen. Detta bearbetningsförfarande 
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liknar en analysmetod som heter grundad teori (Alvesson & Sköldberg, 2008). Repstad (2007) 

förklarar grundad teori som en kvalitativ metod där teori växer fram genom det empiriska 

datamaterialet. När kodningen utförts och teman bildats bearbetades dessa för att se om det fanns 

några teman som upprepades. Upprepande teman som hittades analyserades vidare för att sedan 

bilda ett preliminärt resultat. 3För att göra texten mer läsarvänlig och intressant har även citat 

plockats ut ur datamaterialet. Detta gör det också enklare för läsaren själv att uppskatta om 

forskarens tolkningar av materialet är korrekt analyserat (Repstad, 2007). Citaten har i vissa fall 

skrivits om för att få ett mer skriftligt språk. Det är dock viktigt att tänka på när man gör detta att 

inte ändra innehållet i materialet på något sätt. I de fall språket har ändrats har det efter redigeringen 

noggrant analyserats för att säkra att materialet ej ändrats. Respondenterna har talat fritt i 

intervjuerna vilket har lett till att de i vissa fall har nämnt namn, ort och företagsnamn. För att 

behålla samtliga respondenter anonyma har även sådan språkredigeringar tillämpats. I de fall där 

respondenterna har sagt namnet eller könet på jobbcoachen har det ersatts med coachen. De olika 

företagsnamnen som har uppkommit vid intervjuerna har ersatts med företaget.  

När datamaterialet bearbetats och citat har plockats ut var nästa fas att analysera materialet. Det är 

då viktigt att tolka resultatet så att det framställer aktörernas verklighet (Repstad, 2007). Man bör 

när man analyserar reflektera över varje analys och ifrågasätta varför resultatet tolkades på ett visst 

sätt. Att tolka och analysera är subjektivt vilket betyder att olika individer möjligtvis uppfattar 

utsagor olika. Det är då viktigt att forskaren har detta i åtanke när analysen utförs. För att öka 

tilltron av analysen bör man ej dra lättvindiga slutsatser utifrån en tänkbar förklaring. Genom att 

ställa analysen mot empirisk forskning och tidigare forskning ökar tilltron av analysen (Alvesson  & 

Sköldberg, 2008; Hellevik, 1996). Analysdelen i studien presenteras direkt efter varje enskilda 

resultat. Detta för att göra det enklare för läsaren att följa med i texten istället för att bläddra fram 

och tillbaka mellan sidorna för att hitta analysen över en specifk underrubrik. 

Etik 

De riktlinjer och regler som studien förhåller sig till är hämtade från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning. De delar upp de 

etiska riktlinjerna i fyra huvudkrav vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan presenteras vilka krav som har varit aktuella för 

undersökningen och hur forskaren har förhållit sig mot dessa. Vid första kontakten med de 

medverkande i studien informeras vederbörande om studiens syfte, deras roll i studien och varför 

studien genomförs (Repstad, 2007). De fick information om att de genom hela studien förblir 

anonyma, att deras medverkan är helt frivilligt samt att de när som helst kan avbryta studien utan att 
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det medför negativa konsekvenser. Däremot betonades deltagarnas vikt för studien i form av ny 

kunskap och på vilket sätt deras information skulle bidra i undersökningen. Detta för att motivera 

deltagarna och understryka hur viktiga de är för undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002) . 

Informationen om studiens deltagare har behandlats konfidentiellt vilket innebär att utomstående 

inte på något sätt har kunnat ta del av informationen (Repstad, 2007). Samtliga intervjuer spelades 

in i syfte att transkriberas för att underlätta analysprocessen. Inför varje intervju har även detta 

förklarats och fått godkännande från respondenten innan processens start. De personuppgifter som 

har uppkommit vid intervjuer har avrapporterats vilket innebär att namn, företagsnamn och liknande 

uppgifter redigerats för att bibehålla anonymiteten hos deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). De 

flesta av respondenterna har dock själv uttalat sig om att de ej skulle ha någonting emot om det gick 

att identifiera vad just de svarat i rapporten. Detta tyder på att ämnet jobbcoachning inte är ett 

känsligt ämne för de medverkande i studien.  

Även vid utförandet av intervjuer finns det även etiska aspekter att tänka på som forskare. Det är 

viktigt att känna till intervjuareffekten och göra det så enkelt som möjligt för respondenten. 

Respondenten ska känna sig bekväm i sin situation och kunna prata ut för att intervjuaren ska få den 

korrekta informationen. Miner, gester och kroppsspråk är viktiga element för att få respondenten att 

känna sig trygg. Det kan ibland vara så enkelt som att nicka instämmande för att respondenten ska 

känna förtroende och kunna öppna sig mer (Lantz, 2007). Under intervjuerna har anteckningar förts 

. Detta för att lättare kartlägga vilka frågor som respondenterna har svarat på. Eftersom intervjuerna 

är halv strukturerade kan respondenten helt plötsligt svara på en annan fråga och då kan det vara bra 

att föra anteckningar så att intervju-personen inte behöver ställa frågor som den redan fått svar på 

(Lantz, 2007). Innan intervjuerna har forskaren frågat om respondenternas samtycke att föra 

anteckningar. Det är viktigt att inte på något sätt försöka dölja sina anteckningar för respondenten. 

Detta kan leda till att respondenten blir nervös och undrar varför intervjuaren skrev ned just det som 

sades då, vilket i slutändan kan leda till att respondenten börjar tveka över vad denna bör säga och 

inte säga (Lantz, 2007). 

Reliabilitet och validitet 

I studien har intervjuer genomförts med både jobbcoacher och coachernas kandidater. Intervjuerna 

med jobbcoacherna kan anses öka reliabiliteten då forskaren får en inblick i hur coacherna arbetar 

och kan forma frågorna mot deltagarna utefter detta. Exempelvis pratar respondenterna om 

övningar som genomförts under jobbcoachningen. Vet forskaren sedan innan vad för typ av 

övningar respondenten pratar om kan forskaren då istället fokusera på att fråga på vilket sätt det har 

utvecklat individen, snarare än att försöka fråga vilka typ av övningar respondenten talar om. Vidare 
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har alla intervjuer bandats och transkriberat vilket gör att citat kan framställas ordagrant i rapporten 

vilket stärker reliabiliteten (Repstad, 2007). De arbetssökande som har intervjuats i studien har valts 

av coacherna. Det betyder att urvalet ej är slumpmässigt vilket sänker reliabiliteten (Hellevik, 

1996). Det finns därmed också en risk att jobbcoacherna väljer ut de arbetssökande som har en 

positiv bild av jobbcoachningen. Detta anses dock inte skada undersökningen eftersom syftet inte är 

att kritisera coacherna men det bör ändå nämnas.  

Att intervjua ställer också krav på forskaren. Genom att träna på intervjuer kan man öka 

tillförlitligheten för studien (Lantz, 2007; Hellevik 1996). Forskaren för denna undersökning har 

tidigare arbetat som rekryterare och är van vid dessa typer av intervjuer vilket stärker reliabiliteten 

för undersökningen. Intervjuerna har vidare genomförts i grupprum utan risk för störningsmoment 

vilket också stärker tillförlitligheten i studien. Vid första intervjun tillkom frågor som var viktiga för 

studien. Dessa frågor har noterats för att försäkra sig om att alla respondenterna har fått samma 

frågor vilket stärker reliabiliteten. Dessutom finns det inget bortfall i undersökningen vilket också 

stärker tillförlitligheten. Trots undersökningens brister i reliabiliteten är det dock möjligt att få en 

uppfattning om hur arbetssökande kan utvecklas av jobbcoachning.  

Om en undersökning har hög validitet eller ej beror på hur forskaren mäter det som avses att mätas. 

Det handlar vidare om hur relevant den insamlade data är för studien (Hellevik, 1996). För att få 

hög validitet har samma intervjuguide använts för att få ett helhets-intryck över hur de 

arbetssökande har utvecklats av coachningen. Intervjuguiden har också verifierats av handledaren 

för att försäkra sig om att det inte finns frågor som inte svarar på syftet. Det kan vara svårt för 

respondenterna att förklara på vilket sätt de har utvecklats av coachningen. Därför har även 

omkringliggande frågor ställts för att bilda en uppfattning om hur de har utvecklats. Hellevik (1996) 

menar att man på detta vis kan nå hög validitet i det situationer där det är svårt att få fram ett 

resultat direkt via en fråga. Intervjuguidens ordning har följts i den mån det har gått. I vissa fall har 

dock redan respondenten svarat på en fråga och ordningen har då inte sett exakt likadan ut i alla 

intervjuer. Detta är dock inget som har påverkat resultatet men det bör ändå nämnas. 

Undersökningens validitet anses som hög då intervjufrågorna har svarat på vilket sätt de 

arbetssökande har utvecklats av jobbcoachningen.  
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Resultat och analys 
I studien presenteras resultat och analys under samma rubrik. Avsnittet är indelat i fyra 

underrubriker som motsvarar frågeställningarna. Rubrikerna är: utvecklad kompetens i att söka 

arbete, personlig kompetensutveckling, hur coachen har bidragit till kompetensutveckling och 

förbättringsmöjligheter. Först presenteras resultatet och de relevanta citaten för stycket följt av 

forskarens analys och tolkning av resultatet. 

Utvecklad kompetens i att söka arbete 

Resultatet visar att samtliga arbetssökande upplever att deras CV har blivit bättre efter coachningen. 

De arbetssökande har lärt sig att skriva ett bra CV genom tips och idéer från sin jobbcoach.  

Respondenterna anser även att de har ökat kvalitén i sina ansökningar och tror att chanserna att bli 

kallad till intervjuer ökat. En av de arbetssökande jämför sitt gamla CV med det nya och konstaterar 

att hen har utvecklats. Personen svarar på följande sätt: 

”Nu så här i efterhand förstår jag hur viktigt det är att skriva ett bra CV. Mitt CV innan 

jobbcoachningen såg katastrofalt ut men min coach sa det på ett väldigt fint sätt att det gick att 

förbättra/.../Hade jag som rekryterare sett mitt gamla CV hade det nog hamnat i 

papperskorgen/.../Jag tycker också att kvalitén i mina ansökningar har ökat och det känns som jag 

har större chans att bli kallad på intervju med mitt nuvarande CV.” 

Resultatet visar även att de arbetssökande har utvecklat sin kompetens i att söka arbete genom att de 

har fått ett bredare perspektiv på huruvida man kan gå tillväga när man söker arbete. Flera 

arbetssökande svarar att det har ökat sina sökvägar. Det vill säga att de nu söker arbeten via fler 

företag. Respondenterna använder dessutom fler sökord för att öka chanserna att hitta ett arbete. 

Fortsättningsvis söker de arbetssökande inte endast arbete via platsbanken som många tidigare gjort 

utan är mer aktiva, vilket gör att de söker arbete genom att besöka företags hemsidor samt via 

många bemanningsföretag. 

Respondenterna svarar vidare att de har utvecklat sin kompetens i att söka arbete på det sätt att de 

fått ett nytänk och tänker bredare. De har insett att det även går att ringa arbetsgivaren istället för att 

endast maila när en tjänst finns tillgänglig. De svarande berättar att det anses mer som en utmaning 

att ringa en arbetsgivare och att de känner sig tryggare med att maila. De arbetssökande har fått tips 

och råd från coachen vad man kan tänka på inför ett telefonsamtal med arbetsgivaren. Flera av de 

respondenterna har även börjat använda sig av sociala medier för att hitta arbete. Ett exempel 

redovisas nedan: 
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”Jag har breddad mitt spektra av sökvägar och listat sökord som man kan använda för att passa 

min profil. Tidigare har jag bara sökt ett ord men nu vet jag att jag kan skriva in fler ord som kan 

passa mig/.../Jag har även börjat använda mig utav sociala medier. Jag har insett att det finns en 

möjlighet att hitta jobb där också. Jag har exempelvis sett ett jobberbjudande på facebook.”  

Följt av en kommentar från en annan arbetssökande: 

”Jag tycker att jag har utvecklats  i mitt jobbsökande. Jag har blivit bättre på att skriva CV och 

personligt brev men dessutom har jag fått ett bredare perspektiv på hur man kan söka jobb/.../Man 

kan ju faktiskt ringa företaget direkt och kolla av hur läget ser ut, har ni några jobb som kommer in 

snart? Det skulle jag aldrig få för mig att göra innan.” 

Analys 

De svarande anser att de har utvecklat sin kompetens i att söka arbete genom att de har utvecklat sin 

förmåga att skriva ett korrekt CV samt personligt brev. CV och det personliga brevet är en viktigt 

del i sökandet efter arbete och har den arbetssökande inte ett korrekt utformat CV minskar 

chanserna för att bli kallad till intervju, som är ett steg närmare arbetsmarknaden. Pucillo (2011) 

menar att för att lyckas i sitt sökande efter arbete bör man ha ett korrekt CV samt personligt brev. 

Vissa respondenter jämför sitt gamla CV med sitt nya och konstaterar att de efter coachningen har 

ett bättre CV, vilket kan medföra till ökat självförtroende till det framtida arbetssökandet. De 

arbetssökande menar att deras CV ser bättre ut tack vare coachens tips, idéer och kunskaper. Just att 

hjälpa de arbetssökande inom dessa områden är en av jobbcoachens huvuduppgift (Bergkvist, 

2009).  

De svarande anser vidare att de inte endast har utvecklat sitt CV skrivande utan de anser även att de 

har ökat kvalitén i sina ansökningar. Det ligger i linje med tidigare forskning som visar att 

coachning ökar jobbintensiteten samt kvalitén av arbetssökandet (Van Hooft & Noordzij, 2009).  

Coachningen har hjälpt de arbetssökande tänka bredare när de söker arbete (Stelter,2003). De 

arbetssökande söker idag arbete på fler internetsidor än tidigare och de ser även möjligheter att hitta 

arbete via andra kanaler såsom sociala medier. Tidigare har respondenterna inte använt lika många 

sökord. Fler sökord gör att de arbetssökande har större chans att hitta ett arbete. Resultatet visar att 

jobbcoacherna försöker hitta nya lösningar för de arbetssökande att hitta arbete. Coacherna 

uppmanar respondenterna att pröva nya saker vilket leder till ökad självkänsla och ökat 

självförtroende (Stelter, 2003). De arbetssökande som använder sig av fler sökord hittar fler 

intressanta jobbannonser vilket ökar motivationen till att fortsätta söka arbete. Ett annat exempel där 

respondenterna berättar att coachen har uppmanat dem till att ringa arbetsgivare istället för att bara 

maila. Arbetssökarna får således erfarenhet av detta samtidigt som de kommer ifrån sin 



20 

 

trygghetszon. Flera arbetssökande berättar att det har upplevts som en utmaning och att de hellre 

endast mailar arbetsgivarna. Slutresultatet är att de lär sig och menar att det är bra när coachen 

utmanar dem och motiverar de till att pröva nya saker (Stelter, 2003). Flera av de svarande berättar 

att de aldrig tidigare skulle få för sig att ringa arbetgivare istället för att maila. Detta kan ses som 

utveckling där de arbetssökande förändrar sitt beteendet eller process huruvida man kan gå tillväga 

när man söker arbete (Jerlang, 2008).  

Personlig kompetensutveckling  

Resultatet visar att flera av de arbetssökande är eniga om på vilket sätt de har utvecklats personligt 

av jobbcoachningen. Respondenterna svarar att när de får höra att de är duktiga ökar  

självförtroendet. De svarande upplever att de har blivit tryggare i sig själva, att de  pratar om 

tidigare erfarenheter, meriter och kunskaper gör att de känner sig tryggare. En av de arbetssökande 

anser sig ha ökat sin självmedvetenhet genom att tillsammans med coachen kartlägga styrkor och 

svagheter vilket har lett till större medvetenhet och ökat självförtroende. De svarande berättar att de 

har fått en ökat medvetenhet över deras kompetenser. Tidigare har respondenterna enbart reflekterat 

över den informella kompetensen och vilken typ av arbetslivserfarenhet man som arbetssökande har 

när de söker ett arbete. De berättar vidare att coachen har fått dem att inse att man även besitter 

social kompetens som kan vara avgörande för vissa tjänster.  

Flera av respondenterna tycker att jobbcoachningen har hjälpt dem att få struktur i vardagen. Ökad 

struktur har lett till att de arbetssökande har fått en bättre rutin i vardagen genom att vakna tidigare 

och motivera sig själva till att söka arbete. De menar att coachningen och mötena som är 

inplanerade varje vecka hjälper dem att få en struktur. Att de arbetssökande träffar coachen en gång 

i veckan och faktiskt har någonting konkret att ägna sig åt anser flera som viktigt för att stärka 

självförtroendet, känna att man faktiskt gör någon nytta och inte bara sitter hemma som arbetslös. 

En av de svarande kommenterar på följande sätt: 

”Jag har blivit tryggare i mig själv just när det gäller jobbsökandet och att jag tack vare den här 

kartläggningen av vad man har för meriter och kunskaper så har jag också ökat mitt 

självförtroende, att jag känner att det där kan jag ju också/.../Vi har gått igenom vad man har för 

starkare sidor och utvecklingsbara sidor och det har ökat min självmedvetenhet vilket har också har 

lett till en gnutta ökat självförtroende. Jag tror även att coachningen har hjälpt mig i min vardag. 

Att jag har haft någonting att göra varje vecka, för som arbetslös så går man och klättrar på 

väggarna och känner att man inte tillför någon nytta. Att jag då har haft någonting konkret att ägna 

mig åt har hjälpt mig att skapa struktur i mitt liv under den perioden jag varit arbetslös. Jag tror 

mitt självförtroende hade varit sämre om jag inte haft de här aktiviteterna att ägna mig åt.” 
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Resultatet visar fortsättningsvis att flera av de arbetssökande har blivit tryggare i situationer där de 

måste prata inför främmande människor. De respondenter som tidigare haft problem med det menar 

att jobbcoachningen har gjort att de utvecklat den kompetensen. De svarande som tidigare känt 

obehag för att tala inför grupp har i coachningen fått tillfälle att tala inför folk under de så kallade 

gruppträffarna. Resultatet visar att alla arbetssökande har bra erfarenheter från gruppträffarna och 

de som tidigare varit otrygga med att prata inför folk har utvecklat en trygghet. Ett citat från en 

respondent beskriver detta: 

”Vi hade gruppträffar där man skulle träffa andra arbetssökande och prata öppet inför folk som 

man inte kände. Det har jag alltid haft problem med, alltid tyckt det var lite läskigt så men 

jobbcoachen skojade lite och skrattade så det gick bra. Då kände jag att det var en bra erfarenhet 

för mig och nu känner jag mig säkrare inför sådana situationer och börjar nog bli rätt trygg med 

att prata inför främmande människor.” 

I coachningsprocessen ingår intervjuträning. Några få av de arbetssökande har svarat att de inte 

tycker om de ”fiktiva intervjuerna” och menar att det har varit en onödig del i coachningen. De 

flesta respondenterna tycker dock att det har varit mycket givande och att det har hjälpt de 

arbetssökande inför intervjuer i framtiden. Flera av respondenterna har tidigare inte förberett sig 

inför intervjuer men förstår idag hur viktigt det är. De har blivit tryggare i intervjusituationer och 

har fått en ökad förståelse över vilka frågor som möjligtvis kan tänkas komma på en intervju. En 

arbetssökande kommenterar på följande sätt: 

”Intervjuträningen har varit bra tycker jag/.../Tidigare när jag har gått på intervjuer har man inte 

funderat så mycket. Kanske på de här frågorna som har med styrkor och svagheter att göra men det 

har blivit mer spontant när man gått på intervjuer. Nu så fick vi en lista på eventuella frågor som 

kunde dyka upp och det gjorde att jag har känt mig tryggare när de frågorna dyker upp. Det kanske 

inte är exakt den frågan som dyker upp men en liknande fråga och då vet jag ungefär vad jag ska 

säga och det har gjort att man känner sig trygg i att man inte säger någonting som är helt 

ogenomtänkt.”  

Analys 

De arbetssökande berättar att de har utvecklats på så sätt att de har blivit tryggare i sökandet efter 

arbete. De berättar också att jobbcoachen tillsammans med de arbetssökande har diskuterat styrkor 

och utvecklingsbara sidor vilket kan kopplas mot Bergkvist (2009) teorier om att ”tömma 

ryggsäcken” med de negativa erfarenheter som de arbetssökande bär med sig inför första mötet med 

coachen. Genom att diskutera styrkor och utvecklingsmöjligheter fokuserar coachningen således på 

att driva respondenterna framåt istället för att fokusera på negationer (Ammentorp, Jensen & 
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Uhrenfeldt, 2013). De svarande berättar att detta har ökat deras självmedvetenhet vilket i sin tur har 

ökat deras självförtroende. Det ligger i linje med forskning som säger att coachning bidrar till ökad 

självkännedom vilket leder till ökat självförtroende (McDonald & Martson, 2008). En jobbcoach 

som ser utvecklingsmöjligheter hos en arbetssökande ser även potential. För att coachningen ska bli 

lyckad måste coachen ärligt tro på deltagaren och förutsätta att kandidaten har kapacitet av 

utvecklas (Biswas-Diener, 2009). Forskning visar att en bra coach är optimistisk och engagerad 

inför kandidatens möjligheter för utveckling (Robinson-Walker, 2002). Om jobbcoachen är 

optimistisk, ärlig och tror på de arbetssökande kommer de att påverka de arbetssökande som får 

ökat självförtroende samt ökad motivation.  

De svarande berättar vidare i resultatet att man som arbetslös "klättrar på väggarna" och känner att 

man inte tillför någon nytta. Forskning visar att arbetslöshet påverkar människor negativt och att 

arbetslöshet bidrar till dåligt självkänsla och sämre motivation (Winkelmann & Winkelmann, 1998). 

De arbetssökande träffar coachen en gång i veckan vilket gör att de har en konkret sysselsättning 

vilket gör att de upplever att de gör någonting åt sin situation som arbetslös. Samtliga respondenter 

berättar att coachningen har varit viktig för sin struktur.  

När man är arbetslös är det enkelt att inte se meningen med att kliva upp tidigt på morgonen och 

söka arbete eftersom många i ens vänskapskrets är på arbetet. Flera arbetslösa kommer in i en 

negativ spiral som skapas av negativa tankar vilket sänker motivationen till att söka arbete 

(Bergkvist, 2009). Forskarna Winkelmann och Winkelmann (1998) beskriver i sin studie hur viktigt 

det är att arbetslösa att skapar en struktur i vardagen för att bibehålla motivationen. Träna, gå 

promenader, hitta en hobby är exempel på saker de arbetslösa kan sysselsätta sig med utöver att 

söka arbete för att få mer rutin i vardagen.  

Jobbcoachningen har breddat respondenternas alternativ genom att de idag kan söka arbete som inte 

direkt anknyter till deras kompetens. Genom kartläggningen har de arbetssökande även fått insikt 

om att det går att söka ett arbete där de har de personliga kvalifikationerna som tjänsten kräver. 

Coachningen har gett de  svarande nya perspektiv på vilka typer av arbeten de kan söka (Stelter, 

2003). Tidigare har respondenterna endast tänkt på vilken typ av kompetens de har för att se om sin 

kompetens stämmer överens med den utannonserade tjänstens kvalifikationer. Efter 

jobbcoachningen förstår de nu att det finns andra typer av kompetenser och att de även har 

personliga kvalifikationer som gör dem kvalificerade för tjänsten. coachen ser i detta fallet fler 

lösningar på problemet och det är en viktig egenskap att ha som jobbcoach (Stetler, 2003). Att pröva 

nya saker och hitta lösningar ökar självförtroendet hos de arbetssökande (McDonald & Marston, 

2008).  
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Flera av respondenterna har svarat att de tidigare haft problem att prata inför folk. Genom 

coachningen har de utvecklat den kompetensen och känner idag sig tryggare att prata inför 

främmande människor. Jobbcoachen har använt humor i det fall som beskriv ovan (se citat) för att 

avdramatisera situationen vilket har lett till att den arbetssökande har känt sig mer bekväm inför 

uppgiften. Det visar att coachen känner av hur den personen är och vad som kan hjälpa just den  

personen inför en svår uppgift. En coach som känner sina deltagare väl kan ge bra feedback och råd 

(Stelter, 2003).  

Respondenterna beskriver också att coachningen har utvecklat sin kompetens inför intervjuer. De 

arbetssökande förstår idag hur viktigt det är att vara väl förberedd inför en intervju och att man är 

påläst om företaget. Pucillo (2011) menar att det är viktigt att man tränar intervjuer med andra 

utomstående personer och att man är påläst om hur företaget arbetar och vad som är viktigt för dem. 

Intervjuträningen leder till att de arbetssökande känner sig tryggare inför framtida intervjuer vilket 

gör att de kommer att gå in till intervjun med högre självförtroende. Denna utveckling kan ses som 

en kompetensutveckling av social karaktär (Nilsson et al., 2011).  

Hur coachen har bidragit till kompetensutveckling 

De svarande berättar att det är viktigt att jobbcoachen är ärlig och känns trygg. När de 

arbetssökande uppfattar coachen som en trygg person kan de öppna sig mer och ställa frågor utan 

att behöva tänka efter om det är en dum fråga eller ej. Coachen bör se varje person som en individ 

för sig själv och inte som ett ”nästa nummer i högen”. Respondenterna i studien menar att en coach 

bör försöka sätta sig in i den arbetssökandes situation och försöka förstå personen för att lättare 

kunna anpassa sig till vad just den specifika kandidaten bör tänka på för just den typen av arbete 

som hen kan anses passa till.  

De flesta av de svarande tycker också det är viktigt att jobbcoachen inte bara pratar om arbete utan 

även om privatlivet. Detta för att få en bredare bild av hur just den personen är. De arbetssökande 

tror att det är viktigt för att coachen ska kunna bilda sig en uppfattning om vad den arbetssökande 

behöver hjälp med och för att coachen ska kunna skaffa sig en egen uppfattning om vilket arbete 

som kan passa för den arbetssökande. De flesta respondenterna ser det också som ett bevis på att 

jobbcoachen bryr sig lite extra och är engagerad i just dig som  arbetssökande. Respondenterna 

berättar vidare att de ibland bara behöver prata ut, om det har gått dåligt en vecka så behöver de 

kunna avreagera sig. De svarande fortsätter och tycker att jobbcoachen har hanterat situationen bra 

även fast det kanske inte är coachens uppgift att fungera lite som en terapeut. Nedan presenteras ett 

citat från en respondent: 
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”Jobbcoachen är seriös, hen passar mig bra, är rätt rak på sak och ger mig mycket tips. Jag tror 

jobbcoachen är duktig på att läsa av personer. Coachen försöker också sätta sig in i min situation, 

vilka jobb som kan passa mig och lite vad jag ska tänka på för just den typen av jobb/.../Jag tycker 

det är viktigt att de engagerar sig i en och att vi faktiskt inte bara pratar jobb utan att man kan 

faktiskt kan prata lite runt privatlivet också. Om man bara pratar om jobb så får man ingen riktig 

bild om vem personen är och jag tror det är jätteviktigt för att kunna ge rätt vägledning. Jag tror att 

när man engagerar sig lite mer kan de snabbt se vilken typ av jobb som den arbetssökande kan få 

och om man är på fel väg kan de rätt tidigt styra in en på rätt väg i någonting.”  

Samtliga respondenter har svarat att det tycker det är skönt att höra att jobbcoacherna tror på den 

arbetssökande och de tycker det är motiverande att höra att coachen tror att de kommer att hitta ett 

arbete. De menar att coachen motiverar de arbetssökande och har koll på vad de arbetssökande gör 

mellan mötena. Respondenterna berättar vidare att de har som mål att söka fler arbeten till nästa 

coachmöte. Det berättar vidare att de inte har exakt uppsatta mål över hur många arbeten som ska 

sökas utan det är upp till var och en att se till att man har sökt tillräckligt många arbeten. En 

utomstående som kollar att man gör det man ska anser de flesta som nödvändigt och att man också 

har någon som kan motivera den arbetssökande när man inte får allt gjort.  

”Det som är när man blir arbetslös är att man tänker att jag kommer aldrig få ett jobb. Medan 

jobbcoachen hela tiden säger att det är klart du kommer få, det är bara fråga om när, så det är 

skönt att höra/.../Sen så ligger de på en lite, pushar lite och kollar av vad jag har gjort och det är 

jobbcoachen rätt duktig på. För då har man någon som kollar att du verkligen gör det du ska och 

det är rätt skönt att man har någon som kan sparka en i baken lite så.”  

Analys 

Forskarna Hall, Otazo och Hollenbeck (1999) menar att coachningen är effektivast när coachen ger 

användbar feedback, kan vägleda de arbetssökande och är ärlig (Brotman, Liberi, & Wasylyshyn, 

1998). Ärlighet är något som respondenterna anser är viktigt. När en coach är ärlig får de 

arbetssökande mer förtroende för coachen vilket är viktigt för den framtida relationen mellan coach 

och deltagare Bergkvist, 2009). För att skapa förtroende bör coachen vidare sätta sig in i deltagarens 

värld. Resultatet visar att coacherna har lyckats med detta då samtliga svarande känner sig trygga 

inför coachningen och kan ta upp diskussioner som de kanske inte annars skulle tagit upp. 

Respondenterna känner att de kan säga och fråga vad de vill utan att känna att de ställer några 

dumma frågor vilket kan ses som ett bevis på att de har förtroende för coachen. De tycker vidare att 

det är bra att coachningen inte bara pratar om arbete utan att man även kan prata privatliv. De 

arbetssökande känner ibland ett behov av att prata av sig även om det inte har med arbete att göra. 
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De tycker då att jobbcoachen har hanterat denna situation bra, även om det inte är coachens 

egentliga uppgift. Det tyder på att coachen ser de arbetssökandes problem utifrån deras perspektiv 

och lägger inte in sina egna värderingar utan förstår situationen samt förstår att den arbetssökande 

behöver tala ut (Bergkvist, 2009; Robinson-Walker, 2002).  Respondenterna berättar att det ibland 

känns som att de aldrig kommer att få arbete. Arbetslösa tenderar att tänka i negativa utsagor och 

det kan ibland vara svårt se positivt på sin situation som arbetslös (Bergkvist, 2009; Winkelmann & 

Winkelmann, 1998). Resultatet visar att de arbetssökande anser att det är bra att man har en coach 

som kan motivera och stämma av så de arbetssökande gör vad som förväntas. Resultatet visar att de 

svarande inte har specifika mål som de ska uppnå varje vecka utan det kan tolkas som att de bör 

söka arbete varje vecka men det är upp till dem själva att se till att detta utförs. Flera respondenter 

menar dock att man vill ha sökt arbete och varit duktig mellan mötena som man har med coachen. 

Jobbcoachen stämmer av mellan mötena vad de arbetssökande har gjort i veckan vilket gör att de 

har indirekta mål på att söka arbete varje vecka. Det är viktigt att ha mål för att motiveras som 

arbetssökande (Latham & Locke, 2006).   

Förbättringsmöjligheter 

Resultatet visar att flera svarande tycker att jobbcoachen kan ställa lite högre krav på dem. De 

arbetssökande tycker också att coachen skulle kunna styra processen mer. De anser att det är mycket 

upp till vad den arbetssökande vill diskutera i mötena och menar att coachningen skulle kunna 

gynnas av lite mer styrning från coachens sida. En del av respondenterna är osäkra på vad mötena 

skulle ha för innehåll om de själva inte kom med idéer och initiativ. Nedan presenteras ett citat från 

en av de arbetssökande: 

”Jo men kanske att jobbcoachen skulle kunna vara lite mer krävande, hen kanske är lite för snäll 

(skratt)/.../Det känns som bollen har legat helt i mina händer men det var coachen väldigt noga med 

att poängtera i första mötet att det är jag som ska söka jobb och det är jag som ska styra och 

bestämmer vad vi ska prata om på mötena/.../Men jag tycker att coachen hade också kanske kunna 

säga lite mer gör si och så och styra mig mer/.../Det känns som att om jag inte kommit med de här 

initiativen då hade vi suttit på de här mötena och inte haft någonting att prata om, men det vet jag 

inte hur coachen skulle fungera i den situationen. Om jag inte hade varit så drivande kanske 

coachen hade agerat annorlunda, det vet jag inte.”  

En annan respondent berättar om hur hen uppfattar coachens styrningsgrad: 

”Ibland vill man ha någon som talar om att nu går du hem och gör såhär och sådär men det funkar 

ju inte så och det fattar jag också. Jag kan tänka mig att eftersom det blir ett möte bara mellan två 

personer så kan det bli lite upprepning av vad man har sagt tidigare.” 
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Varpå forskaren ställer en följdfråga till samma person: Jag tycker det är intressant det du sa att du 

kanske skulle vilja ha lite mer gör si gör så, sen tillägger du att det inte fungerar så, varför skulle det 

inte kunna fungera så? 

”Därför att det är ändå upp till mig att styra upp det här. Jag tycker ändå att coachen ger bra 

feedback men det var mest nytt i början, nu har vi ändå setts ett par veckor. I början hade jag mer 

frågor om uppbyggnad och CV och jag kunde få mer konkret feedback/.../Nu är det mer som 

motiverande samtal.” 

Den svarande berättar att jobbcoachningen skulle kunna utvecklas genom att coachen kan vara mer 

styrande och inte överlåta allt ansvar till den arbetssökande. Respondenten berättar också att 

coachningen gav mest ny information i början och att det senare i processen uppfattades som mer 

upprepning.Resultatet visar också att flera av de arbetssökande tycker att man skulle kunna ha fler 

gruppträffar där man får träffa andra arbetssökande med liknande problematik. Jobbcoachningen 

består förvisso av så kallade work-shops där man bland annat träffar andra arbetssökande. 

Respondenterna menar att man ibland kan känna sig väldigt ensam som arbetslös och att det kan 

vara bra att få det bekräftat att det faktiskt finns flera andra som har en liknande situation.  

”Jag tycker att man skulle kunna ha fler gruppträffar, även om det inte är workshops där man går 

igenom något specifikt. Några träffar där man får träffa andra arbetssökande och får höra hur det 

går för dem. Jag tycker det känns som att man är ensammast i världen och på gruppträffarna så 

träffar man massor av folk som är i samma situation som mig och har varit arbetslösa till och med 

längre än mig. Gud vad hemskt det låter det är inte så att jag gottar mig om det men det ger ju ändå 

lite, det känns bra att det är fler.” 

Analys 

Respondenterna menar att jobbcoachen kan vara mer krävande. De berättar vidare att det är lite 

styrning från coachens sida och att de får avgöra själva vad de vill diskutera under coachnings-

mötet. De arbetssökande skulle vilja att coachen styrde samtalet och diskussion mer i vissa fall och 

att de bör få mer konkret fakta över hur de ska söka arbete etc. Jobbcoachning handlar om att 

vägleda kandidaterna genom feedback och förhindra att styra kandidaterna (Gjerde, 2004). Genom 

att ställa rätt frågor som coach är det meningen att den arbetssökande ska hitta lösningen på sitt eget 

problem och själv få insikt över hur problemet kan lösas. Coachningen är dock individanpassad 

vilket gör att samma coachningsförfarande inte nödvändigtvis fungerar för alla deltagare. Det är 

viktigt att coachen ser olika lösningar och inte blir fast vid en lösning som coachen tror passar in på 

alla deltagare (Stelter, 2003).  Resultatet visar att flera respondenter skulle vilja att coacherna bryter 

sitt mönster för att ge mer konkret feedback. De svarande har dock en förståelse över att coachen 
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arbetar på det sätt som ovan förklaras och menar att det är upp till deltagaren själv att styra upp sitt 

arbetssökande. Det kan finnas svårigheter att som coach uppfatta när en process bör ändras. 

Coachen bör inte bara lyssna blint på det som sägs utan bör också kunna tolka och analysera utöver 

det som sägs för att hitta mönster och andra typer av lösningar (Hawkins & Smith, 2007).  

I resultatet framgår även att de arbetssökande skulle vilja ha fler gruppträffar där man träffar andra 

arbetssökande med liknande problematik. Respondenterna menar att det är skönt att höra att det 

finns fler som är arbetslösa och att man som arbetslös inte är ensam. Clark (2003) beskriver 

problematiken om att vara arbetslös och menar att personer som är arbetslösa mår bättre av att höra 

att det finns fler som är i liknande situation. En arbetslös som aldrig träffar andra arbetslösa kan 

känna sig ensam och reagera starkare av arbetslösheten. Det är därför viktigt som coach att se till att 

det finns flera tillfällen för de arbetssökande att träffa andra arbetssökande för att motiveras.  
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Diskussion 

Avslutningsvis presenteras en diskussion där resultatet lyfts fram för kritik och reflektion. I avsnittet 

diskuteras om resultatet var väntat och varför resultatet blev som det blev. Kopplingar dras mot 

syftet och frågeställningar för att undersöka huruvida studien har besvarat dessa. En diskussion om 

hur undersökningens metod genomförts redogörs samt förslag på fortsatt forskning. Avsnittet är 

indelat i fem underrubriker: Jobbcoachning ur ett arbetssökande perspektiv, jobbcoachningen, 

metoddiskussion, avslutande reflektioner och förslag på fortsatt forskning.  

Jobbcoachning ur ett arbetssökande perspektiv 

De arbetssökande i studien är överlag positivt överraskade av jobbcoachningen och samtliga 

respondenter i undersökningen menar att coachningen har utvecklat deras kompetenser i att söka 

arbete. De menar att coachen har kommit med bra förslag, användbar feedback samt bra tips och råd 

som en arbetssökande bör tänka på i sökandet efter arbete. De svarande berättar fortsättningsvis att 

coacherna även har utvecklat en sorts trygghetskänsla hos de arbetssökande samt att 

självförtroendet ökat. Konstruktiv kritik från utomstående där den arbetssökande får höra att man är 

duktig och ser positiva sidor, visar sig vara en motiverkande faktor som samtliga av respondenterna 

uppskattat. Det är givet att en individ stärks av att få höra att denne är duktig. Jag tror att många av 

de arbetssökande också får denna positiva feedback och stöttning från ens sociala omgivning och 

vänner. Skulle det kunna vara så att feedback från coachen väger tyngre?   

Det är möjligtvis inte bara det att jobbcoachen anses som en utomstående person som leder till att 

coachens feedback blir värd extra. Coacherna arbetar dagligen med arbetssökande personer och har 

en god marknadskännedom vilket gör att de vet vad arbetsgivare eftersöker. De flesta coacherna har 

också arbetat inom rekrytering och många av coacherna arbetar även med rekrytering vid sidan av 

coachningen. De har en kunskap och erfarenhet inom området som många bekanta och vänner inte 

har vilket gör att det coachen säger väger tyngre. Återkopplingen från coachen anses mer legitim 

och kan därför tänkas få ett högre värde.  

De svarande berättar vidare i resultatet att de har utvecklats i sitt arbetssökande genom att de har 

fått ett nytänk. Det har påverkat respondenterna genom att de söker fler arbeten inom olika 

branscher och har på så sett breddat sitt spektra av sökvägar för att hitta ett arbete. Det är ingen 

konstighet att de arbetssökande till en början söker mest arbete inom den utbildning och/eller 

erfarenhet som man har. De flesta vill tillbaka till liknande yrken för att de tycker att det är roligt att 

arbeta inom den branschen och det finns en trygghet i att arbeta med någonting som man redan kan 

eller på något sätt har tidigare erfarenheter av. Som det ser ut just nu i Sverige råder det hög 
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arbetslöshet och stor del av den arbetslösa befolkningen är också yrkesmässigt kompetent. Det gör 

att de arbetssökande kan få en uppfattning att det inte finns en chans att få ett arbete om man inte 

har erfarenheten eller utbildningen som krävs för de utannonserade tjänsterna.  Det har då varit 

givande för de svarande att ha tillgång till en jobbcoach som kan se andra kvalifikationer som en 

viktig kompetens för en viss tjänst. Coachen framhäver inte endast den informella kompetensen 

utan ser även helheten hos de arbetssökande samt visar att den personliga kompetensen också är 

viktig. Det gör att respondenterna får ökat självförtroende när en coach ser möjligheter som de 

arbetssökande inte tidigare tänkt på. I slutändan leder det till att de svarande kan söka fler arbete när 

de även tar hänsyn till sina personliga kvaliteter. Detta kan även knytas mot hur jobbcoachen arbetar 

med kartläggningen av styrkor och svagheter hos de arbetssökande. På liknande sätt framhävs 

respondenternas meriter och kunskaper vilket leder till ökad självkännedom som i sin tur leder till 

ökat självförtroende. Ökat självförtroende kan leda till att de arbetssökande motiveras att fortsätta 

söka arbete trots motgångar.  

Jobbcoachningen 

De svarande berättar vidare att jobbcoachen har varit engagerad i de arbetssökande. De upplever att 

coachen inte bara är där för att göra sitt arbete utan att coachen faktiskt är genuint intresserad av att 

hjälpa de arbetssökande att utvecklas och hitta ett arbete. Respondenterna upplever detta som en 

viktig del i coachningen och menar att det ökar förtroende gentemot coachen. Jag tror att det är 

viktigt som coach tro på sina deltagare och at man "brinner" för sitt yrke. En coach som inte är 

motiverad, engagerad och inte tror på sina deltagare kommer säkerligen inte att bli en framgångsrik 

coach. Att respondenterna upplever detta som en viktig del av jobbcoachningen är inte förvånande. 

Det riktas dock väldigt mycket kritik mot jobbcoachning i medier och många menar att coachningen 

inte är så positiv som deltagarna i denna studie har förmedlat. Jag tror att det är väldigt beroende på 

vilken coach man som deltagare väljer, för det finns många coacher som är oprofessionella och inte 

tänker på de arbetssökandes bästa. Många av deltagarna i undersökningen talar gott om 

jobbcoachningen och det kan ses som ett bevis på att de coacher som medverkat i  undersökningen 

är bra coacher som tycker om sitt arbete.  

De arbetssökande berättar vidare i resultatet att den vardagliga strukturen har utvecklats tack vare 

coachningen. Det är viktigt att ha en struktur som arbetslös men det är oftare lättare sagt än gjort. 

Många arbetslösa känner igen sig i situationen som enkelt uppkommer när man blir arbetslös. Att 

vara arbetslös kräver hög självdisciplin av de arbetssökande för att kontinuerligt söka arbete. Har 

man då ett möte varje vecka, påverkar det vardagsstrukturen och man känner även en liten press på 

att man bör ha sökt arbete mellan mötena. Det jag tror är viktigt är att man har någon som ser över 
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vad du som arbetssökande gör och att coachen finns där för att motivera dig när de inte har gått som 

planerat. Coachen och deltagaren träffas varje vecka vilket kan förklara att ett förtroende byggs upp 

gentemot coachen från deltagarens sida. Processen sträcker sig normalt över tre månader vilket gör 

att man lär känna jobbcoachen relativt väl, vilket leder till flera positiva utsagor. Resultatet visar att 

respondenterna känner sig trygga med sin coach och kan därför ställa frågor som de kanske inte 

annars hade vågat ställa. När förtroendet byggs upp vågar de arbetssökande även prata om sitt 

privatliv och inte bara arbete vilket leder till att man kommer ännu djupare i sin relation. De 

svarande menar att det är viktigt för coachen att lära känna deltagarna privat också för att förstå 

dem och verkligen kunna sätta sig in i deras situation som arbetslös. Ibland har de arbetssökande 

haft en dålig vecka och inte sökt så många arbeten. De kan då behöva prata ut och avreagera sig för 

att sedan finna ny motivation och energi till att söka arbete. De arbetssökande vågar kanske inte 

prata ut och avreagera sig på samma sätt om man tidigare inte har pratat om privatlivet.  

I resultatet berättar de svarande att de skulle vilja ha fler gruppträffar i jobbcoachningen. Det är 

viktigt för de arbetssökande att träffa andra med liknande problematik och se hur de tar sig an denna 

utmaning som det är att söka arbete. Respondenterna tycker att det är viktigt att man träffar andra 

som är arbetslösa och upplever ibland att man är ensam som arbetslös. Det kan förklaras till att 

normen är att ha ett arbete och man kan lätt känna sig dålig över att inte själv ha ett arbete. Att man 

då kan träffa andra tror jag stärker självförtroendet och man får se med egna ögon att det finns fler 

som är arbetslösa och har det lika jobbigt som deltagaren.  

De svarande berättar vidare att de tycker att jobbcoachen är lite för snäll ibland. De menar vidare att 

coachen kan ställa högre krav på de arbetssökande. Jag tror att de arbetssökande upplever att de bör 

söka arbete varje vecka men det ser det inte som ett krav. De vill såklart komma med ny 

information till coachmötet och berätta att det har gått bra men det upplevs inte som ett krav. Det 

kan vara någonting att tänka på som jobbcoach att vara lite hårdare och räkna med att de 

arbetssökande ska ha sökt ett antal arbeten på en vecka.  

Forskning visar även att man bör ha konkreta mål för att motiveras (McDonald & Marston, 2008). 

Är målen otydliga blir det svårt att mäta och det kan leda till att man inte riktigt vet när man har 

uppnått målen. Det är dock en svår balansgång och det måste vara realistiska krav och mål som 

deltagarna kan uppnå. För högt uppsatta krav leder till att de arbetssökande känner sig ännu sämre 

som inte uppnår kraven för coachningen. Det är som sagt en svår uppgift för coachen och för att 

lyckas med detta behöver coachen känna av deltagaren för att kunna uppskatta vad som anses som 

realistiska krav och mål. En intressant aspekt i studien är att nästan ingen av de svarande egentligen 

hade något negativt att berätta om coachningen. De var utmanande som forskare att försöka plocka 

ut svagheter hos jobbcoachen. Jag var tvungen att ställa flera frågor kring det och verkligen trycka 
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på om det kunde vara någonting som skulle kunna förbättras med jobbcoachningen. Först då efter 

en stunds tänkande berättade oftast respondenterna om något som de upplevde kunde utvecklats 

med coachningen. Det kan förklaras med att respondent känner att de är i en utsatt situation där de 

gärna inte pratar negativt om coachen. Det kan också tänkas bero på att det inte har haft så höga 

förväntningar över jobbcoachningen och att de anser att det har hjälpt de väldigt mycket.  

Metoddiskussion 

Undersökningen har utförts genom intervjuer. Det underlättar för forskaren att komma in på djupet. 

Intervjuer ger också möjligheten att ställa följdfrågor och man kan få nya intressanta perspektiv som 

man annars enkelt hade missat. Jag tror att intervjuer har passat denna studie bra i och med att det 

har visat sig vara svårt att uttrycka hur man har utvecklat sin kompetens i att söka arbete. Det har 

varit svårt för respondenterna att svara på några av intervjufrågorna. Detta mycket tack vare att det 

är relativt komplexa frågor som kräver att du som arbetssökande reflekterar en del över hur 

jobbcoachningen har påverkat dig. Om intervjuguiden hade skickats till respondenterna innan 

intervjutillfället skulle de fått en chans att reflektera över hur de har utvecklat sina kompetenser i att 

söka arbete och därmed eventuellt kunna svara mer utförligt. Det är dock ovisst om resultatet hade 

sett annorlunda ut samt att det finns en risk att forskaren då inte får fram de ärliga och spontana 

svaren som framkommit i undersökningen.  

En brist i studien kan tänkas vara urvalet. Jobbcoacherna har informationen om vilka deltagare som 

har genomgått coachningen eller är i slutet av sin process och väljer därför vilka arbetssökande som 

kan tänkas delta i undersökningen. Forskaren har tillsammans med coacherna kommit överens om 

att coachen kontaktar de aktuella deltagarna för studien för att se om de är intresserade av att ställa 

upp på en intervju. Risken med detta är att coacherna kan välja ut vilka respondenter som deltar i 

studien och kanske väljer bort deltagare som de tror kan ha en mer negativ inställning till 

coachningen. Det är dock ingenting jag tror coacherna har tänkt på och om coacherna har brister i 

sitt sätt arbeta vill de säkerligen få information om det.  

Det är svårt att utifrån denna studie dra några generella slutsatser. En studie baserat på svar från åtta 

intervjuer är inte tillräckligt representativt för att besvara hur alla arbetssökande upplever 

jobbcoachningen. Det kan också variera beroende på ort och företag. Det är förvisso ett resultat och 

kan, om än lite försiktigt, vara representativt inom arbetsmarknadsområdet Västerbotten. Efter 

intervju nummer fem började respondenterna svara likadant och jag som forskare fick relativt tidigt 

i processen en viss mättnad. Efter samtliga intervjuer har de flesta respondenterna liknande svar 

vilket ökar studiens tillförlitlighet. Det ska också tilläggas att de flesta källorna är vetenskapliga 

artiklar samt publicerad litteratur. Detta ökar och reliabiliteten för studien. I inledning används 
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några internetkällor vilket kan ses som en brist i studien. Det kan däremot visa att ämnet 

jobbcoachning är aktuellt och det skrivs ofta om coachning i sociala medier idag. Olika 

internetkällor skiljer sig dessutom åt och en källa hämtad från svenska centralbyrån kan tänkas vara 

mer pålitlig än en källa från exempelvis aftonbladet.  

Avslutande reflektioner 

Respondenterna anser att de har utvecklat sina kompetenser i att söka arbete efter jobbcoachningen. 

De menar att de har blivit bättre på att skriva ett korrekt CV och personligt brev. De svarande 

fortsätter och berättar att de även kompetensutvecklat sina sociala färdigheter genom att bli tryggare 

i sitt arbetssökande samt ökat självförtroende. De upplever även att de har blivit mer förberedda 

inför intervjuer. De arbetssökande berättar dock att coachningen har utvecklingsmöjligheter och 

menar att coachen möjligtvis kan ställa högre krav på deltagarna. Respondenterna berättar vidare att 

de vill ha fler gruppträffar där man träffar andra arbetssökande för att se hur de tar sig an 

utmaningen.  

Jag tycker att resultatet har varit väntat gällande den tekniska kompetensen såsom CV, personligt 

brev och intervjuträningen. Att jobbcoacherna kunde hjälpa de arbetssökande med det var ett väntat 

resultat. Det har dock kommit fram intressanta resultat om utvecklingsmöjligheter som inte var lika 

väntat. Resultatet att de arbetssökande anser att coacherna kan ställa högre krav är intressant och lite 

oväntat. Vidare att de svarande anser att det är viktigt att träffa andra arbetssökande är också en 

intressant aspekt men möjligtvis inte lika oväntad. Att de svarande anser att coachningen har ökat 

deras självförtroende var också ett resultat som var väntat. I resultatet berättar de arbetssökande att 

det tycker det är viktigt att man har förtroende för coachen och även kan prata om privatlivet. Att 

privatlivet upplevs som viktigt att kunna prata om med sin jobbcoach har också varit aningen 

oväntat eftersom det inte är coachens huvudsakliga uppgift.  

Jag tycker överlag att det var oväntat att respondenterna har talat så positivt om jobbcoacherna som 

de faktiskt har gjort med tanke på hur mycket kritik jobbcoachningen har fått i sociala medier. Jag 

ser det som ett bevis på att respondenterna i undersökningen har kommit i kontakt med bra och 

engagerade coacher som brinner för sitt yrke. De arbetssökande har utvecklats i sitt sökande efter 

arbete men det är inga banbrytande förändringar som har noterats. Det kan dock vara de små 

detaljer hos en individ som gör stor skillnad. Jag som har träffat de arbetssökande under 

intervjutillfällena kan inte förstå att dessa människor är arbetslösa. Jag har träffat många arbetslösa 

tidigare men aldrig upplevt sådan positiv inställning och utstrålning.  De arbetssökande har kommit 

till intervjuerna med mycket positivt inställning och energi och jag tror att coachningen har haft stor 

påverkan på detta.  
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Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant med ytterligare forskning om jobbcoachning för att se vad andra 

arbetssökande anser är positivt och negativt. En liknande studie skulle kunna genomföras men inom 

ett annat arbetsområde. Eftersom det finns mycket kritik mot jobbcoachning skulle jag gärna se en 

studie som undersöker hur arbetsförmedlingen arbetar och vad de har för krav på de privata 

organisationerna. Det finns många oprofessionella företag som utnyttjar coachningen för att tjäna 

pengar snarare än att hjälpa arbetssökande. De företag har dessutom blivit godkända enligt 

arbetsförmedlingens krav och då börjar man undra vilka krav som arbetsförmedlingen ställer på de 

privata coacherna. Det är trots allt skattepengar som den svenska befolkningen betalar och då är det 

viktigt tycker jag, säkert många andra också, att arbetsförmedlingen ser seriöst på denna 

problematik som uppstått. Det skulle vara intressant med en forskning om detta för att se vad 

arbetsförmedlingen har för krav och vad som bör förbättras för att minimera risken för dessa typer 

av coachningsföretag.  
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Bilagor 

            Bilaga 1 

Intervjuguide för deltagarna 

1. Berätta lite mer om dig själv, vem är du? Tidigare arbetserfarenheter? Utbildning? 

2. Hur länge har du varit arbetssökande? Hur kom du i kontakt med jobbcoachen? Hur 

resonerade du i valet av jobbcoach-företag?  

3. Vad är din åsikt om jobbcoachning? Hur tror du att andra arbetssökande uppfattar 

jobbcoachning? 

4. Hur skulle du beskriva din jobbcoach?  

5. Beskriv en bra jobbcoach och vad denna gör? Har du utvecklats som person av 

jobbcoachningen? På vilket sätt? Vad anser du är det bästa med jobbcoachning?  

6. Har ditt arbetssökande utvecklats under din coachningsperiod? På vilket sätt?  

7. Tycker du att din jobbcoach är kompetent? På vilket sätt visar sig detta?  

8. Nämn den starkaste sidan/egenskapen din jobbcoach har.  

9. Om du fick den bästa jobbcoachningen, hur skulle den fungera?  

10. Är det något som saknats under jobbcoachningen? Utveckla. 

11. Värdera 0-10 hur viktigt det är att en jobbcoach har/är: 

- Motivation/Engagemang 

- Kontakter/Stort nätverk 

- Kunskap/Erfarenhet 

- Flexibilitet 
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            Bilaga 2 

Intervjuguide för jobbcoacherna 

1. Berätta lite mer om dig själv, vem är du? Tidigare arbetserfarenheter? Utbildning? 

Utbildning för jobbcoach? Tror du att dina tidigare erfarenheter gör dig till en bättre 

jobbcoach? På vilket sätt? 

2. Hur länge har du jobbat som jobbcoach? Hur kommer det sig att du började jobba med just 

detta?  

3. Hur tror du att du är/uppfattas som jobbcoach? Speglar (formar) dina personliga egenskaper 

dig som jobbcoach?  

4. Berätta lite mer om hur ni arbetar med jobbcoachning på ert företag. Hur ser hela jobbcoach-

processen ut? Beskriv dina arbetsuppgifter/en dag på jobbet. 

5. Hur många kandidater har du ca? Varför tror du arbetssökande väljer just ert företag inför 

jobbcoachning?  

6. Vad tror du är dina främsta egenskaper som jobbcoach?  

7. Vad har kandidaterna för förväntningar på jobbcoachningen och stämmer dessa överens med 

vad jobbcoacherna kan leverera?  

8. Vad är det viktigaste att tänka på som jobbcoach?  

9. Värdera 0-10 hur viktigt det är att en jobbcoach har/är: 

- Motivation/Engagemang 

- Kontakter/Stort nätverk 

- Kunskap/Erfarenhet 

- Flexibel 

 

 

 

 

 


