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Abstrakt 

I denna C-uppsats har vi undersökt jobbcoachers upplevelse av interaktionen med 

arbetssökande och hur de sociala omständigheterna påverkar jobbcoachens arbetssituation. 

Denna socialpsykologiska studie problematiserar interaktionen mellan jobbcoacher och 

arbetssökande och hur dessa möten påverkar jobbcoachen. Utifrån en hermeneutisk ansats har 

vi utfört nio kvalitativa intervjuer med jobbcoacher som arbetar på ett företag i Sverige för att 

på så sätt få en djupare förståelse för jobbcoachernas egna upplevelser och erfarenheter av sitt 

arbete.  

Vår slutsats är att jobbcoachernas emotionella arbete påverkas av interaktionen med 

arbetssökande då de pendlar mellan ett distanserat ytagerande och ett djupagerande där 

jobbcoacherna identifierar sig med sin yrkesroll. Kollegorna är ett socialt stöd i arbetet och 

tillför emotionell energi genom interaktionsritualer där gruppen delar samma sinnesstämning. 

Motiverande samtal är en samtalsform som jobbcoacherna använder i arbetet. 

Arbetssituationen tillåter inte alltid jobbcoacherna att se arbetssökande som ett vem för att se 

vad som finns bakom individen då de på grund av tidbrist ofta blir tvungna att se 

arbetssökande som en i mängden, som ett vad. Vi har funnit att det finns en önskan om att 

förändra jobbcoachernas arbetssätt vilket kan förändra deras egen upplevelse av sin plats i 

samhället. 

Nyckelord: jobbcoach, arbetssökande, interaktionsritualer, motiverande samtal, emotionellt 

arbete 

  

 



 
 

Abstract 

In this study, we have investigated job coaches’ experience of interaction with jobseekers and 

how the social context affect the job coaches’ work situation. This social psychological study 

has been based on problems in interaction between job coaches’ and jobseekers and how these 

encounters affect the job coach. With a hermeneutic approach, we have conducted nine 

qualitative interviews with job coaches’ who work at a company in Sweden to gain a deeper 

understanding of the job coaches’ own experiences of their work. 

Our conclusion is that the job coaches’ emotional work is influenced by the interaction with 

jobseekers as they oscillate between a distanced surface acting and a deep acting where job 

coaches’ identify with their profession role. Colleagues are a social support at work and add 

emotional energy through interaction rituals where the group of colleagues shares the same 

frame of mind. Motivational interviewing is a conversational tool that the job coaches’ use in 

their work. The work situation may not allow the job coaches’ to see jobseekers as a “who” 

and what is behind the person due lack of time. Job coaches’ often will have to treat 

jobseekers as one in a crowd, as a “what”. We have found that there is a desire to change job 

coaches’ approach which can change their own perception of their place in the society. 

Keywords: job coach, jobseeker, interaction rituals, motivational interviewing, emotional 

labor 
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1. Inledning 

Coach är ett yrke som har många inriktningar och coacher finns inom många områden i 

arbetslivet. Coaching är en benämning som kan sättas efter en rad olika arbeten som till 

exempel idrottscoach, livscoach och jobbcoach. Vi har valt att inrikta vår undersökning på 

jobbcoaching som är ett yrke som vuxit under de senaste åren på den svenska 

arbetsmarknaden. Jobbcoaching används främst av Arbetsförmedlingen för att matcha 

arbetssökande med lämpliga yrken. Under senare år har det pågått en het debatt kring om 

huruvida jobbcoaching faktiskt fungerar och vilka resultat det slutligen ger. Varför 

jobbcoaching har utvecklats till att bli så stort kan ha att göra med det behov av personlig 

utveckling och matchning som har ökat i samhället och som regeringen identifierat och därför 

bidragit med pengar till verksamheten. Jobbcoaching innebär fokus på jobb och coaching 

vilket leder vidare till en nyfikenhet över vad syftet med jobbcoaching är. Syftet att hitta ett 

arbete kan strida mot syftet att coacha någon beroende på de förutsättningar som finns. Hur 

hanterar jobbcoachen dessa omständigheter och hur upplever denne sin arbetssituation? För 

att förstå dessa faktorer i arbetet som jobbcoach har vi valt att undersöka jobbcoachers 

upplevelse av mötet med arbetssökande. Vi har valt att undersöka hur arbetsvillkoren 

emotionellt påverkar jobbcoachen i sitt arbete. Hur upplever jobbcoacher att arbetssökande 

påverkas av deras arbetssätt och vad skapar det för känslor hos jobbcoachen? Vidare har vi 

valt att fokusera på om det finns något som jobbcoacherna upplever kan förändras i arbetet.  

Utifrån den hermeneutiska ansatsen har vi genomfört nio kvalitativa intervjuer med 

jobbcoacher anställda på ett företag i Sverige. Detta företag arbetar främst i projekt på 

uppdrag av Arbetsförmedlingen och de kallas externa jobbcoacher. Vi tycker att det är 

intressant att undersöka hur det är att arbeta i en motiverande verksamhet. Jobbcoachers 

upplevelse av interaktionen med arbetssökande är betydelsefull för att få en djupare förståelse 

av yrket och vilken plats det har i samhället.  

1.1 Socialpsykologisk problematisering 

Tidigare forskning ligger till grund för vår studie då vi utifrån vetenskapliga artiklar har 

fördjupat oss i ämnet vilket påverkat oss i vår formulering av en relevant frågeställning. 

Utifrån vår socialpsykologiska kunskap och vårt intresse för området valde vi att undersöka 

jobbcoachers upplevda arbetssituation med fokus på jobbcoachernas dagliga interaktion med 

arbetssökande. För att kunna analysera det insamlade materialet har vi utgått från 
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socialpsykologiska teorier om emotionellt arbete, interaktionsritualer och intersubjektivitet. 

Genom att intervjua jobbcoacherna förväntar vi oss ett intressant resultat som säger något nytt 

om området. Vi tycker att det är intressant att få en djupare förståelse för jobbcoaching och 

belysa hur jobbcoacherna upplever sin arbetssituation då de har en viktig funktion i samhället.  

1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att få ökad förståelse för hur jobbcoacher arbetar och hur 

arbetssituationen påverkar den enskilda jobbcoachen. Utifrån ett socialpsykologiskt 

perspektiv är vi intresserade av att förstå vad som sker i interaktionen mellan jobbcoacher och 

arbetssökande och hur dessa möten påverkar jobbcoachernas arbetssituation. Vi vill 

undersöka vilka faktorer i form av arbetsvillkor som är betydelsefulla för att jobbcoachen ska 

känna tillfredställelse i arbetet. Vi vill undersöka vad som händer med jobbcoachen när denne 

möter arbetssökande och vilka arbetsvillkor som påverkar jobbcoachernas arbetssituation. De 

arbetsvillkor som vi fokuserar på är uppdraget från Arbetsförmedlingen, kollegors betydelse, 

hur stöd inom organisationen påverkar arbetssituationen och slutligen arbetsmarknadens 

påverkan som vi i begränsad utsträckning förhåller oss till.      

1.3 Frågeställning 

o Hur upplever jobbcoacher interaktionen med arbetssökande och hur påverkar 

arbetsvillkoren deras arbetssituation? 

1.4 Disposition 

Denna uppsats består av åtta kapitel varav det första kapitlet innefattar vår socialpsykologiska 

problematisering och ingång i området. I kapitel två följer en redogörelse för vad 

jobbcoaching är och hur det används i samhället samt en beskrivning om tidigare forskning 

som finns om coaching och jobbcoaching. Kapitel tre behandlar vårt metodologiska 

tillvägagångssätt för studien och våra teoretiska utgångspunkter läggs fram i kapitel fyra. I 

kapitel fem presenterar vi vårt empiriska material som vi sedan analyserar i kapitel sex. 

Kapitel sju behandlar en sammanfattning och våra slutsatser och i kapitel åtta presenteras våra 

reflektioner kring studien. 
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2. Bakgrund 

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till verksamheterna coaching och 

jobbcoaching. Inledningsvis redogör vi för coachingens historia och hur coachingen har 

utvecklats under åren. Därefter följer en sammanfattning av hur jobbcoaching används och 

utförs i Sverige idag. För att få en helhetsförståelse för jobbcoaching har vi valt att redogöra 

för coachingens historia då jobbcoaching grundar sig i traditionell coaching. Coaching har 

länge varit omdebatterat om huruvida det faktiskt ger resultat och att det ibland kan uppfattas 

som oseriöst och flummigt. Vi tar upp denna diskussion under tidigare forskning där coachers 

upplevelse av en avsaknad yrkesdefinition i sin tur påverkar hur samhället ser på och 

klassificerar coaching. Då coacher arbetar på olika sätt och har olika utbildningar och 

bakgrund kan arbetet förklaras på olika sätt i samhället vilket förstärker debatten om vad som 

är vad.   

2.1 Coachingens historia 

Ordet coaching betyder galavagn eller turistbuss på svenska och begreppet började användas 

på 1500-talet för att beskriva en frakt med viktiga människor från en plats till den plats de 

ville ta sig (Gjerde 2012:21). Grundvalen i coaching sträcker sig så långt tillbaka som till det 

gamla Egypten 3 000 f.Kr., då kommunikation beskrevs som ett effektivt redskap i det 

vardagliga livet (Gjerde 2012:22). Under det tidiga 1900-talet kom begreppet coaching till 

användning i idrottsvärlden där det används än idag och på 1970-talet började coaching även 

användas i affärsvärlden (Eriksson 2012). Coaching är därmed inget nytt begrepp men det 

används på ett annat sätt idag än tidigare. De senaste 70 åren har synen på coaching förändrats 

från att ha varit en metod som kännetecknats av instruktion och rådgivning till att lägga mer 

fokus på klientens egen vilja (Gjerde 2012:23). Tyngdpunkten låg tidigare på att coachen 

skulle utföra arbetet och den coachade skulle vara passiv (Berg 2007:73).   

2.2 Vad är coaching? 

Gjerde (2012) definierar den coaching som pågick under 1990-talet som: ”Ett distinkt sätt att 

frigöra fokuspersonens potential, bestående av ett särskilt sätt att tänka och en metodisk 

infallsvinkel”. Fram till 2000-talet låg fokus på en instruerande och undervisande coaching-

process. Idag är denna framställning av coaching förändrad och grundar sig inte längre på att 

vara en instruerande process (Gjerde 2012:30). Berg (2007) definierar coaching: ”Att 

uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära, 
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samt utveckla sina positiva känslor, för att nå viktiga personliga mål och/eller 

organisationsmässiga mål”. Coaching har sedan början av 2000-talet blivit ett yrke med flera 

olika inriktningar och det är än idag en omdebatterad metod. Gjerde (2012) menar att det 

finns motstridiga syften med coaching, vilken betydelse relationen har i mötet och vilken 

metod som är mest fördelaktig. Vidare menar Gjerde (2012) att det är bra för utvecklingen av 

coachingen att vara nyfiken på andra coachers arbetssätt samtidigt som det finns en vision om 

en tydlig definition av coaching.  

Relationen mellan coach och klient utmärks av tillit, ömsesidig respekt och igenkännande. En 

viktig faktor i mötet är att det skapas ett rum där klienten kan känna sig trygg och det ligger 

ett stort ansvar på coachen att bevara allt som sägs på ett professionellt sätt genom att hålla på 

tystnadsplikten. Att skapa tillit och förtroende är en process som både kan infinna sig 

omedelbart men som också kan ta tid (Gjerde 2012:141). Ömsesidig respekt krävs från båda 

parter för att processen ska fungera optimalt och tidigare erfarenheter kan vid första mötet 

vara av stor betydelse (Gjerde 2012:143). För att mötet ska bli lyckat är det viktigt att makten 

är jämt fördelad mellan coachen och klienten. Relationen kan antingen vara symmetrisk i den 

mån att det finns balans i relationen och den kan vara asymmetrisk om en av parterna 

dominerar (Gjerde 2012:150). De viktigaste verktygen i coaching är att vara en aktiv lyssnare 

och att ställa effektiva frågor (Gjerde 2012:37). Att kunna lyssna är inte en förmåga som 

individen har naturligt utan det är något som kräver övning (Gjerde 2012:156). Gjerde menar 

vidare att det kan vara svårt att coacha en individ som har psykiska besvär och att denne 

istället är i behov av psykiatrisk hjälp. Som coach blir det viktigt att vara uppmärksam på 

tecken att någon inte mår psykiskt bra. 

Så vad är coaching och hur kommer det sig att en del av samhället ställer sig kritiskt till denna 

stödjande verksamhet? Ahlin (2012) uttalar sig i psykologtidningen om att han anser att det 

krävs en lagreglering för coaching; ”Det finns ett stort behov av samhällsupplysning om det 

vilda västern-tillstånd som råder på marknaden för coaching”. Vidare uttrycker Eriksson i 

samma artikel att det inte finns någon kontroll över denna marknad då vem som helst kan 

kalla sig coach, ta emot kunder och även utbilda andra till coacher. Han menar att kunder blir 

lurade på pengar och kan till och med bli skadade. I samma artikel besvarar Gerle från 

Socialstyrelsen denna kritik med att begreppet coaching inte är kopplat till behandling och att 

av den anledningen är det heller inte skyddat med en yrkeslegitimation.  
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2.3 Vad gör en jobbcoach? 

Under 2008 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande 

aktörer i form av externa jobbcoachingsföretag som skulle erbjuda arbetssökande en personlig 

jobbcoach för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Arbetet utförs alltså av privata aktörer men det 

regleras av Arbetsförmedlingens ramverk. Det övergripande målet med samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer är att ge ett individanpassat och effektivt stöd 

som snabbt kan hjälpa arbetssökande tillbaka till arbete. Arbetsförmedlingen ställer krav på 

jobbcoacher för att få utföra ett projekt. De vill att coachen ska ha minst 1 års erfarenhet av 

coaching, att denne ska vara utbildad inom beteendevetenskap, kommunikation, pedagogik, 

sälj- eller entreprenörskap. Jobbcoachen ska även ha erfarenhet av olika coachingstekniker, ha 

kunskap om arbetsmarknaden och gärna ha arbetslivserfarenhet från olika branscher. Vidare 

ska jobbcoachen ha kunskap om och förmåga att använda portaler, databaser och andra 

sökvägar för arbetssökande (Arbetsförmedlingen 2009). 

Arbetsförmedlingen ställer krav på jobbcoacherna genom att de ska bidra till en resultatrik 

matchning i sitt arbete med den arbetssökande för att denne ska komma in på 

arbetsmarknaden. Vidare ska jobbcoacherna erbjuda ett individanpassat stöd och utveckla 

individens förmåga att söka arbete. Jobbcoachen blir på så sätt en viktig del av processen fram 

till att den arbetssökande får ett arbete och det ställer höga krav på förmågan att vara flexibel 

då arbetet ska anpassas efter varje enskild individs behov. För att garantera en hög kvalité på 

jobbcoachingen ska jobbcoachen ge stöd till cirka 20 arbetssökande samtidigt. Jobbcoachens 

uppgift är att planera, leda, genomföra och följa upp coachande samtal samt kunna erbjuda 

stöd vid framtagning av CV, intervjuträning och kunskap om olika sökvägar som till exempel 

internet och dagstidningar. Coachande samtal ska genomföras enskilt eller i mindre grupper 

med 3-5 deltagare och de ska utgå från varje arbetssökandes behov. Arbetsförmedlingen 

menar vidare att jobbcoachingen ska genomföras på ett sätt som engagerar och motiverar den 

arbetssökande att ta ett eget ansvar för att få en anställning. Det ska finnas möjlighet till både 

personliga möten och coaching genom andra metoder och arbetssätt. Arbetsförmedlingen 

efterfrågar inte utredningsinsatser, medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering, 

terapeutiskt stöd eller utbildningsinsatser (Arbetsförmedlingen 2010). 

En utvärdering gjord av Arbetsförmedlingen visar att arbetssökande som fått stöd av en 

jobbcoach har större chans att få en praktikplats men mindre chans att få en anställning än en 

person som inte haft en jobbcoach. Detta antas bero på att individer som söker sig till 

jobbcoaching står relativt långt ifrån arbetsmarknaden men även att det finns skillnad mellan 
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hur individer som söker sig till en jobbcoach är och den som inte har behov av en jobbcoach. 

Utvärderingen gjordes på arbetssökanden mellan den 1 september och den 31 oktober 2009. 

Sammanfattningsvis kan dock inga säkra resultat visa att syftet med jobbcoaching har 

uppnåtts (Arbetsförmedlingen 2011). En annan sammanställning av Ifau (2012) visar att 

arbetsökande som gått till en jobbcoach fått mer hjälp och varit mer nöjda än de som inte haft 

stöd av en jobbcoach. Samtidigt visar utvärderingen att effekten av jobbcoaching efter 2009 

har minskat.  

2.4 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenterar vi vad som tidigare forskats inom ämnet. De 

forskningsrapporter vi tagit del av har influerat oss i vår framställning av problemformulering 

och intervjuguide. Tidigare studier framställer olika grenar inom coaching, dock har vi inte 

funnit forskningsrapporter om jobbcoaching och därför har vi valt att presentera forskning 

som kan liknas med jobbcoachernas arbetssätt. I de tidigare studierna framkom det att 

definitionen av coaching är svår att fastställa då det idag finns så många inriktningar och 

därför blev det intressant för oss att undersöka hur jobbcoacher upplever detta. Dessutom fick 

vi en inblick i betydelsefulla faktorer som kan påverka coachingen i interaktionen med 

arbetssökande. Utifrån den tidigare forskningen har vi även valt att inrikta oss på och 

undersöka kollegors och organisationens stöd på arbetsplatsen. 

2.4.1 Coachers upplevelse av meningsfullhet 

George (2013) beskriver i sin artikel hur personer som arbetar som livscoacher försöker 

definiera sitt arbete som en professionell yrkesroll i USA. Genom intervjuer undersöker hon 

vilka kollektiva och individuella strategier livscoacher använder för att stärka 

yrkeslegitimiteten och hur de stärker sin professionella status. Vidare undersöks hur 

livscoacher försöker skapa meningsfullhet i sitt yrke och hur de försöker påverka andras syn 

på yrket. Hon har använt sig av semistrukturerade intervjuer med 25 livs coacher. Det svåraste 

för livscoacher är att försöka identifiera sitt yrke och sin yrkesroll, då de ofta arbetar med att 

ge råd, som även kan ses som något man gör i privatlivet. De har alltså varit tvungna att 

övertyga allmänheten att deras yrke är en handelsvara och att den är värd att köpa. De 

kollektiva strategierna handlar om att få ett system som är mer standardiserat, och med detta 

får alla inom yrket med samma utbildning samma kvalifikationer. Detta är viktigt för att det 

inte ska upplevas som att någon är bättre eller mindre kvalificerad än någon annan. Å andra 
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sidan är förmågan att få kontakt med klienter individuell och därför kan inte yrket bli 

standardiserat. Coacherna menar alltså att det är viktigt att yrket blir tydligt definierat för att 

det ska upplevas meningsfullt men att det också är svårt då det inte går att lära sig att fungera 

med alla människor. Denna studie belyser problemet med att yrket har varit svårdefinierat och 

att det finns många olika coachande förhållningssätt. I vår undersökning blir resultatet av 

denna studie intressant då jobbcoacherna har olika utbildningar och detta kan påverka deras 

individuella upplevelse av arbetet.  

Mcdonald och Marston (2008) menar att self-efficacy, upplevd självförmåga, är det som 

måste utvecklas hos individer som är deltagare i en motiverande verksamhet. Detta är mest 

sannolikt i verksamheter där stöd och uppmuntran leder till ett positivt emotionellt tillstånd. 

Lyckas verksamheten med det här så finns det större chans att klienter blir framgångsrika och 

kan erhålla ett arbete. I artikeln jämförs det australienska tillvägagångssättet och det sätt 

Danmark arbetar på. Det visar sig att man i Danmark använder sig av ett mer individbaserat 

program och att detta ökar self-efficacy. Denna forskningsrapport är intressant i vår studie då 

den belyser hur en motiverande verksamhet fungerar på bästa sätt, både för den som arbetar 

och för klienten. Vi har valt att ta med denna forskning då detta arbetssätt kan vara en 

utgångspunkt för ett lyckat coachande arbete.  

I en amerikansk studie av Wasylyshyn (2003) presenterar hon resultaten av sin egen forskning 

på individer som hon själv coachade mellan åren 1985-2001. I artikeln tar hon upp vikten av 

att coachen bör ha psykologisk kunskap och utbildning för att vara effektiv och lyckas i sitt 

arbete. I studien framgår det också att det viktigaste vid uppföljningar med klienterna är för 

dessa att coachen har någon typ av psykologisk utbildning eller har tidigare erfarenhet och 

därför har förståelse för dennes situation. Uppföljningar är också viktigt för coachen för att 

denne fortsättningsvis ska uppnå ett bra resultat. Önskade färdigheter som klienterna ville se 

hos coachen var att denne skulle ha förmåga att lyssna, ha empati, tålamod och att ha ett 

lösningsfokuserat arbetssätt. Att coachen arbetade för att skapa förtroende var av största vikt 

för klienten för att denne skulle känna trygghet i relationen. Wasylyshyn belyser att hennes 

forskning ska ge coacher ett nytt synsätt och att coaching ska ses som ett hjälpmedel för 

utveckling och för att nå positiva resultat. Denna studie har varit intressant på så vis att den 

har varit behjälplig för att få förståelse för viktiga redskap inom coaching. Den belyser både 

klientens och coachens önskemål för att mötet ska upplevas som meningsfullt utifrån båda 

parter.  
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Brand och Coetzee (2013) har genom intervjuer undersökt hur coachingen påverkar både den 

som coachar och den som blir coachad. Det visade sig att det viktigaste är att det finns en 

positiv och förtroendegivande relation. Vidare bekräftades det att mötet kräver en 

interpersonell och dynamisk kunskap från coachens sida. Fungerar inte detta i relationen så 

arbetar coachen för att hitta en ny coach, som kan ta sig an den som blir coachad och att det 

kanske blir en bättre matchning mellan parterna. En faktor som kan ha betydelse i detta 

sammanhang skulle kunna vara att individer kommer från olika kulturer och att det då blir 

viktigt att beakta dessa skillnader, annars kan det äventyra hela processen. De belyser även i 

sin studie hur definitionen av coaching påverkar coachen. Framförallt beskrivs det att yrket 

coaching inte fått plats på arbetsmarknaden och att detta har sin grund i att coaching inte fått 

någon klar identitet. Även denna studie är intressant för vår undersökning då den påvisar 

vikten av det interpersonella mötet och hur coachen kan arbeta med dynamisk kunskap. Hur 

jobbcoacher ställer sig till detta är intressant då de arbetar med arbetssökande som har olika 

bakgrunder och förutsättningar så som unga, äldre, långtidsarbetslösa och personer med 

funktionshinder.  

Boyatzis, Smith och Beveridge (2012) menar att coaching med medkänsla har stor inverkan 

på individen, gruppen och även organisationer. När coaching utförs med medkänsla så väcker 

det positiva emotioner och ett hälsosamt psykofysiologiskt system som bidrar till att individen 

blir mer öppen för nya möjligheter, att växa och förnya sig själv. Vidare bidrar dessa positiva 

emotioner till att andra smittas av den positiva energin, som i detta fall hela organisationen. I 

vår studie är vi intresserade av jobbcoachernas upplevda emotioner och hur det påverkar dem 

i deras arbete. 

2.4.2 Arbete med arbetssökande 

Persson Thunqvists (2003) avhandling Samtal för arbete, bygger på deltagande observationer 

under ett års tid i kombination med bandinspelningar av olika kommunikativa situationer, b.la 

vägledande samtal och simulerade anställningsintervjuer. Han har studerat hur 

kommunikation mellan människor fungerar i arbetslöshetsprojekt riktat till ungdomar. Utifrån 

samtalsmaterialet beskrivs och analyseras hur både ungdomar och vägledare agerar i 

interaktionen med varandra och hur de hanterar motstånd som uppkommer under projekten. 

Vägledarna möter ungdomarnas motstånd genom att tydligt sätta gränser för att återupprätta 

ordningen i arbetet. Persson Thunqvist beskriver sin avhandling som ett bidrag till diskurs- 

och samtalsforskningen i mötet mellan medborgare och offentligt organiserad verksamhet. 
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Han är kritisk och menar att projektens mål står emot varandra då man snabbt vill få ut 

ungdomarna i arbetslivet och samtidigt ge dem personlig utveckling som på lång sikt 

motiverar dem till att läsa vidare. Avhandlingen bygger på tre projekt som har genomförts i 

tre mellanstora medelsvenska kommuner, där han har följt fem ungdomsgrupper mellan 20 

och 24 år. Persson Thunqvist menar att det finns en motsättning i detta eftersom projekten 

bygger på kontroll och tvång, samtidigt som ambitionen är att lyfta fram ungdomarnas 

perspektiv. Han konstaterar att det är svårt för handledarna att motivera ungdomarna då dessa 

ofrivilligt kommer dit och på så vis är det svårt för ungdomarna att gå vidare. Denna studie är 

relevant för vår studie då den behandlar kommunikation i en motiverande verksamhet och hur 

motstridigheter uppkommer i den undersökta organisationen på grund av att vissa ungdomar 

egentligen inte vill vara där och att det då är svårt att motivera dem. Jobbcoacherna kan tänkas 

stöta på samma problem i mötet med arbetssökande.  
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3. Metod 

I metodkapitlet presenterar vi de metodologiska grundtankarna bakom studien. Vi redogör för 

den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för insamlingen av det empiriska materialet och 

även för hur det sedan har bearbetats. Vidare redogör vi för vår förförståelse, vi diskuterar 

urvalet av informanter, hur vi gått tillväga och studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis 

reflekterar vi över de etiska aspekterna kring vår undersökning och fältet som vi har studerat.  

3.1 Hermeneutik 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur jobbcoacher upplever interaktionen med 

arbetssökande och hur arbetsvillkoren påverkar jobbcoachernas arbetssituation.  I detta ingår 

kollegors betydelse, stöd i organisationen, uppdraget från Arbetsförmedlingen, hur 

arbetsmarknaden ser ut och hur definitionen av coaching framställs. För att besvara vår 

frågeställning behöver vi få förståelse för jobbcoachernas relationella upplevelser på 

arbetsplatsen och det får vi genom att lyssna till varje enskild jobbcoach och sedan tolka 

berättelserna utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik lämpar sig bra som 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt då vi är intresserade av att tolka de enskilda jobbcoachernas 

upplevelser och berättelser. Centralt inom hermeneutiken är att fokus ligger på tolkning och 

förståelse av hur den intervjuade själv upplever och tolkar sin historia. Hermeneutiken utgår 

från subjektets upplevelsevärld, i detta fall jobbcoachens upplevelse av sin arbetssituation i 

mötet med arbetssökande. Hermeneutik betyder tolkningskonst eller läran om förståelse 

(Birkler 2008:100). Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som 

syftar på att tolkningen av ett fenomen växer fram i en cirkelrörelse mellan vår förförståelse 

och möten med nya erfarenheter som leder till ny förståelse. Grundtanken med den 

hermeneutiska cirkeln är därmed att det är ett cirkulärt förhållande mellan helhetsförståelse 

och delförståelse. Man kan inte förstå en del utan helheten och tvärt om (Birkler 2008:103). 

Vi kan alltså inte förstå jobbcoachernas upplevelser av sin arbetssituation utan att förstå hur 

de själva beskriver sitt arbete, kollegornas betydelse och vad som sker i mötet med 

arbetssökande. Vi vill undersöka vardagliga situationer i arbetet som jobbcoach och vad för 

slags problematik som kan uppstå i arbetet med arbetssökande (Allwood & Erikson 1999:73). 

Eftersom vi undersöker jobbcoachens tolkning av fenomenet så är det svårt att replikera 

samma undersökning, då tolkning kan förändras över tid och kan se olika ut beroende på vem 

man möter. Förståelse är något som alltid utvecklas och aldrig blir mättat och därför alltid är 
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föränderlig precis som vi människor (Allwood & Erikson 1999:77). Vi försöker att förstå vad 

som ligger bakom orden som jobbcoachen använder sig av, meningen med det som sägs, 

eftersom ord kan ha olika betydelse beroende på individens livshistoria. Alvesson och 

Sköldberg (2008) refererar till Ricoeur som i sin tur beskriver Freuds psykoanalys som en 

tolkning av mänskligt beteende och att det undermedvetna är en tillskriven mening som 

kanske inte existerar utan tolkning. I och med detta bör vi uppmärksamma misstänksamhetens 

hermeneutik som innebär att tolkningar görs utifrån subjektets intressen och att man som 

forskare bör ha detta i åtanke när man i sin tur tolkar vad intervjupersonen säger då även vi är 

subjekt som tolkar andras berättelser. Vi tolkar alltså jobbcoachernas berättelse utifrån våra 

tidigare erfarenheter och utifrån våra socialpsykologiska kunskaper (Alvesson & Sköldberg 

2008:259ff). 

Positivism är en annan vetenskaplig ansats där man utgår från erfarenheten som en sanning, 

vilket vi inte är intresserade av. Det innebär att vi skulle haft ett antagande som vi genom 

undersökningen skulle försöka bevisa, som skulle kunna ge oss en generell slutsats. 

Positivisterna utgår från att det finns en orsak till varför vi känner som vi gör, att det antingen 

kan härledas från ett yttre beteende eller fysiologiska händelser i kroppen som till exempel 

stress (Allwood & Erikson 1999:63). Däri ligger skillnaden mellan hermeneutik och 

positivism, då det första handlar om förståelse och det andra om förklaring. Inom 

positivismen utgår man från en teori som man vill ha bekräftat, medan man inom 

hermeneutiken kan utgå från ett ämne som senare genererar teori. Teorin är med i periferin 

men det betyder inte att man förklarar ett fenomen utan snarare att man beskriver ett fenomen 

utifrån subjektets egen tolkning. Hermeneutiken bidrar därför till en subjektiv förståelse, 

medan positivismen har ett objektivt förhållningssätt. Vi har använt oss av 

bevisföringsformen abduktion vilket har drag från både induktion och deduktion. När man 

arbetar utifrån en abduktiv ansats utgår man delvis från teori innan man samlar in material 

men lämnar plats för senare tolkning efter insamlat material och vi har på så vis varit öppna 

för fältet. Vi har under arbetets gång arbetat med både teori och empiri då vi haft en teoretiskt 

förförståelse och samtidigt omtolkat det insamlade materialet under hand (Alvesson & 

Sköldberg 2008:54ff).  
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3.2 Förförståelse  

Vi är medvetna om att vi har en viss förförståelse om hur vi tror att jobbcoacher arbetar 

utifrån media och egna erfarenheter och detta har vi tagit hänsyn till under arbetets gång. 

Genom att vi har arbetat med vår förförståelse har vi kunnat få svar på det vi haft antaganden 

om genom att ställa öppna frågor om det vi tror men egentligen inte vet. På så sätt har vi varit 

öppna för nya perspektiv och haft möjlighet att ändra vår förståelse för att skapa ny kunskap. 

Förförståelse kan vara problematiskt på det sätt att det lätt glöms av, vad man faktiskt tror sig 

veta men inte egentligen vet. Därför har vi varit medvetna om att det vi tror oss veta kanske 

inte fullt ut har ifrågasatts, utan det har vi till viss del tagit för givet (Aspers 2007:39). Vi har 

haft olika förförståelse vid arbetets start. Elin har haft praktik på företaget där vi har utfört 

våra intervjuer och hon har haft en större insyn och kunskap om både fältet och jobbcoacherna 

som har intervjuats. Innan arbetet påbörjade trodde vi båda två att det var coaching som de 

arbetade med men vi visste inte på vilket sätt de arbetade och vad det fullt ut innebar.  

3.3 Kvalitativ metod 

Idag finns det huvudsakligen två undersökningsmetoder för att nå kunskap inom forskningen, 

kvantitativ och kvalitativ metod. Den största skillnaden mellan dessa metoder är hur man 

samlar in materialet och hur det sedan analyseras. Det som framförallt skiljer den kvalitativa 

metoden från den kvantitativa metoden är att man analyserar ord istället för siffror. Vi har valt 

att använda oss av den kvalitativa metoden då vi är intresserade av jobbcoachers upplevelse 

av sin arbetssituation i form av deras egna ord och berättelser. Den kvalitativa metoden ger 

oss djupare förståelse för jobbcoaching utifrån intervjupersonernas berättelser om deras 

upplevelser. Vi har en kunskapsteoretisk ståndpunkt då vi har förståelse för den sociala 

verkligheten och vi är intresserade av hur jobbcoacherna tolkar denna verklighet på sin 

arbetsplats (Bryman 2011:340ff). Vi är intresserade av den kontextuella förståelsen av 

jobbcoacher inom denna organisation och hur mening skapas i jobbcoachernas sociala 

verklighet och därför var det inte lämpligt att använda den kvantitativa metoden då den syftar 

till att ge mer ett generellt resultat. Ett resultat som exempelvis visar hur alla jobbcoacher i 

Sverige upplever sitt yrke och som då inte är bundet till en specifik arbetsplats (Bryman 

2011:372). Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet att få en djupare förståelse av vårt 

undersökningsområde och empiriska data för att genomföra en djupgående analys (Bryman 

1997:116). Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. Det hade varit intressant att se 



13 
 

hur jobbcoacherna arbetar i praktiken genom deltagande observation men med tanke på 

tidsaspekten och sekretess i mötet med arbetssökande valde vi att enbart använda oss av 

kvalitativa intervjuer. 

3.4 Kvalitativa intervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som är en av de kvalitativa metoder som finns att 

tillgå. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att intresset är riktat mot intervjupersonens 

ståndpunkter, intervjuerna är flexibla och följer den riktning som intervjupersonen svarar och 

forskaren är intresserad av att få detaljerade svar. Vi har skapat en intervjuguide utifrån vår 

frågeställning för att genom intervjuerna besvara de olika delarna i frågeställningen så som 

jobbcoachernas upplevelse av interaktionen med de arbetssökande och hur arbetsvillkoren 

påverkar deras arbetssituation. Viktigt att ha med sig i utformningen av intervjuguiden är att 

de teman som berörs inte får vara för specifika så att de kan utesluta informanternas egna 

idéer och uppfattningar (Bryman 2011:419). Utifrån frågeställningen där vi bland annat vill 

besvara upplevelsen av interaktionen med arbetssökande har vi ett tema som berör detta, däri 

har vi till exempel frågor som berör motivation och relationer med arbetssökande men även 

en fråga om deras erfarenheter vilket öppnar för en bredare tolkning. Utifrån det 

hermeneutiska perspektivet tolkar vi jobbcoachernas upplevelser genom semistrukturerade 

intervjuer för att förstå hur de själva tolkar och upplever sin arbetssituation. Vi har använt oss 

av semistrukturerade intervjuer då vi var intresserade av att intervjuerna skulle följa vissa 

teman och samtidigt lämna utrymme för individen att själv bestämma vad som är relevant och 

eventuellt leda in oss på spår vi tidigare inte tänkt på (Bryman 2011:415). Intervjuprocessen 

var flexibel med öppna frågor och informanten kunde berätta vad som var viktigast för denne 

utifrån våra teman. Vi ställde oss frågan om vad vi behövde få fram genom intervjuerna för att 

sedan kunna besvara vår frågeställning och tog hänsyn till det när vi utformade en 

intervjuguide. Så som Bryman (2011) skriver är frågorna avgörande för att få information om 

jobbcoachernas egna upplevelser. Vi tog hänsyn till det öppna frågandets princip vilket 

innebär att vi ställer frågor om det som vi redan tror oss veta (Ödman 2007:106). Baserat på 

vår förförståelse har vi konstruerat frågor som både öppnar för informantens tolkning och som 

också varit delvis riktat mot vissa områden inom fältet. Detta kan bli ett problem då man kan 

missa att behandla delar som jobbcoachen upplever viktiga. Anledningen till att vi valde att 

använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer är alltså att vi vill få en inblick i hur 

jobbcoacherna själva beskriver sina upplevelser i arbetet vilket blir en fördelaktig metod i 
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arbetet. En nackdel skulle kunna vara att jobbcoacherna blir påverkade av oss och då svarar 

på ett annat sätt än om de skulle ha besvarat en anonym enkät (Aspers 2011:141ff).  

3.5 Urval 

I vår studie har vi intervjuat nio jobbcoacher som arbetar på ett företag jobb- och 

utbildningsföretag i Sverige. Vi var intresserade av att få en djupare förståelse för hur det är 

att arbeta med arbetssökande och har därefter intervjuat de personer som funnits tillgängliga 

och relevanta för vår frågeställning vilket Bryman (2011:434) kallar för målinriktat urval. 

Urvalet blev därför jobbcoacher som arbetar på samma företag men på två olika orter i 

Sverige. Vi började med att intervjua sju jobbcoacher på den största arbetsplatsen och sedan 

intervjuade vi två jobbcoacher på en mindre arbetsplats inom samma företag på en annan ort. 

Två av informanterna arbetar som chefer vilket vi inte valt att lägga någon vikt vid då dessa 

även arbetar som jobbcoacher och möter arbetssökande då det är den interaktionen som vi är 

intresserade av att undersöka. Vi har valt att intervjua samtliga jobbcoacher med samma 

utgångspunkt trots att de arbetar på olika orter eftersom syftet med vår studie är att undersöka 

hur jobbcoacher upplever sin arbetssituation i interaktion med arbetssökande och vi är inte 

intresserade av att generalisera vårt resultat till en specifik arbetsplats utan snarare inom 

samma företag. 

3.6 Tillvägagångssätt 

Då vårt syfte varit att undersöka jobbcoaching utifrån jobbcoachens perspektiv var det 

relevant att intervjua individer med den kompetensen. Vi fick genom Elin tillträde till ett 

företag som arbetar med jobbcoaching och utbildning och därefter samlade vi in kunskap om 

fältet. Med stöd av tidigare forskning fann vi en intressant ingång i fältet och vi 

problematiserade då fenomenet socialpsykologiskt. Vi hade en kontaktperson på företaget 

som hjälpte oss att få kontakt med flera jobbcoacher för att undersöka om det fanns något 

intresse att delta i vår studie. Chefen på företaget fick då reda på att vi ville intervjua anställda 

och tyckte att vi från början skulle gått genom denne för att få kontakt med de anställda med 

tanke att informanterna skulle behöva offra av sin arbetstid. Vi tog då kontakt med och 

presenterade vårt syfte för platschefen på företaget och sedan var det fritt fram för oss att 

kontakta medarbetarna och bestämma tid och plats för intervju. Vi lämnade först ut ett 

informationsblad till jobbcoacherna på företaget där vi beskrev vårt syfte med undersökningen 
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och att vi var intresserade av att intervjua dem och därefter var det några som hörde av sig. Vi 

fick även telefonnummer och mejladresser till de resterande jobbcoacherna på företaget och vi 

skickade då ut en förfrågan om intervju till dessa. Alla informanter har varit tillmötesgående 

och intresserade av vårt syfte och vår frågeställning. Vi bokade in intervjuer med 

jobbcoacherna och vi deltog båda två under alla intervjuer och vi turades om att ställa frågor. 

Vi har reflekterat över att vi båda närvarade vid intervjuerna vilket kan ha haft betydelse för 

informanternas upplevda trygghet under intervjun. Det kan ha påverkat dem negativt på så 

sätt att de kan ha upplevt stress av bådas närvaro samtidigt som det gav oss möjlighet att tolka 

vad som sagts på olika sätt och även ställa följdfrågor som den andra inte tänkt på. Vi utförde 

intervjuerna i deras arbetslokaler i enskilda rum. När vi väl fick tillgång till fältet så flöt 

intervjuerna på och vi upplevde i allmänhet inga svårigheter att få tillträde till informanter. 

När vi påbörjade intervjuerna hade vi delvis en teoretisk utgångspunkt i det emotionella 

arbetet jobbcoacherna utför när de dagligen möter människor och vi fann sedan relevanta 

teorier under och efter fältarbetet. Vi upplevde att det var både bra och dåligt att endast utgå 

ifrån en teori då vi dels hade stor öppenhet inför vad jobbcoacherna upplevde samtidigt som 

vi efteråt hade många teorier att välja mellan för att sedan analysera materialet.    

3.7 Tillförlitlighet och validitet 

Vår undersökning har genomförts med kvalitativ metod och den externa validiteten som 

diskuterar frågan om överförbarhet blir svår att uppfylla då vår sociala miljö ständigt är i 

rörelse. Det innebär i vår studie att jobbcoachernas arbetsplats och arbetssätt är unikt för den 

tidpunkt som vi är där och kan vara svår att applicera på en annan arbetsplats eller vid ett 

senare tillfälle. Genom att vi detaljerat beskrivit jobbcoachernas upplevelser och på så sätt 

skapat ett djup i den aktuella kontexten ökar möjligheten att den kan vara överförbar (Bryman 

2011:355). Den interna validiteten berör den sociala verklighetens trovärdighet. Vi är 

medvetna om att det är vi som tolkar vad jobbcoacherna beskriver och undersökningen blir 

alltså en tolkning av deras ord. Vi har tagit hänsyn till de metodologiska regler som finns för 

de olika momenten i arbetet och trovärdigheten kan bekräftas av informanterna i 

undersökningen. Det kan finnas olika beskrivningar av den sociala verkligheten som 

jobbcoacherna befinner sig i och ett sätt för oss att öka trovärdigheten i studien är att använda 

oss av respondentvalidering eller triangulering. Respondentvalidering innebär att vi låter 

jobbcoacherna ta del av studien för att bekräfta att beskrivningen stämmer överens mer deras 

egna uppfattningar. Detta har varit svårt att genomföra då vi haft en begränsad tid att 
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genomföra studien. Triangulering innebär att man använder sig av flera olika metoder för att 

få en bredare förståelse av fenomenet från olika perspektiv. Detta skulle öka tillförlitligheten i 

studien då det skulle finnas flera belägg utifrån flera perspektiv på den sociala verkligheten. 

Valet att inte använda oss av en triangulering har påverkats av den begränsade tid vi haft att 

tillgå. Pålitligheten i vår studie innebär att vi utförligt beskriver varje moment under arbetets 

gång. Vi utvecklade en intervjuguide efter de riktlinjer som finns för semistrukturerade 

intervjuer. Vi anser att vi varit tydliga i redogörelsen för hur vi har utfört studien då vi 

utförligt har beskrivning framställningen av vår problemformulering, vilket urval vi har 

använt oss av, transkriberingar av intervjuerna osv. Vi är medvetna om att det kan vara svårt 

att vara objektiv under forskningsprocessen och vi har därför försökt att arbeta med vår 

förförståelse så att denna inte skulle påverka studien. Vi har försökt att framställa 

jobbcoachernas beskrivningar så precist som möjligt men vi är samtidigt medvetna om att vi 

har en socialpsykologisk inriktning i studien.  

3.8 Etiska aspekter 

Under arbetet med studien har vi reflekterat kring etik både vid framtagning av en 

intervjuguide, vid valet av informanter, under intervjuerna, i bearbetningen av materialet och 

när vi sedan har analyserat det insamlade materialet. Samtliga informanter har gett sitt 

samtycke att delta i intervjuerna och de har blivit informerade om att intervjuerna kommer att 

spelas in och gett sitt samtycke även till detta. I samband med att de blev tillfrågade om de 

kunde tänka sig att ställa upp på intervju informerades de om syftet med studien, varför vi valt 

att genomföra den, att intervjun skulle behandla jobbcoaching samt att intervjuerna skulle 

ligga till grund för vår C-uppsats på det Socialpsykologiska programmet på Högskolan i 

Halmstad. När vi intervjuade våra informanter tog vi hänsyn till de etiska principer som 

Bryman (2011) beskriver och däribland informationskravet som innebär att upplysa 

informanterna om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Vi har även uppmärksammat 

samtyckeskravet, att informanterna själva har rätt att bestämma om de vill delta i studien. Vi 

tog även hänsyn till konfidentialitetskravet då uppgifter om informanterna har behandlats med 

högsta möjliga konfidentialitet. Slutligen har vi beaktat nyttjandekravet som innebär att alla 

uppgifter som samlas in endast ska användas för forskningsändamålet och därefter raderas 

(Bryman 2011:131-132).   
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Vi är medvetna om att vi genom vårt arbete i framtiden kan komma att påverka informanterna 

och deras upplevelse av sin arbetssituation. Vi kan ha påverkat dem både genom intervjuerna 

och när de senare får ta del av uppsatsen. De frågor vi har ställt kan öppna för nya tankebanor 

och perspektiv i det framtida arbetet. Vår förhoppning är att vår tolkning av informanternas 

upplevelser på ett konstruktivt sätt ska bidra till en ökad medvetenhet i arbetet som jobbcoach. 

En följd av vår studie kan förhoppningsvis öppna för en diskussion om hur jobbcoaching 

utövas på företaget och att den då på ett konstruktivt sätt förbättrar vissa förhållanden i 

arbetet.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för analysen. Vi har valt att använda 

oss av Arlie R. Hochschilds teori om emotionellt arbete och Randall Collins teori om 

interaktionsritualer. Vidare presenteras Moira von Wrights begrepp vad eller vem samt teorier 

om praktiska samtalsformer som är uppdelat i två mindre avsnitt, Barth och Näsholms 

”motiverande samtal” och även delar av Crafoords ”människan är en berättelse”. Hochschilds 

teori om emotionellt arbete är relevant i vårt arbete för att förstå jobbcoachernas 

känslomässiga upplevelse av sin arbetssituation i mötet med arbetssökande. Collins teori om 

interaktionsritualer blir lämplig för att förstå den emotionella energin som jobbcoacher 

upplever i sitt arbete och som de även vill överföra till de arbetssökande. Von Wrights 

begrepp vad eller vem är relevant för att beskriva jobbcoachernas syn på de arbetssökande. 

Vidare har vi valt att använda Barth & Näsholms motiverande samtal som kan liknas med 

jobbcoachernas arbetssätt. Slutligen använder vi oss av Crafoords ”människan är en 

berättelse” som beskriver olika metoder som katalysering och benämning som även det kan 

liknas med jobbcoachernas arbetssätt.  

4.1 Emotionellt arbete 

Hochschild (2012) definierar individers förmåga att uppleva känslor som en signalfunktion 

och stimuli som gör att en känsla uppkommer när vi ser eller upplever något. Vidare menar 

hon att det är när individen arbetar med känslostyrning som denne bidrar till skapande av 

känslan som senare upplevs (Hochschild 2012:17). Det emotionella arbetet säljs för en lön 

och har därför ett bytesvärde. Tre aspekter måste vara uppfyllda för att ett yrke ska kunna 

kallas emotionellt lönearbete. 1. Det måste vara ett personligt möte då individer möts ansikte 

mot ansikte. 2. Det ska finnas krav på att man ska framkalla ett visst emotionellt tillstånd. 3. 

Arbetsgivaren ska även ha en viss kontroll över vilka känslor som bör förmedlas (Hochschild 

2012:147). Hochschild beskriver känsloregler som de normer som styr vilka känslor som 

individen bör känna och uppleva i olika situationer. I det sociala utbytet av känslor har 

känsloreglerna betydelse då de säger oss hur vi ska känna, agera och bete oss mot varandra. 

Detta visar sig i när individen observerat en känsloregel och agerar därefter i interaktionen 

med andra och det uppstår en emotionell respons (Hochschild 2012:57). Emotioner är socialt 

skapade då de uppstår i interaktion med andra människor. I det emotionella lönearbetet skiljer 

Hochschild på två olika typer av agerande, ytligt agerande (surface acting) och djupt agerande 
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(deep acting) för att visa hur individen genom olika handlingar kan manipulera sina känslor. 

Ytagerande innebär att individen agerar utifrån en roll, en coach, trots att känslan inombords 

är en annan. Till skillnad från ytagerande innebär djupagerande istället att man upparbetar en 

känsla som man tillslut blir en med. Individen lurar sig själv och omgivningen när denne går 

in i ett djupagerande och tror på de känslor som uppvisas. Individen går djupare in i sig själv 

för att försöka framkalla en känsla, ibland genom att intala sig själv att man faktiskt är glad 

(Hochschild 2012:37). Transmutation sker när individen går in i yt- och djupagerande. När 

individens känslor blir till en vara som styrs av organisationen tvingas denne att anpassa sig 

till kraven. Transmutation är länken mellan det privata och det offentliga livet i det 

emotionella systemet (Hochschild 2012:19). Det innebär att styrningen av våra privata känslor 

går till att bli offentliga i arbetslivet och därmed styrda av andra. Individen överlämnar 

därmed kontrollen av sina känslor. En risk och en konsekvens av emotionellt arbete menar 

Hochschild är om man identifierar sig hängivet med arbetet så riskerar man att bli emotionellt 

utbränd. En distans till arbetet är alltså det optimala. Vidare menar hon att det inte heller är 

bra att distansera sig för mycket från yrket då det finns risk för förfrämligande och att 

individen då kan se sig själv som en skådespelare i arbetet som utförs (Hochschild 2012:187). 

Organisationen har enligt Hochschild betydelse för hur emotioner används. Även när 

individen får betalt för att vara trevlig kan fasaden ibland brista. Vad som gör denna 

prestation möjlig är en transmutation av tre grundläggande element i känslolivet: 

känsloarbete, känsloregler och socialt utbyte. Hela systemet av det känslomässiga utbytet i 

privatlivet har som syfte att bidra till välbefinnande och njutning men kan ibland få motsatta 

konsekvenser när något går fel. När detta känslomässiga system kastas in i en kommersiell 

miljö förvandlas det istället till en vara som individen byter mot en lön och känslan kan därför 

ses som organisationens instrument (Hochschild 2012:118ff.). 

4.2 Interaktionsritualer 

De grundläggande förutsättningarna för att en interaktionsritual (IR) ska föreligga är att minst 

två personer befinner sig på samma plats och att det finns en tydlig gräns för vilka som ingår 

och vilka som inte ingår i gemenskapen. Dessutom ska det finnas fokus på en gemensam 

aktivitet och att deltagarna delar sinnestämning (Collins 2005:48). Vidare leder detta till att 

känslor av medlemskap uppstår, att emotionell energi (EE) skapas, att känslor sammanfaller 

med symboler och att gemensam moral som rättfärdigar ens handlingar präglar interaktionen 

(Collins 2005:49). Vid en lyckad IR uppstår självförtroende och entusiasm hos individen med 
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positiv EE och tvärtom vid en misslyckad IR när dessa känslor inte uppstår så töms individen 

på EE. Eftersom EE är attraktiv för individen så påverkar det även vilka situationer eller 

grupper som individen väljer att interagera med, de situationer där mest EE produceras. 

Collins beskriver två olika slags EE, en kortsiktig som för stunden skapar EE och en 

långsiktigt som är en produkt av upprepade IR. EE är alltid positivt på så vis att individerna 

upplever något tillsammans som ger energi men det kan även vara negativa känslor. Ju fler 

positivt laddade IR som en individ bär med sig desto lättare har den att rekonstruera EE från 

situation till situation och lättare skaka av sig känslor som till exempel skam eftersom den 

känsla som delas med andra är stolthet. Positivt laddad EE är något som vi värderar högt och 

därför ständigt söker oss till för att få mer av. Maktförhållanden kan också producera EE men 

på två olika sätt beroende på vilken solidaritet det finns i gruppen och om man är ordertagare 

eller ordergivare (Collins 2005:114). Så länge maktrelationen upplevs vara i balans från båda 

parter så har detta ingen påverkan på relationen. Om ordergivaren lever på ordertagarens EE 

så frambringar det positiv EE men på bekostnad av ordertagarens EE som istället dräneras på 

EE av att bli styrd. Det är framförallt ordertagaren i sådana situationer som kan uppleva 

förlust av EE och därför uppleva känslor av skam i relationen.  

Symboler är något som framkallas ur IR och kan beskrivas som tecken för gemensamma 

aktiviteter och värden, till exempel en logotyp eller ett märke för en grupp eller ett företag 

(Collins 2005:83). Dessa symboler skapas i processen och om symbolerna är tydliga så kan 

individen lättare identifiera sig med dem och det blir då en lyckad IR. Tvärtom kan frånvaro 

av symboler göra det svårt för individer att känna medlemskap och därför uppstår ingen IR. 

Dessa symboler blir antingen positivt eller negativt laddade och individen bär med sig dessa 

när denne är ensam. Collins menar att IR skapar dynamik och struktur vilket leder till 

intersubjektivitet och delade emotioner som skapar ett kollektivt medvetande. Samtidigt 

menar han att ingen situation står ensam, det finns alltid en samling av EE som skapats i 

tidigare IR och som påverkar individen vid nästa IR och livet ut (Collins 2005:142). Individen 

ingår ständigt i IR vilket Collins kallar interaktionskedjor. Alla ritualer påverkar varandra då 

individen bär med sig EE och symboler från tidigare ritualer som denne tar med sig in i nya 

gemenskaper. Detta bidrar till att individen söker sig till nya gemenskaper som frambringar 

mycket EE och undviker gemenskaper där denne istället dräneras på EE. Symboler som 

skapats i specifika grupper förs så småningom ut till andra samhällsgrupper. Genom att 

interagera med individer utanför gruppen sprids symbolerna som ringar på vattnet vilket är ett 

exempel på hur mikro påverkar makro. 
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4.3 Vad eller vem? 

Moira Von Wright (2000) har sin utgångspunkt i G.H Meads teori om intersubjektivitet vilket 

hon beskriver som det som sker i den gemensamma världen och som varje individ med sin 

egen subjektivitet bidrar till och skapar. Intersubjektivitet innebär att deltagarna i en 

interaktionssituation möts genom kommunikation och delar en verklighet som skapas genom 

mötet (Von Wright 2000:75). När människor samtalar med andra är kommunikation ett viktigt 

verktyg och kommunikationen kan se ut på olika sätt. Vi använder oss av kroppsspråk men 

även av tyst kommunikation. Det primära hos oss människor är att vi försöker sätta oss in i 

den andres perspektiv och en relation byggs upp genom att vi kan samtala med varandra och 

på så sätt skapa ömsesidig förståelse. Von Wright beskriver två olika perspektiv på hur vi 

kommunicerar med varandra. Det punktuella perspektivet innebär att man ser på den andre 

genom en individcentrerad subjektsuppfattning. Det man på distans uppfattar hos den andre 

personen är en utgångspunkt för den egna verklighetsuppfattningen som innebär att individen 

betraktas som ett resultat av sina sociala omständigheter. Detta innebär att man inte kan se 

personen utifrån dennes egna perspektiv utan istället utmärks kommunikationen av två subjekt 

som pratar med varandra utan intentionen att skapa någon förståelse för den andre. I det 

relationella perspektivet är relationen mellan subjekten viktig och den som uppstår i samspel 

med varandra. Ur detta perspektiv ser man inte individen som karaktäriserad sina egenskaper 

eller tidigare handlingar utan ömsesidig förståelse skapas i relationen. Eftersom alla 

människor är unika så är det relationella perspektivet bundet i tid och rum, det vill säga att det 

kan se annorlunda ut vid ett senare tillfälle med andra personer eller på en annan plats (Von 

Wright 2000:33). Intersubjektivitet uppstår i sampel mellan individer och är det rum som 

individen finner meningsfullhet i (Von Wright 2000:49). För att vi ska bli medvetna om våra 

handlingar krävs ett reflexivt tänkande och det uppstår genom skiljer på vad andra gör och 

vad man själv gör. Endast genom att se sin handling utifrån andras perspektiv kan man 

konfronteras med och reflektera över sitt eget handlande (Von Wright 2000:108-109). På så 

sätt skapas ett medvetande genom ett omdöme av den andra personen eftersom det egna 

handlandet sätts i relation till den andres agerande. När människor gör saker enbart av vana 

kan inte detta reflexiva tänkande uppstå. När vi kommunicerar med andra individer försöker 

vi på både ett objektivt och subjektivt sätt förklara det vi vill ha sagt. Detta gör vi genom att 

relatera till objektiva liknelser som vi tror att den andre kan förstå och även relatera till sina 

egna subjektiva erfarenheter som den andre kan relatera till (Von Wright 2000:116). Vi 

försöker anpassa oss till andra individer genom att komma överens om gemensamma 
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symboler och metaforer och samtidigt försöka visa hur man själv förstår och ser på världen. 

Det är dock här som problem kan föreligga då alla människor är olika och har olika tankar och 

erfarenheter av dessa symboler och metaforer. Genom gemensamma erfarenheter skapas 

intersubjektivitet som bidrar till att två eller flera individer kan uppleva samhörighet i en 

situation och då kan se på situationen ur samma perspektiv. Det som händer mellan individer i 

nuet blir bestämt i vardande och inte genom det som hänt i det förflutna (Von Wright 

2000:138). Ett exempel på det kan vara att man genom att vara spontan i mötet med andra 

uppstår intersubjektivitet mellan dessa individer då situationen inte präglats av förutfattade 

tankar. Von Wright beskriver två olika perspektiv som människor betraktar verkligheten och 

relationer utifrån. Den slutna människan ser på världen utifrån sitt eget perspektiv på ett 

egoistiskt sätt och släpper inte in andras perspektiv för att förstå världen på (Von Wright 

2000:146). Den öppna människan ser däremot andras verklighetsuppfattningar och tar till sig 

av andra sätt att se på världen. Det finns i och med detta en insikt i att vi alla är olika och har 

olika relationer och att intersubjektivitet är unikt för varje tillfälle i det sociala samspelet (Von 

Wright 2000:148). Den slutna människan ser interaktioner som upprepade moment och denne 

kan bara se vad en människa är genom egna självkonstruerande bilder av egen erfarenhet. Den 

öppna människan ser istället vem människan är genom hur denne talar och agerar 

intersubjektivt. Vem en människa är kan bara ses genom gemensamma upplevelser, där den 

andre får tillfälle att visa sin verklighet. Vad en människa är ser vi när vi blundar för den 

andres verklighet och endast ser vår egen upplevelse av situationen. Vårt språk räcker inte till 

om ska berätta vem någon är då det endast kan urskilja sig i ett möte med denna person. Von 

Wright konstaterar att den enskilda individen blir någon först bland andra handlande individer 

och endast i samtal med andra framkommer vem människan är då hon handlar och talar. Vad  

kan förklaras likt då man talar om någon. Von Wright beskriver förhållandet mellan vad och 

vem som: ”endast en Gud skulle kunna tala om ett vem som om det var ett vad”. Vi är inte 

övernaturliga människor så för oss krävs det att vi möter individen genom handlingar och 

kommunikation för att se vem människan är (Von Wright 2000:159). I ett terapeutiskt samtal 

skulle det betyda att terapeuten måste möta klienten för att skapa sig ett vem av individen, till 

dess är klienten endast ett vad. 

4.4 Terapeutiska samtalsformer och metoder 

I detta avsnitt presenterar vi två terapeutiska samtalsformer och metoder. Vi har valt att 

redogöra för Barth och Näsholms ”motiverande samtal” och även delar ur Clarence Crafoords 

”människan är en berättelse”. 
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4.4.1 Motiverande samtal 

Motiverande samtal kan beskrivas som ett samtal där man främst fokuserar på att motivera till 

förändring. Det handlar i första hand inte om hur förändringen ska ske utan snarare om den 

ska ske. Det motiverande samtalet hjälper klienten att komma i kontakt med de tankar och 

känslor som dennes framtida val och beslut kommer att grundas på. Rådgivaren, terapeuten 

eller coachen i detta samtal har som uppgift att se och lyfta sidor i tankar och känslor hos 

klienten som kan ligga till grund för en framtida förändring. Om rådgivaren följer detta 

mönster kan det bidra till att klienten själv finner motivation inifrån som förstärks innan 

rådgivaren tillför motivation utifrån. Terapeuten ska i första hand inte ge klienten några 

exakta svar utan istället i lagom doser problematisera det som klienten säger. Terapeutens 

uppgift är att upprepa och sammanfatta vad klienten säger, att denne genom att höra sina 

tankar formulerade av någon annan ser sig utifrån och kan reflektera över dem (Barth & 

Näsholm 2006:9). I MI står klienten i centrum vilket professionellt kallas att samtalet är 

klientcentrerat vilket betyder att utgångspunkten ligger i klientens uppfattningar, tankar och 

upplevelser. Målet med MI är att klienten ska nå en förändring som ska bidra till bättre hälsa 

och en högre livskvalitet. En förutsättning för att någon förändring ska kunna ske är att 

klienten utifrån sig själv avgör om denne är redo för förändring annars faller hela idén med 

motiverande samtal. Den största uppgiften som rådgivaren har är att hjälpa klienten att behålla 

en reflekterande distans, tänka om sig själv i situationen och också att hitta ett sätt att hantera 

det man vill förändra (Barth & Näsholm 2006:32). Utgångspunkten i MI är att alla människor 

bär med sig utvecklingsmöjligheter vilka kan leda till goda lösningar. Som terapeut bör man 

möta klienten på ett respektfullt sätt för att ta fram individens resurser. Terapeuten är en god 

lyssnare då denne aktivt följer klientens berättelse och responderar på vad denne säger. Som 

en god lyssnare uttrycker sig terapeuten på ett sätt som gör att klienten känner sig accepterad 

och respekterad (Barth & Näsholm 2006:43).  

4.4.2 Människan är en berättelse 

Clarence Crafoords grundtanke är att människan är en berättelse och att vi är summan av våra 

erfarenheter och upplevelser (Crafoord 2005:12). En individ har under sitt liv utvecklat sitt 

minne och sin livsberättelse på ett personligt och karaktäristiskt sätt vilket speglar sig i 

individens sätt att uttrycka sig i språk och tal. Terapeuten sätts på prov i mötet med klienten 

genom att möta människan som är präglad av sin berättelse. Att som människa kunna urskilja 

det personliga språket för att träda in i en dialog är en förutsättning för att skapa tillit och det 

är lika viktigt i terapirummet mellan en klient och terapeut som ute på gatan mellan två 
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främlingar (Crafoord 2005:41). Crafoord menar att människan är sitt språk men hon är i lika 

stor grad sin kropp. Kroppen och kroppshållningen signalerar omedvetet hur vi ser på oss 

själva. Klientens sätt att förhålla sig i rummet, hålla en distans och vara öppen eller sluten går 

alltså att avläsa på kroppsspråket. Crafoord belyser lyssnandets betydelse i ett samtal och hon 

menar att närvaro är en viktig faktor i lyssnandet för att klienten ska känna sig trygg och våga 

öppna sig (Crafoord 2005:53). Det empatiska lyssnandet kännetecknas av att sätta sig in i en 

annan individs känslor vilket underlättar för terapeuten och dennes sätt att förstå klienten och 

hennes känslor. Efter att ha kommit till insikt med detta har terapeuten möjlighet att utveckla 

klientens motivation till en framtida inre förändring (Crafoord 2005:55). För att underlätta att 

det blir en lyckad samtalsprocess menar Crafoord att man kan använda sig av katalysering. 

Katalysering underlättar processen genom att erkänna subjektets existens så som dennes 

personlighet och olika egenskaper. Den katalyserande effekten blir större om terapeuten visar 

intresse när klienten uttrycker sina tankar på ett allmänt sätt eller när det framkommer 

motsägelser i berättelse. Genom att terapeuten ställer frågor och uppmanar klienten att 

precisera och utveckla sina egna upplevelser av situationen sker en katalysering (Crafoord 

2005:98ff). Crafoord beskriver även benämnande som en viktig del i samtalet där terapeuten 

sätter namn på något som tidigare inte har uttalats så tydligt. I en berättelse kan det finnas 

något som är dolt, ofta för att det är något som är känsligt och att då benämna detta kan vara 

nödvändigt för att samtalet ska kunna fortsätta. Benämnandet sker stegvis genom att först 

benämna att något måste uppenbaras och sedan kommer själva benämnandet (Crafoord 

2005:115ff). Crafoord menar att det i mänskliga handlingar ofta finns en vilja att komma 

framåt samtidigt som det också kan finnas en motsträvan och tvekan. Han menar att livet 

ständigt är fyllt av konflikter mellan motstridiga krafter både inom individen och i relation till 

andra (Crafoord 2005:133ff). 

4.5 Teorisammanfattning 

För att besvara vår frågeställning har vi valt att förklara interaktionen med de arbetssökande 

och hur detta påverkar arbetet delvis genom jobbcoachernas sätt att motivera och samtala med 

de arbetssökande med hjälp av Barth & Näsholms (2006) modell för motiverande samtal och 

Crafoords (2005) samtalsmetod. Dessa teorier kommer i analysen att kombineras med Collins 

(2005) teori om interaktionsritualer då jobbcoacherna ser dessa ritualer som ett resultat av 

deras arbetssätt, genom att de försöker bidra till att emotionell energi uppstår hos de 

arbetssökande. För att förstå hur jobbcoacherna arbetar med emotioner har vi använt oss av 

Hochschilds (2012) teori om emotionellt arbete tillsammans med Von Wrights (2000) teori 
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om vad eller vem som syftar till att förklara hur de upplever mötet med arbetssökande. Vidare 

menar jobbcoacherna att det finns en önskan om att se ett vem då de idag oftast måste se 

arbetssökande som ett vad. Vi har valt att använda oss av Collins (2005) för att förklara 

kollegornas betydelse i arbetet då de fungerar som ett slags socialt stöd i arbetet och som 

tillför emotionell energi. Vi har vidare använt oss av Collins (2005) för att förklara hur 

jobbcoacherna arbetar utanför de ramar som finns uppställda av Arbetsförmedlingen. 

Jobbcoacherna bryter många gånger de förväntningar som ramarna innebär för att skapa 

emotionell energi vilket i sin tur kan underlätta det emotionellt arbetet. Uppdragen från 

Arbetsförmedlingen är ofta tidsbegränsade vilket är en motsättning för jobbcoachernas vision 

om att se varje enskild individ och på så sätt arbeta med de arbetssökande som ett vem.  

5. Presentation av materialet 

Vi har valt att använda oss av fiktiva och könsneutrala namn på informanterna i 

presentationen av materialet då vi respekterar informanternas önskan att vara anonyma. 

Jobbcoacherna som vi har intervjuat är mellan 28-58 år gamla och har följande utbildningar: 

idrottsvetenskaplig utbildning, metacoach, arbetsvetenskapligt program med sociologisk 

inriktning, homeopat, studie- och yrkesvägledare, rehabiliteringskonsult, ICF-coach, 

samtalspedagog och utbildning i socialt arbete. Utifrån vår frågeställning kommer vi att 

presentera vårt empiriska material genom följande teman: jobbcoachernas uppdrag där vi 

beskriver jobbcoachernas uppdrag från Arbetsförmedlingen som innefattar de arbetsvillkor vi 

vill besvara i frågeställningen. I temat vad arbetar jobbcoacherna med och på vilket sätt? 

presenterar vi hur jobbcoacherna förhåller sig till ramarna som finns uppsatta och hur de utför 

sitt arbete efter dem vilket motsvarar deras arbetssituation i frågeställningen. Temat 

interaktion med arbetssökande är uppdelat i tre mindre kategorier: relation till arbetssökande, 

motivera och motiveras och samtala med arbetssökande. Dessa tre teman har vi valt för att 

beskriva interaktionen med arbetssökande som är en del av vår frågeställning.  Därefter följer 

temat kollegors betydelse i arbetet. Slutligen presenterar vi definitioner och uppfattning om 

vad coaching är som är en del av arbetsvillkoren utifrån ett samhällsperspektiv. 

5.1 Jobbcoachernas uppdrag 

Företaget arbetar med arbetssökande i olika projekt då de lägger anbud på projekt som 

Arbetsförmedlingen går ut med på offentlig upphandling. De olika projekten innefattar 

jobbcoaching, omställningsuppdrag, rehabilitering och vägledning. Målbilderna ser olika ut i 
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de olika uppdragen och projekten. Arbetsförmedlingen presenterar ramarna för ett specifikt 

projekt när de går ut på offentlig upphandling. I coaching med fokus på rehabilitering kan 

målbilden vara att individerna ska ta ett steg tillbaka in i arbetslivet och dessa projekt avslutas 

med en arbetsprövning som är en form av praktik för att se vad de arbetssökande klarar, vilket 

arbete som skulle vara lämpligt och i så fall i vilken omfattning. I jobbcoachingen och i 

omställningsuppdragen är en anställning det självklara målet när ett projekt avslutas. I 

vägledningsprojekten är det främsta målet att få ut arbetssökande i någon typ av utbildning 

som i framtiden kan leda till arbete. Alla projekt avslutas med individuella uppföljningar för 

att se hur det har gått för de arbetssökande, om de har nått sina mål eller inte och vad de i så 

fall är i behov av för fortsatt stöd. Jobbcoacherna skriver en slutdokumentation om resultatet 

av tiden hos dem och skickar tillbaka denna till handläggarna på Arbetsförmedlingen. En 

jobbcoach berättar: ”Alla deltagare gör sin egen resa hos oss med en individuell 

handlingsplan.” Vidare berättar denne att det självklart inte är alltid som en arbetssökande når 

de uppsatta målen som att få en anställning, börja studera eller kommer ut på praktik. Ett 

exempel som denne berättar är att det kan bli tvärstopp i rehabiliteringsprocessen och att 

resultatet blir att den arbetssökande går tillbaka till sin sjukskrivning men att de ändå räknar 

det som ett resultat. 

5.2 Vad arbetar jobbcoacherna med och på vilket sätt? 

Jobbcoacherna som vi har intervjuat arbetar med arbetssökande i olika projekt. Det är de som 

varit arbetslösa en kort period till de långtidsarbetslösa som stått utanför arbetsmarknaden 

längre tid. Jobbcoacherna berättar att de ofta har workshops där de lär ut 

jobbsökningsstrategier för att underlätta för arbetssökande när de ska söka jobb, hur de ska 

agera på en arbetsintervju, hur man skriver ett CV och ett personligt brev. Jobbcoacherna 

utövar även intervjuträning där arbetssökande får gå in i rollen som om det vore en riktig 

anställningsintervju. Jobbcoacherna berättar att de har gruppvägledningar där arbetssökande 

får samarbeta för att tillsammans lösa en uppgift. Enskilda samtal är vanligt där jobbcoachen 

tillsammans med arbetssökande sätter upp mål och diskuterar hur dessa mål ska uppnås. 

Jobbcoachen coachar och vägleder individen och diskuterar eventuella hinder eller problem 

som uppkommer under processen. I arbetet som jobbcoach finns det ramar att förhålla sig till 

som beskriver vad varje projekt ska innehålla och vad det ska slutligen ska resultera i. Utöver 

dessa finns det inga tydliga ramar som beskriver hur jobbcoacherna ska arbeta för att nå ett 

visst resultat utan det är upp till den enskilde jobbcoachen att själv utforma sitt arbete. Egna 

värderingar, sunt förnuft, respekt och att använda sig av sin kreativitet är några saker som 
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jobbcoacherna beskriver som viktiga i arbetet. De tycker att det är viktigt att ha ett 

professionellt förhållningssätt till de arbetssökande och att man följer de oskrivna reglerna för 

hur man bemöter dem. Sonny beskriver: ”Så det är jätte stora möjligheter att ”go bananas” 

om man vill. För det står aldrig hur du ska göra, det står bara vad som ska vara med.” Att 

arbeta utan strikta ramar och regler för hur arbetet ska genomföras tycker jobbcoacherna är en 

stor frihet och de upplever arbetet som flexibelt. De flesta tycker att det är en positiv del av 

arbetet att få styra och utforma arbetet utifrån sina individuella kompetenser. Denna 

flexibilitet skapar även möjlighet för jobbcoacherna att ta hjälp av varandra då de har olika 

kunskap vilket gör arbetet omväxlande och bidrar till ett gott samarbete. Samtidigt finns det 

vissa jobbcoacher som inte uppskattar denna flexibilitet och då dessa föredrar struktur i 

arbetet.  

Att arbeta som jobbcoach går till stor del ut på att arbeta motiverande vilket jobbcoacherna 

gör genom att använda olika verktyg för att nå fram till individen och skapa ett intresse och en 

vilja att utvecklas. Alla jobbcoacher är överens om att det viktigaste verktyget i arbetet är att 

vara medmänniska och att se den unika individen. Lyhördhet, konsten att kunna lyssna är 

något som alla betonar är viktigt i mötet med arbetssökande. Att se individen och höra vad 

som finns bakom orden, läsa av kroppsspråket och lyssna på vad som sägs mellan raderna är 

något som jobbcoacherna är överens om är ett viktigt verktyg. Att skapa tillit, bygga upp ett 

förtroende, vara empatisk, vara ”äkta” och ge av sig själv som person är ytterligare några 

viktiga byggstenar i jobbcoachingen. Några nämner även att humor är av betydelse när man 

bygger relationer. Att ha en målsättning i arbetet och att vara resultatfokuserad är andra saker 

som några har nämnt. Alex säger att: ”Man får vara äkta skulle jag vilja säga. Man måste 

kunna bjuda på sig själv och man får nog inte vara rädd att lämna ut sig själv.”  

I jobbcoachingen byter de ibland miljö för att ge arbetssökande nya perspektiv. Kim berättar 

att det händer att denne tar med sig arbetssökande ut i skogen för att ge dem nya perspektiv på 

sådant som de tidigare pratat om. Studiebesök är inte heller ovanligt förekommande för att 

inspirera de arbetssökande att finna det som intresserar dem. Kim använder sig själv som ett 

verktyg genom att lägga fokus på sig själv för att nå fram till arbetssökande och denne menar 

även att tålamod är viktigt i coachingen. Vidare beskriver några utav jobbcoacherna att de 

använder sig av Youtube för att inspirera som ger omväxling i arbetet. Samtidigt betonar alla 

att det är viktigt att förhålla sig till vad deras uppdrag faktiskt är. Deras uppgift är att coacha 

och vägleda och de är noga med att poängtera att de varken är terapeuter eller psykologer. Då 

jobbcoacherna märker att det finns ett annat behov av stöd eller en problematik som de inte 
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har möjlighet att hantera rekommenderar de arbetssökande att vända sig till lämpliga instanser 

och myndigheter. Att vara jobbcoach är alltså en balansgång mellan att vara medmänniska 

och att utföra uppgiften som de är anställda för.  

När vi frågade jobbcoacherna om de upplevde att något var mindre bra i arbetet fick vi väldigt 

varierande svar. Något som dock flera nämnde var att arbeta som projektanställd kunde 

generera en viss oro, att inte veta hur länge man fick stanna kvar och att det då kan vara svårt 

att fokusera på arbetet fullt ut. Majoriteten av jobbcoacherna hade någon typ av 

projektanställning medan andra hade en tillsvidareanställning. Alla delade inte denna 

upplevelse av att vara projektanställd och det är individuellt hur man hanterar det. Robin 

uttryckte just detta: ”Det finns det alltid, man kan aldrig slå sig för bröstet och säga nu gör vi 

det här världsbra. Det som är mindre bra det är ju att det finns en viss oro att man bara har 

de här korta anställningarna.”  

Genom intervjuerna framkom ett missnöje riktat mot Arbetsförmedlingen då vissa ansåg att 

de är så styrda och beroende av dem och att man aldrig säkert vet om nya projekt ska starta. 

Några uttryckte även att de upplever att det är fokuseras för mycket på pris snarare än på 

kvalité. En jobbcoach ansåg att en nackdel med arbetet var att det var jobbigt att hela tiden 

träffa människor, en annan upplever en frustration om en arbetssökande inte når sitt mål innan 

ett projekt är slut. Några var överens om att arbetet stundvis kunde vara stressigt och de 

beskriver olika metoder för att hantera dessa situationer. Andra beskrev att en nackdel i 

arbetssituationen som den ser ut idag är att de har för få privata kunder och att det är en vision 

hos de flesta jobbcoacher att arbeta mer mot den marknaden. Det skulle innebära att arbeta 

mer med renodlad coaching då individerna självmant skulle kunna uppsöka verksamheten och 

redan från början vara motiverade till förändring. En annan nackdel som uttrycktes var att det 

inte alltid finns tid att slutföra coachingsprocessen då de ofta arbetar i tidbegränsade projekt. 

Jobbcoacherna är överens om att det borde satsas mer på kvalité i coachingen genom att 

jobbcoacherna själva skulle kunna utforma projekten utifrån de enskilda individernas behov. 

Samtidigt är jobbcoacherna medvetna om att vägen dit är lång då Arbetsförmedlingen är en 

myndighet som styrs av politiken vilket gör att förändringar tar lång tid.  

5.3 Interaktion med arbetssökande 

Jobbcoacherna betonar att det finns personliga skäl till varför de började arbeta som 

jobbcoacher. Dessa personliga skäl är bland annat ett stort intresse för människor och 

utveckling och även för coachingen i sig. Att arbeta som jobbcoach och att ständigt möta 
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unika individer upplever de alla som något som kommer naturligt och att det är ett 

förhållningssätt som de själva lever efter. Detta grundar sig i att de flesta jobbcoacherna 

upplever sig själva som individer som har en förmåga att få andra att öppna sig för dem. Kim 

berättar:  

”För min del handlar det mycket om ända sedan jag var yngre har folk anförtrott sig till mig 

utan att jag egentligen inte vetat varför. Jag har inte fattat varför folk kommer till mig med 

hemligheter och så. Det var nog så det började… Tveksamt. Det har jag också funderar på 

sista tiden för min hobby är ju personlig utveckling. Både min egen utveckling och andras 

eftersom jag vill leta efter nya sätt att hjälpa människor och det har jag blivit lite trött på 

sistone då jag faktiskt skulle vilja skilja på jobb och fritid.” 

Att vara empatisk och förtroendeingivande och att samtidigt ha det som sitt intresse kan vara 

krävande. Vissa beskriver det som en del av arbetet och att det inte påverkar dem så mycket. 

Alla påpekar att de till viss del tar med sig jobbet hem och då reflekterar över dagen som 

varit. Det är framförallt när de möter arbetssökande som varit med om något traumatiskt eller 

mår psykiskt dåligt som jobbcoacherna bearbetar sina tankar och känslor på olika sätt. Flera 

jobbcoacher berättar att deras förväntningar ibland kan krocka med vad de tror att 

arbetssökande har för förväntningar på mötet och vad de ska få ut av jobbcoachingen. Kim 

beskriver en frustration när man byggt upp förväntningar och att det sedan utmynnar i något 

helt annat. Många beskriver att en del arbetssökande kommer till dem och har förväntningar 

på att jobbcoachen ska ge dem alla svar och göra jobbet åt dem men att de arbetssökande då 

brukar inse ganska snart att de själva bär ansvaret för en förändring men med stöd av 

jobbcoacherna. En jobbcoach beskriver hur denne en dag tog med sig en tårta till ett möte 

med en grupp som ett sätt att bryta förväntningarna och förklarade för gruppen att denne var 

övertygad om att allt skulle lösa sig för de arbetssökande och att det var en anledning till att 

fira med tårta. Första dagen arbetssökande kommer till verksamheten frågar jobbcoacherna de 

arbetssökande om de har några förväntningar och förklarar att de har verktygen till förändring 

men att de själva får ta för sig av dem och att ansvaret ligger på dem själva. Vanja berättar: 

”Ni är professionella på er egen situation och då så tycker jag att ni, vi två och två kan sitta 

ner och sätta upp målen och sen är det ni själva som ska välja vägen dit. Jag visar vägen, jag 

förser er med material men det är ni själva som ska göra detta.”  

En negativ inställning är något som jobbcoacherna ibland möts av då de flesta uttrycker att 

många arbetssökande på sätt och vis är tvingade att komma till dem men att detta ofta vänder 
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och de flesta blir efter ett tag motiverade. Sammy beskriver att det inte går att coacha 

människor som inte ber om det och att alla inte är redo att göra förändringar då det kan vara 

skrämmande och jobbigt. Vilken relation jobbcoacherna har till de arbetssökande skiljer sig 

då vissa beskriver att de ger mycket av sig själva och har en nära relation till dem medan 

andra belyser vikten av att hålla distans och inta en professionell yrkesroll. Noa säger: ”Så 

visst det finns ju säkert människor som jag träffat på som man känner att det skulle kunnat bli 

vänner, men man känner ändå att man håller den distansen.” Vanja belyser istället vikten av 

en nära och personlig relation med de arbetssökande då det bidrar till att de arbetssökande ofta 

berättar mycket om sig själva och om sina känslor och upplevelser. När de arbetssökande 

känner tillit och när man byggt upp ett förtroende berättar de detaljer och det är viktigt i 

arbetet. För att förtroendet ska växa i relationen krävs det att man ibland bjuder på sig själv 

och använder humor som ett verktyg för att komma närmare de arbetssökande. Mycket av 

förtroendet som byggs upp grundar sig i konfidentialiteten på arbetsplatsen då de 

arbetssökande kan berätta om sina känslor och känna trygghet i att det som sägs stannar 

mellan jobbcoachen och den arbetssökande.  

5.3.1 Motivera och motiveras 

I mötet med arbetssökande uppkommer det ofta mycket känslor hos jobbcoacherna. Vissa 

känner frustration då man möter arbetssökande som är ointresserade och omotiverade till 

förändring. Sonny kan känna sig provocerad i mötet med arbetssökande när de uppträder 

respektlöst och likgiltigt. Motsatsen till detta är då jobbcoacherna uttryckt att de upplever 

belöning och glädje när en arbetssökande tagit ett viktigt beslut och ett steg framåt vilket 

motiverar jobbcoacherna att fortsätta arbeta. Tove säger: ”Och belöningarna när folk får jobb, 

om de går härifrån till en anställning, eller har tagit ett viktigt beslut om att kanske plugga 

eller så.”  

Vanja berättar att arbetet är väldigt upp och ner då man följs av medgångar och stundvis även 

stöter på motgångar vilket denne uttrycker är charmen av att arbeta med människor. Ibland 

blir man ledsen och ibland blir man glad. Vidare berättar Vanja att det är många hjälplösa 

människor som kommer till dem och att det ibland kan kännas tungt att arbeta med dem. 

Motsatsen till detta är då jobbcoacherna ser framgång och framsteg hos arbetssökande vilket 

istället skapar motivation hos jobbcoachen att fortsätta att arbeta. I arbetet som jobbcoach 

tampas man alltså både med glädje och sorg. Kim berättar att denne känner sig sorgsen när 

arbetssökande som har någon typ av diagnos inte når ända fram och att det då ofta finns ett 
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hinder för att komma vidare. Sammy beskriver kontrasten i möten där en omotiverad person 

kliver in i rummet och som sedan stiger ut med ett mål vilket är motiverande och ett slags 

bevis på att man lyckats med sitt arbete. Samtidigt är jobbcoacherna införstådda i att alla 

människor inte vill bli coachade och att alla helt enkelt inte är redo för förändringar och då får 

jobbcoacherna acceptera det och backa några steg. Det finns en upplevelse hos jobbcoacherna 

att omotiverade arbetssökande försvårar coachingen på så vis att det krävs mycket mer av 

både jobbcoachen och den arbetssökande innan själva coachingen kan börja. Kim berättar att 

jobbcoacherna får lägga väldigt mycket tid på de omotiverade individerna som kommer till 

verksamheten för att få dem att bli motiverade att ens komma dit. Jobbcoacherna beskriver 

både glädjefyllda och sorgefyllda möten och vissa möten motiverar dem och andra möten får 

dem att reflektera och gå vidare med en ny inställning inför nästa möte. Kim säger:  

”Det som fastnar hos mig är när man nästan ser i ögonen på dem att de börjar få kontroll 

över sitt eget liv. När de kommer underfull med att det ligger hos dem när de alltid trott att 

det ligger i andras händer till att de faktiskt kan göra val själva. Både att ta ansvar och 

påverka sitt eget liv, det tycker jag är häftigt. Det är nog det som driver mig att fortsätta 

jobba med det. Det är då utvecklingen kommer och den är nästan obegränsad då. När folk ser 

att de kan påverka mer än de någonsin trodde så finns det liksom inga gränser. De får liv i 

ögonen.” 

Jobbcoacherna motiveras av att få möta och stötta individer i arbetet och att ingen dag är den 

andra lik. Att kunna hjälpa människor och se en utveckling ske hos dem motiverar de flesta att 

fortsätta arbeta. Kim berättar vidare:  

 ”Det bästa är återigen att se människors utveckling, det är något som driver mig något så 

kopiöst. Häftigt när de kommer underfund med sin potential. Det är en förmån att få lyssna 

och ta del av människors innersta tankar och känslor… Ja jag är stolt över att jag har den 

förmågan och genom den så kan jag få folk att utvecklas och det är rätt häftigt faktiskt.” 

Samtidigt som de pratar om egen motivation så berättar de också om hur det är att arbeta 

motiverande och hur det påverkar jobbcoacherna när arbetssökande är motiverade och när de 

inte är motiverade. När arbetssökande är motiverade upplever jobbcoacherna att arbetet känns 

roligt då de kan använda sig av renodlad coaching. Vissa tänker inte på att de arbetar 

motiverande eftersom det känns helt naturligt för dem och de beskriver det som ett 

karaktärsdrag hos dem själva. När arbetssökande är motiverade tar de små steg mot sina mål 

och jobbcoachen glädjes då med dem. När arbetssökande är omotiverade kan det påverka 
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jobbcoacherna men inte alls på samma sätt som när det går bra eftersom det på sätt och vis 

ingår i deras arbete att möta och hantera motstånd. Några beskriver att det kan vara 

frustrerande och att det ibland är svårt att coacha dem som är omotiverade. Vissa berättar att 

man som jobbcoach får driva på dem lite extra och istället försöka vägleda dessa för att finna 

ett intresse. Sammy menar att arbetet inte är så motiverande när arbetssökande är för ”sjuka” 

för att coachas och då arbetar jobbcoacherna vägledande och ibland även som terapeuter. 

5.3.2 Samtala med arbetssökande 

Jobbcoacherna är överens om att ett viktigt verktyg är att kunna lyssna och ta till sig vad som 

egentligen sägs. För att finna vad de arbetssökande vill, känner och har för mål så krävs det en 

viss frågeteknik. Frågorna anpassas och de är personliga och riktade till den enskilde 

individen. Vid första mötet med en arbetssökande handlar det ofta om att ta reda på vem 

individen är och vad man vill åstadkomma eller vart man vill komma. Många av de 

arbetssökande som kommer till jobbcoacherna har mycket med sig i bagaget och därför 

brukar dessa behöva prata av sig. En del av jobbcoacherna beskriver att det är viktigt att hitta 

vad de arbetssökande tycker är roligt och vad som intresserar dem. För Sonny är det viktigt att 

vara neutral då denne menar att endast genom att vara neutral kan den arbetssökande själv 

finna vad han eller hon behöver. De gånger då arbetssökande kommer till jobbcoacherna och 

inte vet vad de vill eller då de känner sig vilsna brukar Sonny berätta generellt om hur tankar, 

beteende och känslor påverkar individen. Jobbcoacherna berättar att många av de 

arbetssökande har en inställning att coaching innebär att få svar vilket jobbcoacherna bemöter 

på olika sätt. Coaching innebär för de flesta att inte ge några exakta svar utan istället möta de 

arbetssökande med frågor för att de själva ska finna svar inom dem. Det som jobbcoacherna 

faktiskt kan bidra med är att visa vad det finns för möjligheter och vilka vägar som finns att 

gå och sedan är det upp till den arbetssökande att välja och vraka. Sammy förklarar:  

”…och det återupprepar jag sen under hela kursens gång att det är den här verktygslådan 

som jag har till mitt förfogande, jag kan inte plocka ut en massa verktyg där och dela ut till 

er, utan jag kan bara öppna lådan och så får ni själva bestämma om ni vill använda dem eller 

inte…” 

Det finns olika typer av coaching på företaget då vissa arbetar med rehabilitering, vägledning 

och jobbcoaching. Kommunikationen i dessa grupper kan variera precis som att det skiljer sig 

vem man har framför sig. Alla har individuella behov och för en arbetssökande kan det vara 

viktigt att endast prata om var man befinner sig i livet medan en annan kan börja med att sätta 
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upp mål. Jobbcoachen måste därför möta individen och på så vis låta denne befinna sig i sitt 

sinnestillstånd. I samtalen är det viktigt att jobbcoachen fångar upp den arbetssökandes 

styrkor, svagheter och värderingar. Detta använder jobbcoachen sig av för att den 

arbetssökande ska förstå och få insikt i vad man vill göra. Genom att fokusera på styrkor så 

kan både intressen, glädjeämnen och vad man är bra på blir framträdande. Istället för att 

fokusera på vad deltagaren inte kan så fokuseras det på vad den arbetssökande faktiskt kan 

och är bra på. Alex berättar: ”Jag brukar säga att det finns inga problem, det finns bara 

lösningar. Så vi hittar på en lösning så tar vi reda på det tillsammans. Det är ju också en del i 

processen, att de får vara med och se hur man gör för att komma förbi olika hinder.” 

En jobbcoach berättar att de ibland även fokuserar på svagheter men att det då ofta handlar 

om att sätta gränser då den arbetssökande inte mår bra. Det kan handla om att ha en realistisk 

målsättning eller att den hjälp man vill ha inte kan tillgodoses av jobbcoachen. Love berättar 

att det kan handla om hygienfrågor. Några av jobbcoacherna brukar använda sig av tidigare 

erfarenheter med arbetssökande som har blivit coachade hos dem och sedan gått vidare för att 

inspirera och motivera. Ibland händer det att individer som tidigare blivit coachade besöker 

företaget och då kan de ta tillfället i akt att låta de arbetssökande inspireras av dessa genom att 

ta del av hur dessa individer tagit sig fram och gjort förändringar i livet. 

5.4 Kollegors betydelse i arbetet 

Jobbcoacherna uttrycker att arbetskamraterna är viktiga i arbetet. Att ibland kunna prata av 

sig då jobbcoacherna har mött en sorgsen arbetssökande eller möter en individ med en 

psykisk sjukdom som man inte vet hur man ska bemöta och hantera. Jobbcoacherna berättar 

att det kan vara skönt att prata med sina kollegor då när de kör fast och inte kommer längre 

med en arbetssökande och att det då är skönt att veta att de har någon att bolla idéer och 

tankar med. Kollegorna fungerar som ett stöd i arbetet och vissa jobbcoacher har ett större 

behov av att prata och diskutera med kollegorna än andra men alla uttrycker att det ändå är en 

trygghet i sig att veta att de finns där. Robin berättar: ”Men just när man jobbar med den här 

typen utav människor så är det viktigt att det känns bra att komma hit. Jag tycker den är bra, 

det är en härlig atmosfär och så, vi hjälps åt mycket om det behövs och så.” 

Jobbcoacherna är överens om att arbetsgruppen har en viktig funktion där de ibland kan 

släppa på trycket genom att skämta och skoja med varandra vilket de flesta uttrycker ett behov 

av emellanåt för att kunna utföra ett bra jobb. Humor är alltså en viktig del i arbetsgruppen 

och en jobbcoach berättar att jargonen i fikarummet ibland kan upplevas grov för utomstående 
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men att det är viktigt att kunna skoja för att ibland kunna släppa på trycket då jobbcoacherna 

inte är mer människor än några andra. En annan jobbcoach berättade att det är skönt att 

komma till jobbet på morgonen då man möts av en härlig atmosfär och en god stämning. En 

öppen, rak och tydlig kommunikation är ord de flesta använder när de beskriver 

kommunikationen på arbetsplatsen. Jobbcoacherna har handledning var sjätte vecka med en 

psykolog då de får diskutera ärenden och bearbeta känslor. Handledningen sker i grupp men 

det finns även möjlighet till individuella samtal för den som vill. Mellan dessa handledningar 

har jobbcoacherna kollegehandledning. Love berättar: ”Vi pratar väldigt mycket med 

varandra. Vi behöver hjälpa varandra varje dag, för varje dag möter vi människor och varje 

dag prata om hur vi går vidare.” 

En jobbcoach berättar att de flesta jobbcoacher har gått igenom mycket själva vilket denne 

tror bidrar till att alla har stor självinsikt. Detta gör att de både kan ha roligt tillsammans och 

att de även har förståelse för varandra i jobbiga situationer. Det finns en önskan hos vissa 

jobbcoacher att få lära ut och få bli lärda av kollegor för att kunna bli bättre i sitt arbete. Ett 

slag kompetensutbyte som skulle kunna innebära möten där de får utbyta kunskaper med 

varandra för deras personliga utveckling och karriär.  

5.5 Definition och uppfattning av coaching 

Alla jobbcoacher instämmer om att definitionen av coaching handlar om att gå bredvid och 

stötta individen för att denne ska hitta sin egen väg och ta egna viktiga beslut i sitt liv. I detta 

sammanhang innebär det att hitta ett jobb, en utbildning eller bara inse var man är i livet och 

var man som arbetssökande vill komma. En nyckel är att finna en väg som passar individen 

och som baseras på de förutsättningar den enskilda individen har för att ta sig till sitt mål. För 

att kunna coacha arbetssökande krävs det att det finns ett mål. Kim berättar: ”Coaching för 

mig är inte att vi gör jobbet åt andra utan att vi plockar fram personens egna förmågor och 

potential. Coaching är att jag ska plocka ur dem det men det är inte jag som ska tala om för 

dem vad de ska göra utan det ska jag göra utan att ge råd.” Denna inställning till coaching 

delar de alla men definitonen av coaching skiljer sig till viss del. Alla beskriver verksamheten 

som vägledande då man inte alltid utför renodlad coaching utan snarare en blandning mellan 

vägledning och coaching. Alex och Kims beskrivning av hur de arbetar med arbetssökande 

skiljer sig då Alex går bakom och pushar på dem fram till deras mål medan Kim istället menar 

att man varken går bakom eller framför den arbetssökande utan istället bredvid och stöttar 

hela vägen fram till målet. De rådande arbetsförhållandena gör det svårt att utöva renodlad 
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coaching. Detta kan upplevas som frustrerande för de som har en certifierad utbildning som 

coach. Sonny menar att det inte finns ett enda projekt som handlar om renodlad coaching. 

Kim berättar: ”Jag tror att det behövs en blandning där emellan, vi kan inte kalla oss rena 

coacher. Men annars så tror jag att vi måste blanda coachingen med vägledning för att 

faktiskt lirka lite. Sedan när man kommer till en viss nivå kan man rappa på lite och använda 

ren coaching”  

Yrket jobbcoach har på sistone kritiserats för dess kvalité och resultat och vissa av 

jobbcoacherna uttrycker en viss oro för detta. De upplever att yrket till viss del har fått en 

negativ klang på grund av att det finns många som utger sig för att vara coacher trots att man 

inte har det coachande förhållningssättet och att man på så vis slänger sig med yrkestiteln. 

Vissa jobbcoacher uttrycker en önskan om att det ska sållas i branschen för att få någon slags 

ordning inom yrket och för att folk ska sluta slänga sig med yrkestiteln. Kim uttrycker sina 

tankar kring just detta: ”Jag önskar att man börjar sanera och sålla lite i det, att man inte får 

kalla sig coach hur som helst. Det skulle jag önska faktiskt. Jag vill inte att folk ska kalla sig 

för coacher huller om buller eller så får väl jag helt enkelt börja kalla mig för något annat.”  
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6. Socialpsykologisk analys och tolkning 

I detta kapitel kommer vi att tillämpa teorierna på den empiri som vi samlat in för att tolka 

och förstå informanternas verklighet. Det första temat Jobbcoachernas sätt att motivera de 

arbetssökande valde vi för att besvara den del i frågeställningen som syftar till att förklara och 

förstå jobbcoachernas sätt att arbeta med arbetssökande. Därefter har vi valt temat 

Jobbcoachernas arbete med emotioner som besvarar jobbcoachernas upplevda emotioner i 

interaktion med arbetssökande och hur detta påverkar deras arbetssituation. I temat 

Relationens betydelse i coachingprocessen framställer vi jobbcoachernas syn och relation till 

de arbetssökande som är en del av arbetsvillkoren och därför påverkar arbetssituationen. I 

temat Kollegors betydelse i arbetet förklarar vi hur relationerna dem emellan påverkar arbetet 

med de arbetssökande.  

6.1 Jobbcoachernas sätt att motivera de arbetssökande 

Jobbcoacherna arbetar med arbetssökande i olika projekt på uppdrag av Arbetsförmedlingen 

som är deras största kund. De möter dagligen unika individer med olika behov och 

målsättningar. Jobbcoacherna menar att en viktig utgångspunkt i arbetet är att se varje 

deltagare för den individ de är. Genom intervjuerna har det framkommit att jobbcoacherna till 

största del arbetar motiverande och vägledande och att coaching som metod används i mindre 

utsträckning i det vardagliga arbetet. Detta uppmärksammande vi när jobbcoacherna berättade 

att coaching för dem innebär att låta individen hitta sin egen väg utan att ge direkta råd vilket 

skiljer sig från hur de beskriver sitt arbete med deltagarna då de främst arbetar rådgivande och 

stöttande. Jobbcoachernas motiverande arbete kan liknas med Barth och Näsholms (2006) 

modell för motiverande samtal. MI-samtal fokuserar i första hand på om en förändring ska ske 

istället för hur. Utgångspunkten i samtalen är deltagarens tankar och uppfattningar och 

jobbcoachen fokuserar på att motivera deltagaren till de val denne står inför. De motiverande 

samtalen är klientcentrerande vilket innebär att man utgår från deltagarens behov och 

förutsättningar. Motiverande samtal fungerar bäst då deltagaren är motiverad till någon slags 

förändring och under intervjuerna berättade några att det många gånger krävs mycket arbete 

för att ens få deltagarna att komma till dem. De berättade att man försiktigt får börja finna 

motivation inom dem genom att ställa frågor om vad de intresserar sig för och hur de skulle 

vilja leva i framtiden. Motiverande samtal är alltså något de ofta får använda sig av innan de 
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kan börja coacha en omotiverad deltagare. Genom dessa samtal lyfter jobbcoachen tankar och 

känslor hos deltagaren för en framtida förändring och då kommer motivation inifrån individen 

istället för att få det utifrån. De gånger då jobbcoacherna möts av motstånd från deltagarens 

sida kan det vara nödvändigt att tillföra motivation utifrån genom att ge tips och råd. 

Jobbcoacherna poängterade att det då är viktigt att respektera sådant som deltagarna inte vill 

prata om och avvaktar med att ta upp känsliga saker tills deltagaren känner sig mogen för det. 

Detta kan liknas med Crafoords (2005) begrepp benämning, att som terapeut ta upp och 

benämna sådant som inte tydligt nämns för att samtalet ska kunna fortsätta och för att 

deltagaren ska nå fram till en förändring. Jobbcoacherna beskriver även hur de ofta använder 

frågor istället för att ge svar och vilket enligt Barth & Näsholm (2006) bidrar till att 

deltagaren kan hålla en reflekterande distans. I och med detta arbetssätt kan deltagaren 

reflektera över sitt agerande och hur denne vill genomföra en förändring vilket skapar 

förutsättningar för att deltagaren ska finna svar hos sig själv. För att jobbcoachen ska kunna 

ställa relevanta frågor så måste denne bli medveten om sitt sätt att lyssna på vilket alla 

jobbcoacher berättar att de kan göra och att lyhördhet är det främsta verktyget i arbetet. Detta 

kan jämföras med Wasylyshyns (2003) resultat i sin forskning, att klienter framförallt önskar 

färdigheter i att kunna lyssna, inneha empati och att kunna skapa förtroende i relationen hos 

jobbcoachen. Det bekräftar vad jobbcoacherna beskrivit som viktiga element i arbetet med 

deltagare. Däremot belyser även den här forskningen vikten av ett lösningsfokuserat beteende 

vilket inte alltid går att uppfylla i jobbcoachernas arbete då de upplever att en del av 

deltagarna inte kan eller vill bli hjälpta. 

Några av jobbcoacherna tycker att det är viktigt att kunna sätta sig in i deltagarens känslor 

vilket kan liknas med empatiskt lyssnande (Crafoord 2005) som är en förutsättning för att 

utifrån deltagarens känslor kunna motivera till en förändring. Jobbcoacherna är överens om att 

det är viktigt att möta individen där denne befinner sig och arbeta utifrån den enskildes behov. 

Crafoord (2005) menar att varje individ är en berättelse med olika erfarenheter och att dessa 

ger sig till känna när individen talar och handlar vilket jobbcoacherna menar sig ta hänsyn till 

när de möter deltagare som befinner sig på olika platser i livet. Vissa jobbcoacher har berättat 

att de lyssnar på sådant som inte sägs, de läser mellan raderna och de ser även på 

kroppsspråket när deltagaren pratar om något som kanske känns svårt att tala om. Några av 

jobbcoacherna beskriver att deltagare ibland berättar om vissa utbildningar och yrken som i 

allmänhet upplevs som bra men att de själva inte reflekterar över deras egen inställning till 

det. I dessa situationer använder sig jobbcoacherna av det som Crafoord (2005) beskriver som 
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en katalysator då de ställer frågor till deltagaren om hur denne själv tänker kring sin situation. 

På så vis upplever jobbcoachen att individen börjar reflektera över sig själv istället för att 

enbart se andras perspektiv så att deltagarens utveckling kan fortsätta. Jobbcoacherna 

upplever att vissa av deltagarna gör motstånd både när det gäller att komma till dem och även 

i utvecklingsprocessen. Flera jobbcoacher beskriver att deltagare ibland är närvarande men att 

de inte deltar i samtal och övningar. En jobbcoach berättade om en sådan situation då en 

deltagare aldrig hade sagt något men när något som intresserade honom kom på tal sken 

deltagaren upp och började då prata. En annan jobbcoach berättade att en deltagare hade 

funderingar på att starta eget företag, när denne då gav förslag på företagets ”starta eget 

projekt” så blev deltagaren genast osäker och ambivalent. Detta kan förstås genom Crafoords 

(2005) begrepp motsträvan då vi genom hela livet lever med inre och yttre relationella 

konflikter. Jobbcoachen uppmanade deltagaren som hade funderingar på att starta eget företag 

att ändå fundera på förslaget och skissa på idén när det fanns tid över, vilket kan ses som ett 

sätt att arbeta med motståndet.  

6.2 Jobbcoachernas arbete med emotioner  

Jobbcoacherna är även de unika individer och bär med sig olika erfarenheter och upplevelser. 

De har på olika sätt beskrivit vad de upplever sker i interaktion med deltagarna. Utifrån 

materialet som vi har samlat in kan vi konstatera att yrket som jobbcoach är ett emotionellt 

arbete då de i olika situationer måste hantera både sina egna och även ibland deltagarnas 

känslor. Jobbcoachernas arbetssituation uppfyller de kriterier som Hochschild (2012) ställer 

på emotionellt arbete. 1. Jobbcoacherna träffar deltagarna ansikte mot ansikte. 2. Det finns en 

rådande norm att jobbcoacherna ska vara empatiska och tillmötesgående för att motivera 

deltagarna att utvecklas och nå sina uppsatta mål. 3. Arbetsgivaren har en viss kontroll över 

arbetet som utövas genom att anställa individer med lämpliga egenskaper och kompetenser, 

samt att det finns en kontroll över de anställda. Det är punkt nummer två som jobbcoacherna 

arbetar utifrån när de försöker producera emotionen motivation hos deltagarna. Jobbcoacherna 

försöker plantera motivation hos deltagarna genom att vara förtroendeingivande och blicka 

framåt. Det finns även en rådande norm om att jobbcoacherna ska vara empatiska och 

tillmötesgående vilket även bekräftar att de finns allmänna förväntningar som de måste leva 

upp till. Därför måste jobbcoacherna anpassa sina emotioner efter den roll och de 

förväntningar deltagarna har med sig i mötet. Detta bekräftas i materialet när vissa 

jobbcoacher beskriver att de måste möta individen där den är, beroende av deltagarens 
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sinnestillstånd. Brand och Coetzee (2013) beskriver i sin forskning vikten av dynamisk och 

interpersonell kunskap för att coachen ska kunna arbeta med den coachade. Viktigt är att 

jobbcoachen har kunskap om att det inte alltid finns dynamik i alla möten och att denne i så 

fall försöker hitta en ny coach som passar bättre. Detta kan vi se som något som skiljer sig 

från vad jobbcoacherna sagt, då de istället arbetar med vad de har för förutsättningar redan 

innan möten med deltagare. En jobbcoach beskriver hur denne fått konstruktiv kritik från 

kollegor om att denne inte passar in i en viss deltagargrupp på grund av den energi denne 

utstrålar. I yrket som jobbcoach bör man förhålla sig till känsloregler och de oskrivna reglerna 

för att förmedla trygghet och förtroende och det är genom att samtala med deltagaren som det 

sociala utbytet av emotioner sker. En del av jobbcoacherna beskriver att de har en nära 

relation till deltagarna och de har ett behov av att vara äkta i sin yrkesroll samtidigt som de 

flesta även belyser vikten av att hålla en distans till deltagarna och arbetet. Att distansera sig 

till arbetet för att klara av de emotionella påfrestningarna kan förstås genom Hochschilds 

(2012) teori om ytligt agerande och djupagerande. I det material som vi har samlat in kan vi 

konstatera att de flesta jobbcoacher pendlar mellan ett ytligt agerande där man håller en 

distans till de arbetssökande och djupt agerande då man ger av sig själv för att skapa ett 

förtroende hos deltagaren och få denne att känna sig trygg. Några jobbcoacher berättar att de 

ofta träffar deltagare som är ganska ”trasiga” och för att då orka med arbetet krävs det ibland 

att man distanserar sig till dem och skiljer på det privata och sin yrkesroll. Två av 

jobbcoacherna har specifikt sagt att de ibland har svårt att skilja på det privata och yrkesrollen 

och att det händer att de tar med sig arbetet hem vilket kan förstås som ett djupagerande och 

att detta blir problematiskt (Hochschild 2012). Jobbcoachernas upplever att deras inställning 

till arbetet innebär att det ska vara engagerade och empatiska. Det betyder att de ägnar sig åt 

djupagerande och engagerar sig i deltagarna på djupet. Samtidigt har de också ett ytagerande i 

den mån att de måste kunna stänga av sitt engagemang för att inte överväldigas av de 

arbetssökandes problem eller ta med dem hem efter arbetet. Djupagerandet kan också bli ett 

problem om de arbetssökande inte är motiverade på det sätt jobbcoacherna önskar för att det 

ska upplevas som meningsfullt att arbeta med dem. De flesta jobbcoacherna upplever att det 

krävs mycket av dem själva för att skapa ett förtroende hos deltagarna och detta är känslor 

som organisationen vill producera hos deltagarna för att kunna motivera och coacha dem till 

en förändring. Individens personliga egenskaper blir en vara som säljs för en lön vilket 

Hochschild (2012) kallar transmutation.  



40 
 

Genom intervjuerna har vi kunnat urskilja en problematik i det coachande arbetet då 

majoriteten av jobbcoacherna upplever att det är svårt att coacha arbetssökande som inte 

kommer till dem av egen vilja och är omotiverade. Dessa jobbcoacher berättar att de har en 

vision om att arbeta mer mot den privata marknaden och med personer som söker sig till dem 

av egen vilja och att de på så vis skulle mötas av mindre motstånd i arbetet än vad de gör idag. 

Flera jobbcoacher förklarar att det skulle innebära att de i större utsträckning skulle kunna 

använda sig av coaching och då få utnyttja sin kompetens fullt ut. Det som framförallt lockar 

med att arbeta mot den privata marknaden är att individen i större utsträckning skulle vara 

motiverad och redan ha uppsatta mål att arbeta mot. Emotionerna som idag förmedlas till 

deltagarna skulle förändras och bli mer anpassat efter personer som är motiverade till 

förändring. Jobbcoacherna använder sig idag ständigt av ett ytagerande för att distansera sig 

från de omotiverade arbetssökande då det stundvis kan vara väldigt påfrestande att inte 

komma någonstans i coachingprocessen. Skulle de istället arbeta med individer som är mer 

motiverade till förändring skulle de inte möta individer med lika mycket negativa emotioner 

vilket skulle underlätta jobbcoachernas emotionella arbete.  Detta kan ses som att det blir en 

emotionell ansträngning i att ha en klar bild av hur man vill arbeta vilket krockar med de 

arbetssökandes förutsättningar som kommer till dem vilket leder till att jobbcoacherna ofta får 

sätta det coachande förhållningssättet åt sidan. 

6.3 Relationens betydelse i coachingprocessen 

Jobbcoacherna utgår från ett relationellt perspektiv och försöker sätta sig in i deltagarens 

verklighet, där de kan se ett vem (Von Wright 2000). Arbetsförmedlingens mål att få ut 

deltagarna i arbete kan ibland krocka med jobbcoachernas ambition att se det som finns 

bakom individen. Målet är att få ut deltagare under en begränsad tid, på en arbetsplats eller att 

de ska hitta en utbildning. Det punktuella perspektivet blir då en utgångspunkt och vad en 

deltagare gjort eller behöver göra för att komma vidare i livet (Von Wright 2000). För att 

kunna dela sina känslor och verklighet så måste jobbcoachen sätta sig in i deltagarens värld, 

vilket ibland kan upplevas stressigt då det inte alltid finns tid för det. Jobbcoacherna försöker 

sätta sig in i deltagarnas perspektiv genom att vara det som Von Wright (2000) beskriver som 

den öppna människan.  

Från en början kommer jobbcoacherna dit med egna erfarenheter av livet och från tidigare 

utbildningar och under den här tiden lär de sig delvis hur de ska hantera människor över lag. 
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Vissa jobbcoacher beskriver att det är en egenskap de har och att detta kommer naturligt för 

dem. Samtidigt finns det krav utifrån, då arbetet ska leda till ett visst resultat som 

arbetsförmedlingen sätter upp vilket kan bli problematiskt när det krockar med 

jobbcoachernas egna värderingar. När de träffar arbetssökande pendlar de därför mellan att se 

ett vem och ett vad men eftersom de ofta har tidsbegränsningar att förhålla sig till ligger 

tyngdpunkten på att se arbetssökande som ett vad. Att se arbetssökande som ett vem kan 

liknas vid djupagerande då det i vissa situationer krävs att jobbcoacherna är engagerade och 

empatiska och omvänt att de i andra situationer måste distansera sig från deltagaren i ett 

ytagerande. Detta kan vi även se i materialet när vissa jobbcoacher beskriver att de riktar sin 

uppmärksamhet mot de arbetssökandes styrkor och därmed släpps fokus från deras svagheter 

som begränsar möjligheten till att se individens helhet. Jobbcoacherna beskriver att de ofta 

gläds tillsammans med deltagarna när dessa gör framsteg, tar ett viktigt beslut eller får en 

anställning men att de inte lika ofta berörs när det går dåligt för deltagarna. Detta tyder på att 

jobbcoacherna måste se ett vad för att emotionellt klara av arbetet i påfrestande situationer. 

För att nå Arbetsförmedlingens mål i projekten får de ibland sätta vem åt sidan och istället se 

de arbetssökande som ett vad för att skyndsamt få ut dem i arbete då tiden för att se ett vem 

inte alltid finns (Von Wright 2000). Thunqvist Persson (2003) menar i sin forskning att det 

kan vara svårt att motivera arbetssökande när det både handlar om att snabbt få ut dessa i 

arbete men att de samtidigt ska bidra till personlig utveckling för att ungdomarna senare ska 

kunna söka en utbildning. Vidare menar Thunqvist Persson att dessa ungdomar kommer dit 

ofrivilligt och att det motiverande arbetet då blir svårt. Genom att arbeta mer mot den privata 

marknaden skulle den kontroll som Arbetsförmedlingen idag har över projekten försvinna och 

jobbcoacherna skulle själva få utforma arbetet med de arbetssökande, vilket med Hochschilds 

(2012) ord underlättar det emotionella arbetet. Några jobbcoacher beskriver en oro inför deras 

anställningsform som är någon typ av projektanställning. En av jobbcoacherna beskriver hur 

denne inte kan koncentrera sig fullt ut på arbetet när ett projekt börjar nå sitt slut och har 

därför alltid har en arbetsansökan ute. Jobbcoachernas roll i samhället kan upplevas som en 

utbytbar roll då denne har en projektanställning. Det finns en oro att Arbetsförmedlingen inte 

ska upphandla flera projekt, antingen för att det inte finns behov eller att ett annat företag 

vinner upphandlingen.  

Jobbcoaching går ut på att motivera och vägleda arbetssökande så att dessa senare kan få ett 

arbete, en praktikplats eller börja studera. Att arbeta som jobbcoach är något alla trivs med 
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och upplever som meningsfullt. Det finns en viss skillnad i hur coaching utförs och vad 

jobbcoacherna faktiskt arbetar med. Definitionen av coaching beskrev de alla på liknande sätt 

och de var överens om vad arbetet gick ut på, att motivera och coacha arbetssökande till 

förändring. Vissa har uttryckt en oro för att det gått inflation i yrket coach då det är något som 

alla kan bli och kalla sig för i dagens samhälle. Jobbcoacherna upplever att det finns ett behov 

av att få en tydlig yrkestitel och att det är viktigt att ha det coachande förhållningssättet om 

man ska kalla sig för coach. Det handlar om att få bekräftelse för vad de faktiskt gör i och för  

samhället. George (2013) beskriver i sin forskning om livscoacher att det finns en önskan om 

att bli professionellt bekräftad och att yrket då blir standardiserat. Alla jobbcoacher beskrev 

att de upplever att varje möte är unikt och det inte är möjligt att skapa samma relation och 

kontakt med alla arbetssökande vilket styrker att yrket inte kan bli standardiserat.  

6.4 Kollegornas betydelse i arbetet 

Jobbcoacherna berättar att kollegorna är ett stöd i arbetet och inte minst när problem uppstår 

och att de då kan vända sig till varandra för att få tips, bolla idéer eller bara helt enkelt prata 

av sig. Jobbcoacherna har alla en utbildning som grundar sig i någon form av psykologisk 

kunskap men med olika inriktningar och därmed har de olika perspektiv med sig i arbetet. När 

kollegorna kommunicerar med varandra så får de även tillfälle att reflektera över arbetet. 

Detta visar sig genom att de kan diskutera alternativa lösningar och perspektiv på coaching 

men att de också bekräftar varandra som olika individer. Flera jobbcoacher beskriver att 

humor är viktigt i arbetsgruppen, att få skratta under lunchen, på fikarasten eller i korridoren 

underlättar arbetet. Jobbcoacherna har grupphandledningar med en psykolog var sjätte vecka 

vilket de beskriver emellanåt behövs när de möter motstånd i arbetet. I och med dessa 

handledningar så får de tillfälle att lära känna varandra genom varandras känslor, att de kan 

förstå och dela varandras verklighet. När dessa träffas och får berätta för varandra om sina 

innersta känslor så kan det beskrivas som en interaktionsritual där emotionell energi skapas 

(Collins 2005). Jobbcoacherna beskriver dessa möten som ett stöd och att det påverkar arbetet 

de utför då känslomässiga upplevelser behöver bearbetas. Dessa möten bidrar till positiv EE 

och blir därför högt värderat där jobbcoacherna kan fylla på med EE inför nya möten med 

arbetssökande. Genom att de har varandra på arbetsplatsen och kan bolla idéer sinsemellan så 

lär de sig även hur de kan möta deltagarna på olika sätt. Det finns även en önskan hos vissa att 

få lära sig mer av kollegornas arbetssätt och på så vis utbilda varandra.  
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Den EE som jobbcoacherna upplever att kollegorna medför kan tänkas spridas vidare i 

organisationen och bland de arbetssökande. Flera jobbcoacher beskriver att de lägger ansvaret 

på de arbetssökande att själv leta i verktygslådan som de presenterar. Istället för att säga vad 

de arbetssökande måste och bör göra så skapas en balans i relationen. Här föreligger en viss 

skillnad från vad arbetsförmedlingen kräver, då deltagarna måste gå dit för att få bidrag 

medan jobbcoacherna försöker jämna ut denna maktrelation för att det ska upplevas som 

frivilligt att komma till dem. Det kan ses som att de skapar balans i relationen genom att inte 

beskriva sig själva som ordergivare vilket Collins (2005) menar att det då uppstår emotionell 

energi i samspelet mellan dem och att denna kan bli långsiktig. De flesta jobbcoacher berättar 

att de upplever att arbetssökande ibland kommer till dem med en negativ inställning och att de 

har med sig denna inställning från AF. Jobbcoachernas beskriver att de förväntningar som de 

arbetssökande kommer med ofta bygger på hur de tidigare blivit bemötta som arbetslösa. 

Vissa arbetssökande kommer till jobbcoacherna med en negativ självkänsla och framtidsbild 

och brist på EE, som byggts upp från tidigare IR under den tid de varit arbetslösa (Collins 

2005). Möten med arbetsförmedlare, samtal med försäkringskassan eller tidigare möten med 

jobbcoacher påverkar inställningen till mötet. Jobbcoacherna beskriver att den här 

inställningen kan vara svår att bli av med men att de genom att bidra till att ny positiv energi 

uppstår kan förbättra deltagarnas tankar och deras förväntningar. Detta är upplevelser som 

jobbcoacherna har beskrivit för oss men eftersom vi inte har tagit del av de arbetssökandes 

perspektiv går detta inte att bekräfta utan är endast en framställning av jobbcoachernas 

upplevelser. Catherine Mcdonald och Greg Marston (2008) poängterar i sin forskning att det 

viktigaste för att self-efficacy ska utvecklas är att det finns stöd och uppmuntran som leder till 

ett positivt emotionellt tillstånd hos deltagarna, att det då blir lättare att bli framgångsrik och 

få ett arbete. Jobbcoacherna menar att detta efter en tid smittar av sig och att deltagarna blir 

mer eller mindre uppslukade av stämningen i mötena och framförallt när gruppen träffas. 

Detta kan innebära att deltagarna för en stund kan släppa alla krav och måsten i och med 

arbetssökandet. Koncentrationen riktar sig då på den gemensamma stämningen och fokus på 

individens problematiska situation släpps (Collins 2005).  

Jobbcoacherna beskriver olika arbetssätt som de använder i mötet med de arbetssökande 

förutom de grundläggande principerna att lyssna, ställa relevanta frågor och att motivera dessa 

i sitt arbetssökande. Många beskriver att de använder sig av inspirationskällor som Youtube, 

de går och handlar, bjuder på tårta, går ut i skogen eller på studiebesök. De bryter alltså de 

förväntningar som finns för vad jobbcoaching innebär. Dessa olika arbetssätt skulle kunna 
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beskrivas som ett försök att skapa IR i syfte att nå positivt laddad EE, både för jobbcoacherna 

själva och även för de arbetssökande för att underlätta det emotionella arbetet.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 

I detta kapitel kommer vi att göra en sammanfattning av vårt arbete och visa vilka slutsatser vi 

kommit fram till med bakgrund mot vår frågeställning: ”Hur upplever jobbcoacher 

interaktionen med arbetssökande och hur påverkar arbetsvillkoren deras arbetssituation?”. 

Den socialpsykologiska problematik vi undersöker är hur jobbcoacher på ett företag i Sverige 

upplever mötet med arbetssökande och hur gällande arbetsvillkor påverkar arbetssituationen. 

Vårt syfte med studien var att genom kvalitativa intervjuer med nio jobbcoacher söka 

förståelse för deras upplevelse och erfarenheter av vad som sker i mötet med arbetssökande 

och hur dessa möten påverkar dem i sitt arbete. Vi har utgått från en hermeneutisk ansats och 

har därför undersökt olika aspekter av jobbcoachernas arbete som vi satt ihop till en helhet. 

Med hjälp av socialpsykologiska teorier kommer vi fram till följande slutsatser:  

Jobbcoachernas arbetssätt kan liknas vid Barths & Näsholms beskrivning av motiverande 

samtal och Crafoords beskrivning av en samtalsmetod som innebär bl.a. empatiskt lyssnande 

och benämning. Vår slutsats är att alla jobbcoacher upplever arbetet med arbetssökande som 

på många sätt meningsfullt. Samtidigt upplever vissa jobbcoacher att de slits mellan att vara 

ett stöd i arbetssökandet och att samtidigt coacha och motivera deltagarna. Det emotionella 

arbetet som jobbcoacherna utför visar sig i deras anpassning av emotioner, de vill producera 

ett visst sinnestillstånd hos deltagarna och detta förändras beroende på vem de möter. 

Jobbcoacherna upplever att de i mötet med deltagare pendlar mellan ett yt- och djupagerande, 

där en del beskriver att de håller distans till deltagarna medan andra går in med ett större 

engagemang och ger mer av sig själv och att de då har lättare för att ta med sig jobbet hem. 

Djupagerandet kan bli ett problem om jobbcoacherna upplever att de måste ha engagemang 

och känna empati som ett krav från Arbetsförmedlingen och i mindre utsträckning som en 

inre lust. Ytagerande är istället en form av distans som jobbcoacherna använder mot ett för 

djupt engagemang i arbetet, så att de kan gå ur sin yrkesroll när de kommer hem. I mötet med 

deltagare belyser alla vikten av att försöka se dessa som ett vem men att tiden ibland tvingar 

dem att se ett vad för att nå de resultat som Arbetsförmedlingen satt upp. I materialet framgår 

det att jobbcoacherna har olika arbetssätt och att det ofta inbegriper aktiviteter som rör sig 

utanför ramarna för arbetet. Detta kan tolkas som ett sätt att skapa nya IR i arbetet som 

underlättar det emotionella arbetet. Dessa IR kan tänkas minska pressen från det yttre syftet, 

arbetssökandet och jobbcoachingen. Som stöd i arbetet upplever de alla att kollegorna har en 

betydelsefull roll där de emellanåt kan gå ur sin yrkesroll. Grupphandledningar upplevs som 
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viktiga vilket kan tolkas som en interaktion som ger energi. Några av jobbcoacherna har 

uttryckt en oro inför sin anställningsform som projektanställd, då dessa baseras på vilka 

projekt som finns tillgängliga. Dessa projekt kommer framförallt från arbetsförmedlingen och 

bidrar därför till att dessa är beroende av projekten. Det finns en önskan om att få in fler 

projekt från den privata marknaden och detta skulle upplevas som motiverande, då individer 

skulle komma dit frivilligt. Det kan tolkas som att detta skulle förändra det emotionella 

arbetet eftersom dessa skulle vara lättare att motivera och inte ha med sig lika mycket 

negativa emotioner. Samtidigt skulle detta innebära att kontrollen över arbetet skulle öka 

vilket även underlättar det emotionella arbetet. Till sist berättar några av jobbcoacherna att det 

finns en viss oro i att yrket som coach inte tydligt blivit definierat, som skulle ge erkännande 

för den yrkesroll de har.  
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8. Reflektioner 

Vi har reflekterat över vår slutsats och varför jobbcoachernas svar skiljer sig åt och vi har då 

kommit fram till att det kan bero på att de intervjuade har olika bakgrunder och utbildningar. 

Jobbcoacher som har någon typ av beteendevetenskaplig utbildning upplever inte i samma 

utsträckning att det coachade förhållningssättet behövs i arbetet. Detta skiljer sig från de 

jobbcoacher som har någon slags utbildning som coach då dessa skulle vilja arbeta mer med 

renodlad coaching. Vi har fått insikt i att det framförallt är en blandning mellan coaching och 

stöd till arbetssökandet som jobbcoacherna arbetar med och att det kan upplevas som en 

påfrestning att pendla mellan dessa olika förhållningssätt. Jobbcoachernas arbetssituation 

styrs av samhället så som politiska direktiv och hur arbetsmarknaden ser ut. Vår studie kan 

förhoppningsvis lyfta fram jobbcoachernas arbetssituation som till stor del är beroende av hur 

samhället ser ut och hur detta påverkar deras upplevelse i arbetet med arbetssökande. Vidare 

kan vår studie öppna för nya perspektiv på hur jobbcoacher i sin tur vill påverka 

arbetssökande som är på väg ut i samhället. Jobbcoachernas arbetssituation kan förändras om 

de skulle arbeta med individer som var mer motiverade till förändring vilket de själva lyfter 

fram. Då skulle jobbcoaching som idag innebär att till viss del coacha men att också vägleda 

arbetssökande istället endast innebära coaching. Samtidigt inser vi att de fyller en viktig 

funktion i samhället för vem skulle annars stödja arbetssökande tillbaka ut i arbetslivet? Även 

om jobbcoacherna upplever arbetet som meningsfullt så skulle ett arbete mot den privata 

marknaden ge dem större frihet än vad de redan har idag att utforma och utföra arbetet. De 

arbetssökande som kommer till jobbcoacherna är på sätt och vis tvingade att komma dit för att 

få ersättning och det är framförallt detta som skulle förändras om arbetet riktade sig mot 

frivilliga deltagare, vilket även skulle kunna förändra jobbcoachernas emotionella arbete. Vi 

har reflekterat över vårt val av att endast intervjua jobbcoacher vilket innebär att vi endast kan 

se jobbcoaching utifrån deras perspektiv. På grund av vårt intresse för jobbcoachernas 

upplevelser uteblir de arbetssökandes perspektiv i denna studie. 

Det hade varit intressant att i en vidare studie undersöka kommunikationen mellan den 

organisation som vi har undersökt och Arbetsförmedlingen för att se hur den i sin tur påverkar 

jobbcoachernas arbete med arbetssökande. Det hade även varit intressant att undersöka hur de 

som blivit coachade i organisationen upplever jobbcoachernas insatser och hur processen har 

påverkat dem. Om vi hade genomfört en större studie hade vi undersökt både de 

arbetssökandes och Arbetsförmedlingens perspektiv på jobbcoaching. Ett alternativ för att 
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inrymma flera perspektiv i vår studie hade kunna vara att genomföra deltagande observationer 

i kombination med kvalitativa intervjuer. Vår analys är en tolkning av vad jobbcoacherna i 

intervjuerna har berättat för oss. Analysen är utvecklad med hjälp av socialpsykologiska 

teorier som vi ansett vara relevanta för att kunna tolka jobbcoachernas upplevelser. 

Giltigheten i analysen menar vi är tillfredställande.   
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 

Tema 1 – Bakgrund  

- Ålder 

- Berätta lite om din arbetsplats och din arbetsgivare.  

- Hur kom det sig att du ville bli jobbcoach? Berätta gärna om din utbildning, dina 

erfarenheter och vad som lockat dig till yrket? Hur länge har du arbetat som 

jobbcoach? 

- Anställningsform? Heltid/Deltid? 

Tema 2 – Arbetssituation & Arbetskamrater 

- Kan du berätta vad det innebär att arbeta som jobbcoach? 

- Vilka mål finns uppsatta för arbetet i företaget? Personliga mål? 

- Hur skulle du definiera yrket coach generellt sett? 

- Arbetsvillkor, har du några ramar som du måste förhålla dig till i arbetet? Hur 

upplever du arbetsplatsen i sin helhet? 

- Hur skulle du vilja beskriva din arbetsgrupp? Relation till kollegor, vad har dessa i så 

fall för betydelse i arbetet? 

Tema 3 – Mötet med arbetssökande 

- Vad sker i mötet med arbetssökande?  Erfarenheter, minnen som fastnat?  Hur ser 

relationen ut? Förhållningssätt gentemot dem? 

- Vad tror du att de arbetssökande har för förväntningar på dig? Har du några 

förväntningar på de arbetssökande? 

- Vilka verktyg (egenskaper) upplever du är de viktigaste i coaching? 

- Vad innebär motivation för dig? Hur motiveras du? Hur motiverar du de 

arbetssökande?  

- Hur upplever du det är att arbeta i en motiverande verksamhet? Vad händer om det 

inte fungerar? Förändring, deltagande och resultat? Vilka känslor uppstår då hos dig? 

- Finns det arbetssökande som är omotiverade före och under coachingprocessen? Hur 

känns det isåfall och hur hanterar du det? Hur hanterar du isåfall det motståndet? 
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Tema 4 – Avslutande reflektioner     

- Vad är det bästa med ditt arbete?  

- Finns det något mindre bra?  

- Upplever du att du kan gå ur yrkesrollen när du kommer hem? 

- Finns det andra metoder i arbetet som coach som du hellre skulle vilja använda?  

- Hur ser framtiden ut för coaching tror du? För dig själv, för andra? Vad gör du om 10 

år? 

- Hur påverkar yrket coach dig som person? 
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