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Förord  
Intresset för coachning har vuxit fram under några års studier på universitet. Att vi i framtiden 
har sikte på att arbeta inom Human Resources, HR, medför att vi kommer att arbeta med 
frågor gällande ledarskap och coachning. Dessa frågor är betydelsefulla för att stödja 
medarbetare, rekrytera och kartlägga kompetens åt företag. Det är viktigt att främja 
människors styrkor, positiva egenskaper för att utveckla och stärka såväl individer, grupper 
och organisationer.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla coacher som har gjort det möjligt för oss att genomföra 
denna studie. Vi vill tacka vår handledare Joacim Andersson som har varit med oss under hela 
arbetsprocessen och väglett oss som sina “klienter”. I övrigt vill vi rikta ett stort tack till våra 
familjer som har varit med och stöttat oss när motivationen varit låg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sammanfattning 
 
Denna studie ämnar undersöka jobbcoachers syn på sitt klientarbete och hur lärprocessen sker 
i relationen mellan coach och klient. Vi har genomfört sju semistrukturerade intervjuer med 
jobbcoacher från både privata och kommunala företag. Jobbcoachning är ett relativt 
nyetablerat yrke inom den svenska arbetsmarknaden och introducerades i Sverige år 2008. 
Jobbcoacher arbetar med att stödja enskilda individer, chefer och organisationer. Relationen 
mellan coach och klient bygger på att det finns ett förtroende och tillit mellan båda parter och 
är något som varit återkommande i jobbcoachernas berättelse om sitt coachninguppdrag. 
 
Denna studie analyseras genom utifrån ett sociokulturellt perspektiv, varav vi kommer 
fördjupa oss i fyra modeller: Sociokulturellt perspektiv på lärande, situerat lärande, David 
Kolbs lärteori om erfarenhetsbaserat lärande och Co-Active Coachning modellen om 
lyssnande. 
 
De slutsatser vi har kommit fram till är att jobbcoachning är ett modernt yrke som kräver fler 
egenskaper hos coachen än vad en utbildning kan ge. Jobbcoacher förväntas inte bara ha en 
stor branschkännedom utan även personliga egenskaper för att coacha den arbetssökande. 
 
 
 
Nyckelord: Jobbcoachning, coachning, arbetsmetod, lärande, klient, individanpassa 
  



 
Abstract 
 
This study aims to investigate job coachers’ view of their work with clients as well as the 
process of knowledge transfer between coach and client. Seven semi-structured interviews 
have been performed with both private and public companies. Job coaching is a relatively 
newly established profession within the Swedish labour market and was introduced in Sweden 
2008. Job coaches work with supporting individuals, managers and organizations. The 
relationship between coach and client is built on trust between the two parties, something that 
was recurring in the stories of the job coaches concerning their coaching task. 
 
This study is analysed through of a socio-cultural perspective, which we will immerse 
ourselves in four models: the sociocultural perspective on learning, situated learning, learning 
theory of David Kolb's experiential learning and Co-Active Coaching model of listening. 
 
The conclusions that we have come to are that job coachning is a modern profession where 
the coaches require more qualities than can be retrieved from an education. Job coaches are 
expected not only to have great industry insight, but they also need to possess personal 
characteristics in order to coach the jobseekers. 
 
 
 
Key words: Business Coachning, coachning, working, learning, client, personalize 
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1 Inledning 
I samband med att nationella samhällsförändringar tog fart under 1980-talet fanns ett ökat 
behov av att stödja och utveckla såväl organisationer, ledare som individer. De senaste trettio 
åren har präglats av en föränderlig arbetsmarknad som medfört att det blivit mer vanligt att 
göra karriärbyten. Dagens arbeten ställer högre krav på anställda, de skall vara öppna för 
lärande, de skall vara anpassningsbara och flexibla. Många företag använder digitala verktyg 
och behöver anställda med den tekniska kunskapen för att vara konkurrenskraftiga i 
förhållande till den globala marknaden (Allvin, 2006, s. 17-18; Castell, 2000, s. 301, 302, 
315; Gåserud, 2001 s. 44-45). Detta har medfört en ökad efterfrågan på jobbcoachning i hopp 
om att individer lättare och fortare skall utvecklas, få ett arbete eller göra ett karriärbyte 
(Gåserud, 2001, s. 133-142; Brand och Coetzee, 2013, s. 247). 
 
Coachning är inte bara en metod, utan också ett yrke som verkar inom många olika områden 
på arbetsmarknaden, exempelvis idrottscoach, livscoach och jobbcoach. Coachning 
förekommer inom vissa terapiformer exempelvis kognitiv beteende terapi, dock är 
coachningyrket inte en terapiform (Biswas-Diener, 2009, s. 546; Gjerde, 2012, s. 102-104). 
Gemensamt för all coachning är att främja individers styrkor som skall leda till ett bättre 
resultat och till en positiv förändring för såväl individer grupper som organisationer (Jablon 
och Dombro, 2015, s. 14-16; Ciporen, 2015, s. 6; Cox E, 2015, s. 28). 
 
Denna studie handlar om jobbcoachning och dess klientarbete samt hur läroprocessen sker i 
relationen mellan coach och klient. Coachens arbete handlar om att stödja, träna och utveckla 
klienten så att hen skall kunna nå sina mål. Jobbcoachen vägleder klienten genom att lyssna 
och ställa frågor för att tillsammans med klienten kunna ta fram en plan för ett fortsatt arbete 
(Gåserud, 2001, s. 22-24).  
 
En rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU, 
2012b) visar att det är problematiskt att hjälpa alla klienter i jobbcoachning. Wax och 
Weterheim (2015) menar att rollen som coach är komplex. Yrket förutsätter en förståelse för 
andra människor och att man kan finna rätt strategi för att stödja klienten till en positiv 
yrkesutveckling (Wax och Weterheim, 2015 s. 41-43; IFAU, 2012b). 
 
Coachningmetoder har sitt ursprung från idrotten och fördes in i arbetslivet med syfte att 
utveckla och stärka prestationsförmågor. Författarna Gjerde (2012) ; Parsloe och Wray (2002) 
menar att det är en utmaning för coachen att bedöma klienters behov. Varje coachningtillfälle 
är unikt och kräver olika färdigheter hos coachen. Detta för att coachen skall kunna bemöta 
klienten i den fas där hen befinner sig (Gjerde, 2012, s. 50-52; Parsloe och Wray, 2002, s. 61, 
68). Här väcks en nyfikenhet och frågor angående coachens del i läroprocessen, hur 
arbetsprocessen sker mellan coach och klient samt hur coachen arbetar mot klientens 
lärandebehov. Avsikten med denna studie är att undersöka hur jobbcoacher upplever sitt 
klientarbete samt hur läroprocessen sker mellan jobbcoach och klient. Den som får hjälp av en 
coach benämns vanligtvis som “deltagare“, “fokusperson” eller “klient”. I 
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Nationalencyklopedin (2016) beskrivs en ”klient” som en hjälpberoende person, en beställare 
eller en mottagare av en tjänst. Vi kommer fortsättningsvis att använda “klient” i denna 
studie. 
 
 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur jobbcoacher upplever sitt klientarbete och hur 
lärprocessen sker mellan coachen och klienten. 

1.1.1 Frågeställningar 
För att besvara syftet formulerades följande frågor: 
 

1. Hur identifierar jobbcoachen klientens behov? 
2. Hur upplever jobbcoachen relationen till klienten?  
3. Hur upprätthåller jobbcoachen sitt lärande inom yrket? 

2 Bakgrund  
I detta avsnitt beskrivs hur sökprocessen och litteraturgenomgången gått till. Vidare ges en 
förklaring av väsentliga begrepp som åtföljs av tidigare forskning. Kapitlet tidigare forskning 
är uppdelat i två avsnitt. Det första avsnittet behandlar coachningens historiska utveckling, 
begreppen coachning och relationen till begreppet handledning. Det andra avsnittet behandlar 
coachningens anknytning till arbetslivet.  
 

2.1 Sökprocessen 
För att få fram relevant forskning inom studiens ämnesområde användes Uppsala universitets 
bibliotekskatalog. De databaser som användes var; Swepub, Education Scoruce (Education 
research compete), EBSCOhost, Google scholar, Libris och Diva portal, Uppsatser.se.  
 
Vi sökte i Libris och Uppsatser.se och hittade relevanta avhandlingar och uppsatser i relation 
till studien. Uppsatserna och avhandlingarnas referenslistor användes i den fortsätta 
sökningen efter vetenskapliga artiklar och litteratur.  
 
Vi använde både svenska och engelska sökord. Det uppstod svårigheter med att finna svenska 
artiklar och svenskt material eftersom coach både kan användas som ett nationellt och 
internationellt ord. Det var svårt att avgränsa sökningen inom arbetslivet, då coach som 
tidigare nämnt, både är en metod och ett yrke. I sökningsprocessen användes bland annat 
kombinationer av sökorden: Coachning + Personal coachning + Coachning program + 
Career coachning + Handledning + Jobbcoachning + Jobb och utvecklings garantin + 
Studie och yrkesvägledning + Career development + Career guidence + Karriär + Co-Active 
Coachning + Web coachning + Career coachning + Carrer counselling + 
Karriärvägledning.  
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2.2 Coachningens historiska utveckling  
Ordet coach började användas på 1500-talet och kommer ursprungligen ungerskans kocsi 
szeker som betyder “En vagn från Kocs” (Berg, 2007, s. 73). Kocs var en liten by i Ungern 
som tillverkade hästvagnar. Vagnarna var komfortabla och blev snabbt populära inom 
Europa. Kocs, som var vagnarnas namn, förändrades sedan till det engelska ordet coach som 
betyder att människor förflyttar sig från en plats till en annan (Webster’s, 1994, refererad i 
Berg, 2007, s. 73). Författare benämner coach som; “Fraktade viktiga människor från den 
plats där de var till den plats som de ville komma till”. (Gjerde, 2012, s. 21).  
 
Den första publikationen om coachning kom år 1937 och gav instruktioner om hur äldre 
anställda “coachade” nyanställda för att uppnå bättre resultat på arbetet. Några år senare 
mellan 1930-1940 talet började företag använda coachning i internutbildning av säljare. 
Ledarskapscoachning användes för första gången år 1958 med syfte att utveckla medarbetare. 
Däremot har coachning länge använts som en metod inom idrotten med syftet att “frakta” 
idrottare från lägre till högre prestationsnivå (Gjerde, 2012, s. 30).  
 
Det var först under 1980-talet som coachning blev populärt. Det var framförallt det 
amerikanska näringslivet som influerades av idrottens coachningmetoder. Vid samma tid 
startades även en coachningskola med utgångspunkt att vidareutveckla coachningmetoder. 
Den gav bland annat upphov till Co-Active Coachning metoden vars grund är lyssnande 
(Gjerde, 2012, s. 25). 
 
I juli 2007 startades Jobb- och utvecklingsgarantin i Sverige. Syftet med Jobb- och 
utvecklingsgarantin var att hjälpa arbetslösa till ett arbete och en del av insatserna bestod av 
coachningaktiviteter. Ett år senare, 2008, introducerades jobbcoachning i det svenska 
arbetslivet. Denna insats var ett resultat av ett regeringsbeslut som var tänkt att utöka 
Arbetsförmedlingens dåvarande resurser och underlätta kontakten mellan arbetsgivare och 
arbetssökande (Prop. 2008/09/97, IFAU, 2012c).  
 
Det har blivit allt mer vanligt att inkludera coachning som en del av dagens 
ledarskapsutbildning och att ledare tränas upp till coacher. Det sker bland annat med hjälp av 
konsulter och högskoleutbildning. Coachning finns även att tillgå som fristående 
utvecklingsåtgärd för utvalda talanger (Gjerde, 2012, s. 28; Berg, 2007, s. 73-75). 
 
 

2.3 Coachning som begrepp 
Begreppet coachning har definierats på många olika sätt av forskare och författare. Vi har valt 
Stelters (2003) definition som ger en bred förklaring av vad coachning är. Stelters (2003) 
definition av coachning är ”Coachning är en lednings- och arbetsform som handlar om att 
utveckla fokuspersonens/ fokusgruppens yrkesmässiga och personliga potential och 
självregleringsförmågor. Coachning ska förstås som deltagande i 
fokuspersonens/fokusgruppens lär- och utvecklingsprocess.” (s. 14). Wax och Weterheim 
(2015) menar att coachens egenskaper är avgörande för hur mötet blir. En god relation bygger 
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på att det finns en tillit mellan båda parter. Wax & Weterheim (2015) menar att coachens 
mest betydelsefulla egenskaper är att kommunicera, lyssna och ställa frågor. Coachens 
förmåga att lyssna, klargöra och utreda är grundläggande för att förstå för klienten. Coachens 
anpassnings och kommunikationsförmåga är avgörande för att klienten ska förstå och 
formulera rimliga mål (s. 42). Berg (2007) menar att coachen arbetar med direkt 
kommunikation och ställer frågor för att stötta klienten att tänka, vara och lära (s. 82). 
Bommelje (2015) beskriver att ett coachande ledarskap är inriktat mot att stödja och utveckla 
och motivera medarbetare. Ett annat sätt att arbeta med coachning är att utveckla och stödja 
ledare och chefer (Bommelje, 2015, s. 69-71; Regeringsbeslut 2010-12-22 
Arbetsförmedlingen).   
 
Det finns vissa krav för att få titulera sig som jobbcoach i Sverige. Detta blev särskilt aktuellt 
när lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft år 2009. Lagen om valfrihetssystem 
innefattar regler för de kommuner och landsting som väljer att konkurrenspröva kommunala 
och landstingskommunala verksamheter till andra utförare av en tjänst (SFS 2008:962 Om 
valfrihetssystem; SFS 2010: 536 Om valfrihet hos Arbetsförmedlingen). 
 
En jobbcoach skall ha minst ett års arbetslivserfarenhet av coachning, med inriktning mot 
“människan och arbetslivet” minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet under de senaste 
åtta åren, en gymnasial utbildning eller motsvarande kunskap inom områden; pedagogik, 
kommunikation, sälj, entreprenörskap eller likartad utbildning. Vidare bör jobbcoachen ha en 
god kännedom om olika branscher på arbetsmarknaden. Det är fördelaktigt om jobbcoachen 
har arbetslivserfarenhet inom olika branscher. En jobbcoach ska ha kunskap om och förmågan 
att använda olika söksidor och portaler för att hjälpa den arbetssökande (Arbetsförmedlingen 
informationspaket jobbcoacher 2009, s. 6; IFAU, 2012b, s. 9; SFS 2008:962). I Sverige 
anordnas coachningutbildning av bland annat International Coach Federation Sweden (ICF) 
vars syfte att certifiera coacher. ICF har ett globalt certifieringssystem där det finns etiska 
riktlinjer gällande coachninguppdraget. Det finns tre steg i certifieringen och varje steg ställer 
olika krav på coachninguppdraget (ICF Sverige).  
 
Vi har valt att basera studien på jobbcoachning, ett yrke som är relativt nyetablerat inom det 
Svenska arbetslivet samt har en bidragande roll i människors lärande och yrkesutveckling. 
 

2.4 Coachningbegreppet och relationen till 
handledningsbegreppet  
Begreppen handledning och coachning är nära besläktade och har sitt ursprung från 
ämnesområden psykologi, pedagogik och sociologi. Handledning kan ske genom 
undervisning, i grupper och i yrkespraktik. En handledare kan vara en instruktör, rådgivare 
och lärare. Det är vanligt att en handledare ger råd, upplyser och ledsagar en praktikant eller 
en elev. Selander och Selander (2007) definierar begreppet: Att “handleda“ betyder således att 
fånga upp någon, föra denne in i något gripbart (praktiskt) och göra honom eller henne 
lämpad för detta (s. 15). 
 



 5 

I Professionell handledning lyfter Selander och Selander (2007) fram likheter och skillnader 
mellan begreppen coachning och handledning. Både coachning och handledning utgår från 
samtal för underlätta lärande. Samtalen skall bidra till reflektion, utveckling och handlande. 
Coachningsamtal och handledningssamtal utgår från att klienten eller praktikanten är delaktig 
i sin egen utveckling. En skillnad mellan coachning och handledning är att coacher arbetar 
med tydligt uppsatta mål, medan en handledare har löst formulerade mål som växer fram 
under processens gång (Selander och Selander, 2007, s. 73-74; Gjerde, 2012, s. 110-111).  
Salter och Gannon (2015) menar att coachning i de flesta fall har utgångspunkt i klientens 
arbete eller liv. Medan handledning är inriktad mot en bredare helhets och karriärutveckling 
(Chutterbuck, 2008, s. 9, refererad i Salter och Gannon, 2015, s. 374). 
 
Selander och Selander (2007) menar att det finns skillnader gällande klientens eller 
praktikantens relation till coachen respektive handledaren. Förhållandet mellan handledare 
och praktikant kan vara ojämnt fördelat då handledaren oftast har mer kunskap än 
praktikanten. I en handledningsrelation är praktikanten beroende av handledaren och behöver 
stöd för att kunna agera. I coachningprocessen är förhållandet mellan jobbcoach och klient 
jämbördigt och relationen bygger på att klienten är aktiv i sitt sökande av arbete (Selander och 
Selander, 2007, s. 73-74; Gjerde, 2012, s. 140-142, Griffiths, 2015, s. 18).     
 

2.5 Jobbcoachning som yrke 
År 2008 introducerades jobbcoachning på i det Svenska arbetslivet. Det var till följd ett 
regeringsbeslut som Arbetsförmedlingen fick ansvaret för att tillhandahålla tjänsten. Syftet 
med uppdraget var att stärka Arbetsförmedlingens ordinarie förmedlingsarbete och underlätta 
för arbetssökande och arbetsgivare (Prop. 2008/09/97; IFAU, 2012b).  
 
Syftet med jobbcoachning är att hjälpa arbetssökande. Detta kan ske både på grupp- och 
individnivå. Coachen kan genom gruppaktiviteter stärka individen, få hen att lära sig fortare 
genom att tillbringa tid med personer i samma situation. Både coacher och klienter lär sig av 
varandra, tar efter varandras sätt och stöttar varandra i med- och motgång (Aas och Vavik, 
2015, s. 252; Arbetsförmedlingen, 2016). Jobbcoachen arbetar med att få klienten uppleva 
delaktighet och känna att hen kan framföra sina egna önskemål (Biswas-Diener, 2009, s. 545). 
Varje coachningtillfälle är unikt och behöver individanpassas utifrån klientens behov. 
Jobbcoachen kan hjälpa klienter att få tillgång en praktikplats som på sikt kan leda till en 
tillsvidareanställning. De kan hjälpa klienter som vill byta karriär, eller ge dem vägledning till 
studier. Jobbcoachen hjälper bland annat till med personlig marknadsföring via sociala medier 
så som Linkedin och utformande av CV. I jobbcoachens arbete ingår att ha en god 
marknadskännedom samt kunskap om vad arbetsgivare efterfrågar (IFAU, 2012c). 
 
Bommelje (2015) menar att en relativt ny arbetsmetod är att mäta emotionell intelligens, EQ. 
Dessa test används för att utreda ledaregenskaper och för att öka klientens medvetenhet om 
sig själv (s. 70). Griffiths (2015); Quick och Macik-Frey (2004) visar att det finns många 
positiva effekter av jobbcoachning, några exempel är ökad självkänsla, ökat självförtroende 
och förbättrad livskvalitet (Griffiths, 2015, s. 19; Quick och Macik-Frey, 2004, s. 73).  
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En rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU, 
2012b) visar att det har varit svårt att hjälpa hela klientgruppen. Jobbcoachning har lett till 
positiva effekter såsom förkortad arbetslöshet för kvinnor, utlandsfödda, personer med 
eftergymnasial utbildning och för dem med korta arbetslöshetstider cirka fyrtio dagar.  
Resultatet visade att grupperna hade en högre övergång i arbetet och färre var inskrivna i 
arbetsförmedlingen tjugofyra månader efter påbörjad coachning. Resultatet visar att det inte 
fanns någon skillnad mellan personer som coachades av privata aktörer och de som coachades 
av Arbetsförmedlingens coacher (IFAU, 2012b). Sedan 2012 har Arbetsförmedlingen inte 
något regeringsuppdrag att driva jobbcoachning. Uppdraget styrs nu av lagen av 
valfrihetssystem (LOV) som innebär att Arbetsförmedlingen upphandlar coachningtjänster av 
externa leverantörer (SFS 2008:962 om valfrihetssystem; SFS 2010: 536 om valfrihet hos 
arbetsförmedlingen).  
 

3 Tidigare forskning  
3.1 Coachningprocessen  
Gjerde (2012) menar att coachning är en “systematisk och anpassad process utformad att 
lägga grunden till att underlätta utveckling på det kognitiva, emotionella och/ eller 
beteendemässiga planet” (s. 34). Den systematiska processen innebär att relationer utvecklas 
när coachen bedömer reflekterar över rådande situation, formulerar mål och gör 
uppföljningar. Coachen använder olika metoder och verktyg för att göra klienten medveten 
om att utveckla sina tankar, känslor och sitt sätt att agera (Gjerde, 2012, s. 34). 
Coachningprocessen är till för att hjälpa enskilda individer, grupper och organisationer att 
tillägna nya erfarenheter, ge ökad prestationsförmåga och bidra till personlig utveckling 
(Hamelin, Ellinger och Bettie (2009) refererad i Bommelje, 2015, s. 69).  
 

3.1.1 Kartläggning  
Gjerde (2012) beskriver att coachningprocessen börjar med att fastställa klientens behov. 
Coachen kartlägger klientens värderingar vilket är betydelsefullt för att klargöra att klientens 
förväntningar överensstämmer med de mål som skall uppfyllas. Detta är grundläggande för att 
bygga en förtroendefull relation mellan coach och klient (s. 279). Wax och Weterheim (2015) 
menar att coachen har ett holistiskt synsätt. Det betyder att coachen ser till hela klientens 
livssituation i mötet. När coachen frågar klienten om hens bakgrund kan coachen reda ut vilka 
åtgärder som är lämpliga (s. 41). Griffiths (2015) menar att kunskaper utvecklas av coachens 
kreativa förmåga, genom att identifiera klientens behov och utarbeta en plan kan målen 
uppnås (s. 18). Den så kallade målformuleringen skall utarbetas av både coach och klient. 
Planen innehåller en tydlig uppdelning av vad parterna skall göra och vilka åtgärder som är 
lämpliga att genomföra. Men dessa kan vara aktuella att justera under coachningprocessens 
gång (Gjerde, 2012, s. 37). Griffiths (2015) menar att planerade åtgärder visar på positiva 
resultat. Syftet med de coachningstrategier som lärs ut är klienten ska ha användning av dem 
hela livet (Grant, 2001, refererad i Griffiths, 2015, s. 18). 
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3.1.2 Lyssnande  
Bommelje (2015) beskriver lyssnande som en komplicerad process, något som utvecklas med 
tiden samt övas upp genom praktik. Coachen behöver öva på att lämna tidigare erfarenheter 
utanför ett samtal och istället lyssna på vad klienten säger. En del av coachens uppdrag 
handlar om att kunna åsidosätta egna tankar, känslor och upplevelser detta för att uppnå ett 
lyckat coachningtillfälle. Bommelje (2015) behandlar fyra faser av lyssnande. I den första 
fasen lyssnar coachen på klientens berättelse utan att lägga in egna värderingar. I den andra 
och tredje fasen ingår reflektion och värderingar i vad klienten har sagt. I den fjärde och sista 
fasen ger coachen konkreta förslag till klienten och visar klienten sitt sätt att minnas det som 
sagts i samtalet. Fördelarna med detta sätt att lyssna är att coachen visar klienten respekt och 
som är en förutsättning för en bra relation (Bommelje, 2015, s. 74).  
 
 

3.1.3 Frågor  
Lärande är en del av coachningprocessen, utifrån klientens berättelse kan coachen formulera 
och individanpassa frågor (Griffths, 2015, s. 20; Bommelje, 2015, s.75). Robinsson (2010), 
visar med en empirisk studie hur coacher använder litterära tekniker i sitt dagliga arbete. 
Litterära tekniker handlar om hur coachen använder och fångar upp delar av klientens 
berättelse som sedan blir grunden till frågeformuleringar. Resultatet visar vikten av coachers 
förmåga att fånga upp och reagera på detaljer i det som klienten berättar. När coachen lyssnar 
aktivt kan hen lära sig att ställa frågor som gör att klienten får nya insikter och kan utvecklas 
(Robinsson, 2010). Bommelje (2015) menar att öppna frågor är effektiva och ger coachen 
utrymme att utveckla sitt tankesätt (s. 75). Gjerde (2012) och Berg (2007) menar att coachen 
både ger positiv och negativ feedback till klienten för att hjälpa hen att finna vägar framåt. 
Coachen fungerar som ett stöd för klienten och ställer frågor på ett sätt att klienten själv finner 
svar (Gjerde, 2012, s. 36, Berg, 2007, s. 19).  
 
 

3.1.4 Relationer  
Jablon och Dombro (2015) talar om att en coach behöver självinsikt för att coacha andra. De 
använder metaforen “shadow of a leader” som innebär att coachens inställning påverkar 
stämningen i samtalet (s. 15). Coachningprocessen är ett samarbete både mellan coach och 
klient. Att det finns ett förtroende mellan båda parter och att man kan enas av behovet av 
coachning och vilket mål som ska eftersträvas (Brand och Coetzee, 2013, s. 248). 
 
En coach skall känna till sina egna styrkor och begränsningar. Coachens arbete är riktat mot 
att verka hälsofrämjande men arbetet är inte oproblematiskt. Biswas- Deiner (2009) menar att 
coachen måste ha förmågan att känna av om samtalet övergår till terapi och kunna avstyra 
detta på ett bra sätt (s. 546-547). Baron och Morin (2009) har genomfört en empirisk 
undersökning och studerat ledarskapscoachning, hur coachen coachar chefer. De studerade 
hur förhållandet mellan parterna påverkar framgång för organisationer. Syftet med studien var 
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att mäta chefers självkänsla före, under och efter programmet. Författarna redovisar 
korrelationsstudier över hur coachens arbetssätt påverkar individers utveckling men även över 
chefens motivation, som avgörande för utfallet av coachningprocessen. Coachens förmåga att 
underlätta lärande, med hjälp av struktur, planering och samtal visade ge resultat för cheferna. 
Resultaten visade att coachens förmågor tycks uppmuntra lärande i praktiken. Resultaten visar 
även att relationen mellan coachen och cheferna är viktig för att cheferna ska utveckla 
självförtroende (Baron och Morin, 2009). 
 

3.1.5 Webbcoachning 
Våren 2012, genomfördes en svensk studie av ett företag där syftet var att undersöka om det 
fanns alternativa kommunikationsmetoder för coacher. Studien undersöker om webbaserad 
coachning kan vara ett komplement till fysiska träffar. Många klienter upplevde att denna 
form av coachning både var lättillgänglig och effektiv. Resultatet visade att webbcoachning 
uppfattades positivt av klienterna och de var mycket nöjda, däremot bör webbcoachning 
endast användas som ett komplement till de fysiska träffarna då de fysiska mötena är viktiga 
att behålla. Många klienter upplevde dessutom att de sparade både tid, pengar och energi 
genom att använda sig av webbcoachning. En annan fördel med webbcoachning var att den 
minskar risken för inställda möten, vilket underlättar både för coachen och för den som vill bli 
coachad (Nilsson och Lodestrand, 2014).   
 
 

3.2 Sammanfattning av tidigare forskning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur jobbcoacher upplever sitt klientarbete samt hur 
lärprocessen sker mellan coach och klient. Litteraturgenomgången visar att jobbcoacher är en 
resurs för både arbetsgivare och klienter. Jobbcoachers arbete bygger på att lyssna, reflektera 
och ta till vara på erfarenheter och utarbeta en individuell åtgärdsplan för klienter. Gjerde 
(2012) beskriver att coachningprocsessen börjar med att fastställa klientens behov. Enligt 
Griffiths (2015) visas planerade åtgärder ge en positiv effekt. Bommelje (2015) menar att 
lyssnande är en komplicerad process där mötet påverkas av coachens engagemang. En rapport 
från Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering (2012) visar att 
jobbcoacher har svårt att hjälpa hela klientgruppen. Men positiva resultat visas för kvinnor, 
utlandsfödda och personer med kort arbetslöshet (IFAU, 2012b). Gjerde (2012) menar att 
jobbcoachens arbete är till för att skapa en jämbördig relation och få klienten delaktig i 
coachningprocessen. Brand och Coetzee (2013) och Bommelje (2015) menar att samarbetet 
mellan coach och klient påverkar coachningrelationen. Att förtroende finns mellan båda parter 
är avgörande för ett välfungerande samarbete och för att uppnå de uppsatta målen (Gjerde, 
2012). 
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4 Teoriavsnitt 
Föregående avsnitt, tidigare forskning har visat sig leda fram till studiens teoretiska grund; 
Teoriavsnittet. De teorier som presenteras berör olika delar av coachningprocessen; 
sociokulturella teorin, situerat lärande, Kolbs lärteori och modellen Co- Active Coachning. 
Teorierna kan bidra till förståelse för hur jobbcoachen arbetar samt hur lärandet uppstår 
mellan jobbcoach och klient. Den sociokulturella teorin är ett fundament i den teoretiska 
begreppsramen och situerat lärande är en förgrening ur det sociokulturella perspektivet. 
Situerat lärande är situations anpassat och lärandet styrs utifrån individers egna tankar och 
känslor. I varje möte använder människor olika strategier för att tillägna kunskap. David 
Kolbs lärteori belyser att människors tidigare erfarenheter har betydelse för hur de tar tillvara 
på ny kunskap. Lyssnande modellen Co-Active Coachning förklarar att man kan lyssna på 
olika sätt. Genom att använda tidigare erfarenheter kan lyssnande ske på olika nivåer.  
 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande  
Den centrala delen i den sociokulturella teorin är mediering som innebär att människor 
tillsammans med andra skapar och tillägnar kunskap som sedan förs vidare mellan människor. 
Människor internaliserar kunskap via omgivningen och skapar därigenom en förståelse för 
vilken kunskap som är användbar och vilka beteenden som accepteras (Säljö, 2008, s. 25). 
En stor del av den sociokulturella teorin utgår från Lev Vygotskys idéer om tänkande och 
språk. Vygotskys mest centrala begrepp Den proximala utvecklingszonen förklarar skillnaden 
i vad människor kan klara själva och med hjälp av andra. Med hjälp av ett språk, texter och 
symboler kan människor kommunicera och skapa gemensamma värderingar och innebörder. 
På så sätt får de en ökad förståelse för varandra och sin omgivning. Språket är både socialt 
och kulturellt konstruerat och blir därmed avgörande för hur man lär sig (Säljö, 2008, s. 20-
21, 38; Lave och Wenger, 2005, s. 44-45).       
 

4.2 Situerat lärande 
Teorin har förankring i sociokulturell teori, Vygotskys teorier om tänkande och språk samt 
mästarlära (Lave och Wenger, 2005, s. 33).  Mästarlära är en teori som beskriver hur 
mästaren, även kallad lärare, lär ut sitt arbete genom att instruera en lärling. Mästarlära 
fungerar bäst under stabila förhållanden och ses idag som föråldrad eftersom samhället och 
arbetslivet ständigt förändras (Nilsen och Kvale, 2000, s. 44). Nilsen & Kvale (2000) menar 
att mästarlära grundas på förhållandet och relationen mellan mästare och lärling och lärande 
sker via en transformeringsprocess. Det kan ske på två sätt; individcentrerat och decentrerat 
(Nilsen och Kvale, 2000, s. 32). Det individcentrerade sättet innebär att lärlingen tar del av 
mästarens arbete och får verktyg till att lösa uppgifter och problem. Mästaren korrigerar 
misstag och tydliggör yrket så att lärlingen lär sig göra rätt. Bertelsen (1994) menar att 
lärande sker genom att lärlingen tillägnar sig mästarens yrkeskunskaper, speglar dessa, och lär 
sig tillämpa dessa i en konkret situation (Citerad i Nielsen och Kvale, 2000, s. 39). Enligt det 
decentrerade synsättet ses lärande som en del av ett sammanhang där individer verkar. De 
strategier som mästaren använder är inte hens egna utan är en del av en organisation. Lave 
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och Wenger (2000) vidareutvecklade mästarlärans decentrerade synsätt till den situerade 
lärteorin. De menar att lärandet har en historisk förankring och kan byta skepnad i olika 
sociala situationer (i Nilsen och Kvale, 2000, s. 29, s. 33). 
 
I Situated Learning beskriver Lave och Wenger lärande som “lärande är en integrerad del i en 
social praktik”. Författarna menar att situerat lärande är en del av vardagen och lärande sker i 
alla sammanhang (1991, s. 31). Lärande sker i en social gemenskap och det är i samspel med 
andra människor som lärande uppstår. Kommunikation är central och lärande skapas 
gemensamt av de parter som möts och påverkas av både engagemang och dilemman. Ett 
centralt begrepp inom teorin är det legitimt perifiera deltagandet som innebär att lärande sker 
oavsett om det är under informella eller formella sammanhang. Perifiert deltagande handlar 
om att vara en del av en social gemenskap. Människors erfarenheter och bakgrund påverkar 
deras beteende. Det speglar hur de tänker och förhåller sig till varandra vilket påverkar 
relationer och sättet att lära. Legitimt perfiera är ett komplext begrepp och handlar om sociala 
strukturer och maktrelationer (Lave och Wenger, 2005, s. 37; Lave och Wenger i Nilsen och 
Kvale, 2000, s. 33, 164-166, 176). 
 

4.3 David Kolbs lärteori  
David Kolbs teori om erfarenhetsbaserad inlärning är en modell som är uppbyggd för att 
passa alla olika lärstilar och målgrupper (Marke och Cesarec, 2007, s. 7). Kolbs (1993) 
definierar lärande enligt följande; “Lärande är den process som kunskap utvecklas i, genom 
att erfarenhet omvandlas”. I Kolbs lärteori är erfarenheten den mest centrala rollen i 
lärandeprocessen, han menar att lärandet är en ständig process som pågår genom erfarenheter 
hela livet ut (Granberg och Ohlsson, 2009, s. 35).   
 
Kolbs lärteori är uppbyggd på fyra faser som var och en representerar ett lärosätt; konkret 
upplevelse, reflekterande observation, abstrakt begreppsbildande, aktivt genomförande. Den 
första fasen är den konkreta upplevelsen, där människor upplever eller gör någonting utifrån 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Den andra fasen är reflektionen, där människor 
reflekterar över sina upplever och ställer frågor. Den tredje fasen är abstrakt begreppsbildande 
och det är där individen sammanfattar enskilda upplever och binder ihop dem med varandra, 
sorterar, kategoriserar och skapar nya begrepp och teorier. Den fjärde och sista fasen i Kolbs 
lärocirkel är aktivt genomförande, de vill säga tillämpningen. Där tillämpar människor den 
nya kunskapen genom att genomföra nya saker (Granberg och Ohlsson, 2009, s. 38). För att 
lärandet skall bli så effektivt som möjligt hos individen krävs att erfarenheterna omvandlas 
enligt modellens process (Marke och Cesarec, 2007, s. 13). 
 
Jean Lave och Etienne Wenger (1991) skriver att Kolbs modell en av de mest dokumenterade 
läromodellerna. De menar även att modellen är användbar för tränare, coacher och utbildare 
som utbildar andra människor på något sätt; “Kolbs model that might be useful in the 
coachning arena” (Lave och Wenger, 1991, s. 16).  
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Enligt Kolb innebär läroprocessen att ett samspel mellan de fyra olika faserna. Beroende på 
vilket lärotillfälle som den lärande utsätts för, väljer hen att använda sig av olika strategier 
(Marke och Cesarec, 2007, s. 12). Kolb menar att varje individ använder minst två av de fyra 
olika sätt att lära. Eftersom lärandet är individuellt styrs det bland annat utifrån olika 
situationer, miljöfaktorer och av personlighet. Erfarenheter skapas genom att människor 
iakttar, lyssnar och prövar kunskaper i olika situationer (Börjesson, 2004; Granberg, 2009, s. 
37). 

 

Figur 1. Kolbs lärteori, med Granberg (2009) som grund. 

 

4.4 Co-Active Coachning 
Människors beteenden och erfarenheter påverkar hur de bemöter varandra och vad de gör i 
olika situationer. I möten delas kunskap då människor lyssnar, iakttar och reflekterar över hur 
andra beter sig. På så sätt skapar människor förståelse och anpassar sig i olika situationer 
(Säljö, 2008, s. 62, 69). Co-Active Coachning är en metod som beskriver lyssnande på tre 
olika nivåer, metoden utgår från coachens perspektiv. Coachningmetoden grundades i USA 
av Henry Kimsey-House och Laura Whitworth som bygger på en process av lyssnande, 
intuition, inlärning, nyfikenhet och autonomi. Alla delar är viktiga för klientens 
tillfredsställelse och balans. Modellen är indelad i tre olika nivåer; inre lyssnande, fokuserat 
och globalt lyssnande (Gjerde, 2012, s. 159, 111). 
 
Den första nivån är inre lyssnande, där coachen fokuserar mer på sig själv än på den klient 
som berättar något. Coachens personliga erfarenheter, dagsform och tankar spelar in i hur hen 
lyssnar. Nivå ett innebär att samtalet kan påverkas av coachens personlighet vilket kan leda 
till att samtalet tar oplanerade vändningar. Ett välfungerande coachningssamtal gynnas av att 
coachen är neutral och riktar uppmärksamheten mot vad klienten berättar (Gjerde, 2012, s. 
160-161). På den andra nivån är coachen betydligt mer fördomsfri och är mer neutral när hen 
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lyssnar. Coachen lyssnar på vad klienten har att säga och återspeglar sedan detta till klienten, 
utan att lägga in några egna värderingar (Gjerde, 2012, s. 162-163). Den tredje nivån är det 
globala lyssnandet. Med alla sina sinnen; synen, lukten, talet och även det sjätte sinnet – 
intuitionen tydliggör coachen hur hen upplever klienten. Att coachen visar hur hen uppfattar 
klienten är viktigt för att skapa förtroende (Gjerde, 2012, s. 164). Coachning sker framförallt 
på nivå två och tre då att dessa två faser främjar ett positivt samtal (Gjerde, 2012, s. 167).  
 

5 Metod  
I detta avsnitt presenteras de steg vi tagit genom forskningsprocessen. Vi börjar med en 
beskrivning av vår forskningsmetod samt går vidare till att beskriva olika delar och processer 
som har skett under studiens gång. Några steg är urval, etiska aspekter och genomförande. 
Avslutningsvis för vi en diskussion angående studiens validitet och reliabilitet. 
 

5.1 Forskningsmetod 
Denna studie grundas på en kvalitativ metod och en induktiv teori. Det betyder att vi samlar 
in material via intervjuer med jobbcoacher. Materialet tolkas och analyseras med hjälp av de 
lärteorier som presenteras i teoriavsnittet (Bryman, 2011, s. 26). 
 
Kvalitativ forskning innebär att fånga in människors åsikter, tankar och känslor om ett visst 
fenomen. Dalen (2008) menar att “Målet för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen 
som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (s. 11).  I denna studie 
undersöker vi jobbcoachning genom att ställa frågor till människor som arbetar som 
jobbcoacher. Vi har valt ut jobbcoacher för att de dagligen möter och coachar klienter och vet 
hur jobbcoachning fungerar. Vi tror att jobbcoacher kan bidra till mest information om 
området jobbcoachning genom att berätta om sitt arbete. De erfarenheter som jobbcoacher har 
skall hjälpa oss att förstå och beskriva jobbcoachers syn på sitt klientarbete samt hur 
lärprocessen sker mellan jobbcoachen och klienten.  
 
Den kvalitativa metoden utgår från att informanten innehar betydande information. Metoden 
är fördelaktig eftersom vi har stor möjlighet att bidra med egna tolkningar (Kvale och 
Brinkmann, 2009, s. 64). Det finns dock problem med den kvalitativa metoden. Bryman 
(2011) menar att det är svårt att replikera kvalitativa undersökningar eftersom de baseras på 
tolkningar av material. Det finns även svårigheter med att generalisera kvalitativa studier till 
andra studier (s. 368). 
 
Syftet med denna studie är att undersöka jobbcoachers upplevelser, något som varierar 
mycket mellan olika personer och tidsperioder. Varje intervju blir personlig vilket medför ett 
stort utrymme för tolkning. Med utgångspunkt från uppsatsens syfte är den kvalitativa 
metoden att föredra. 
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5.1.1 Kvalitativ intervju  
Kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2011) ett samlingsnamn för många olika 
intervjuformer (s. 344). Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjun är en process som 
går ut på att samla in respektive konstruera kunskap (s. 18, 28). Vår uppgift som intervjuare är 
att ställa frågor till informanten, skapa en förståelse och omvandla kunskap till ny kunskap. 
Svårigheten med intervjuer är att det kan bli ledande samtal och att vi som intervjuare 
påverkar informanten i en viss riktning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att den som 
genomför en intervju alltid har ett ansvar att försöka leda tillbaka samtalet till dess planerade 
struktur. (s. 64, 90-91, 182). I och med att vi är två intervjuare kan det leda till att vi påverkar 
varandra i intervjusituationen. Hur vi interagerar kan i sin tur påverka informanten i både 
positiv och negativ riktning. 
 

5.1.2 Semistrukturerad intervju 
För att besvara studiens syftesfrågor används en semistrukturerad intervjumetod. En 
semistrukturerad intervju även kallad halvstrukturerad intervju, är en blandning av öppna och 
slutna frågor. I en semistrukturerad intervju är det viktigt att intervjuaren lyssnar på 
informanten och följer upp samtalet med följdfrågor. Fördelen med en semistrukturerad 
metod är att informanten har möjlighet att berätta om det hen känner för (Ahlvehus, 2013, s. 
83). Vi har valt denna metod då den är flexibel och ger oss möjlighet att ställa följdfrågor 
under intervjuns gång. Bryman (2011) menar att frågorna inte behöver komma i den ordning 
som de är skrivna och vi kan med fördel ställa frågor i den ordning som lämpar sig bäst för 
situationen. Följdfrågorna kan förändras från varje intervjusituation då de styrs av 
informantens berättelse (Bryman, 2011, s. 216-219). 
 

5.1.3 Telefonintervju  
En telefonintervju innebär att en forskare ringer upp informanten via en telefon eller genom 
en dator, exempelvis via programmet Skype (Kvale och Brinkmann, 2009 s. 165-166 ; 
Bryman, 2011, s. 208-210). 
 
Vi valde att genomföra telefonintervjuer, det vill säga ringa upp våra informanter med hjälp 
av en mobiltelefon. Vi gjorde detta eftersom vi inte fick tillgång till tillräckligt många face to 
face intervjuer inom Uppsala- och Stockholm området. Detta var fördelaktigt då vi kunde 
utföra telefonintervjuer med företag som fanns utspridda över olika delar av Sverige. 
 
Telefonintervjuer har flera fördelar. Bryman (2011) menar att det ofta blir både billigare och 
mindre tidskrävande då man inte behöver ta sig till informanten. Vissa informanter kan dock 
uppleva det är svårare att prata om mer känsliga frågor vid telefonintervjuer än vid möten (s. 
208, 209). Men det var inget vi upplevde som ett problem då vi inte hade några känsliga 
samtalsämnen. 
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5.2 Urval 
Urvalet påbörjades efter att vi valt ämnesområde men innan vi tillägnat oss några 
förkunskaper. Det var svårt att vänta med urvalet eftersom tiden för studien var begränsad. 
Det var viktigt att påbörja urvalsprocessen tidigt då vi behövde ta reda på om undersökningen 
var möjlig att genomföra. Det innebar dock vissa problem eftersom vi inte hade någon 
kännedom om vilka branscher jobbcoacher arbetar i samt vilka forum som var lämpliga att 
söka på. Fördelen med att påbörja urvalet tidigt var att vi hade gott om tid att hitta nya 
informanter.  
 
Syftet med urvalet var att finna samma typ av informanter det vill säga en homogen grupp 
(Alvehus, 2013, s. 69). Vi ville i första hand ha intervjuer face to face, det vill säga träffa våra 
informanter personligen. Detta för att få tillgång till mer information, både språklig och icke 
språklig via kroppsspråket (Kvale och Brinkmann, 2009, s 165). Vi begränsade därför 
sökningen inom Uppsala- och Stockholm området. Dessvärre insåg vi ganska fort att det inte 
skulle räcka, utan valde att vidga vår sökning till andra orter inom Sverige. I dessa fall var det 
istället aktuellt med telefonintervjuer. Urvalsprocessen började med att vi sökte fram flera 
företag som arbetar med jobbcoachning och karriärutveckling. Företagen söktes fram via 
Eniros hemsida samt via Google.  
 
För att få tag på informanter gick vi in på företagens hemsidor och sökte information. Vi 
valde sedan att kontakta de som vi ansåg relevanta via en kontaktfunktion som fanns på 
företagens hemsidor. Vi skickade ut en intresseförfrågan till elva företag. Intresseförfrågan 
innehöll en kort presentation om vilka vi var, en kort presentation av studien och en fråga om 
någon av företagets jobbcoacher hade möjlighet att ställa upp på en intervju. De företag som 
var på annan ort meddelades redan i första kontakten att en telefonintervju var aktuell (VR, 
2012, s. 7-8). 
 
Varje företag fick samma förfrågan. Se bilaga 2. För att göra intresseförfrågan mer personlig 
riktade vi den mot lämpligt företag. Av elva företag valde fyra att delta. Två av företagen som 
tackade ja meddelade även att de hade fler än en jobbcoach på sitt företag som gärna ställde 
upp för en face to face intervju. Vid första urvalet var det tre företag som ställde upp på 
telefonintervjuer samt ett företag som ställde upp för intervjuer face to face. Efter första 
urvalet hade vi sex informanter. I samråd med vår handledare fick vi veta att sex intervjuer 
inte var tillräckligt och att vi behövde minst en informant till för att genomföra studien. 
Sökprocessen fortsatte men denna gång var urvalet mer riktat eftersom vi vid detta tillfälle 
hade tillägnat oss mer kunskap om området och dessutom hade mindre tid.  
 
Vi ringde till Arbetsförmedlingen för att höra om de kunde hjälpa oss förmedla kontakter. 
Tyvärr gav Arbetsförmedlingen inte oss någon hjälp. Vi hade läst att Arbetsförmedlingen 
förfogade över tjänsten men samtalet visade att Arbetsförmedlingen inte kunde vägleda oss. 
Vi fortsatte vår sökning genom att gå ut på en kommuns hemsida och sökte om de hade 
jobbcoachning. Det gav positivt resultat och vi kontaktade coachningförmedlingen via en 
kontaktfunktion. Företaget fick samma intresseförfrågan som övriga företag. Det resulterade i 
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att vi fick ytterligare en informant vilket var tillräckligt för att genomföra studien. Därefter 
bifogade vi ett samtyckesbrev med mer information gällande studien till samtliga sju 
informanter och vi bad dem läsa igenom detta innan vi påbörjade intervjuer (VR, 2012, s. 9-
11).   De sju jobbcoacher som medverkar i denna studie arbetar med jobbcoachning inom den 
privata och den kommunala sektorn. Att det blev både kommunala och privata företag beror 
på att vi hade ett brett sökfält och inte riktade urvalet inom en specifik bransch.  
 
Urvalet kan liknas vid ett flerstegsurval. Vi har gjort flera steg för att nå våra informanter. Till 
att börja med gjordes ett obundet slumpmässigt urval. Ett obundet slumpmässigt urval innebär 
att alla inom en viss population har lika stor chans att komma med (Bryman, 2011, s. 183). Vi 
använde söksidor som Eniro och Google för att söka fram coacher och karriärvägledare. Vi 
begränsade den första sökningen till Uppsala- och Stockholms-området men efter att ha fått 
dålig respons från informanter övergick vi till att söka i andra län inom Sverige. Vi hade inte 
hade några krav på att informanterna skulle tillhöra privat eller kommunala företag vilket 
gjorde att slumpens inverkan fick en stor betydelse.  Fördelen med ett obundet slumpmässigt 
urval är just att alla har lika stor chans att komma med. Nackdelen med ett obundet 
slumpmässigt urval är att man får med informanter som arbetar inom liknande yrkesområden 
men inte med jobbcoachning (Trost, 2007, s. 35). Vidare kan vi se att det finns tendenser i att 
urvalet är ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är då en person som är bekant väljer ut 
informanter som är lämpliga (Alvehus, 2013, s. 68). Några av de personer som svarade på vår 
intresseförfrågan förmedlade informanter till oss. En nackdel med ett snöbollsurval är att 
metoden kan göra att man får tag i människor som känner varandra och har liknande åsikter. 
Men eftersom vi har olika företag ser vi inte detta som ett problem i denna studie. 
 

5.2.1 Urvalsdiskussion  
Urvalet påbörjades efter att vi valt ämnesområde men innan vi tillägnat oss några 
förkunskaper. Det var svårt att vänta med urvalet eftersom tiden för studien var begränsad. 
Det var viktigt att börja urvalsprocessen tidigt då vi behövde ta reda på om studien var möjlig 
att genomföra. Det innebar dock vissa problem då vi inte visste vilka branscher jobbcoacher 
arbetade inom samt vilka forum som var lämpliga att söka på. Fördelen med att påbörja 
urvalet tidigt var att vi hade gott om tid att hitta nya informanter. 
 
En nackdel med urvalsprocessen var att vi saknade kunskap om var vi skulle söka fram 
informanter. Vi hade inte tagit del av information som beskrev att jobbcoacher är verksamma 
inom både privata och kommunala sektorn, eller om lagen om valfrihetssystem. Om vi 
tagit del av denna information innan sökprocessens början, hade det troligen hjälpt oss till fler 
intervjuer face to face. 
 

5.2.2 Deltagare 
Denna studie har totalt sju deltagare, fyra kvinnor och tre män. Vi anser att sju informanter är 
tillräckligt för denna studie då fler inte bidragit till någon ytterligare information. Under 
studiens gång såg vi att det uppstått en empirisk mättnad, det vill säga att vi fick 
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återkommande svar i informanternas berättelser. En empirisk mättnad är när forskaren anser 
att ytterligare intervjuer inte kommer ge någon ny kunskap. Ahrne och Svensson (2011) 
menar att det inte går att förutsäga var den empiriska mättnaden ligger utan är något som 
forskaren märker under studiens gång (Ahrne och Svensson, 2011, s. 44; Alvehus, 2013, s. 
69). 
 
Det råder delade meningar om hur många deltagare som en kvalitativ studie skall innehålla. 
Ahrne och Svensson (2011) menar att antalet deltagare styrs utifrån studien syfte (s. 44). 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att man skall intervjua så många personer som behövs för 
att få reda på det som är väsentligt (s. 129). Ahrne och Svensson (2011) menar att sex till åtta 
personer ökar säkerheten för att få ett material som inte påverkas av personliga åsikter (s. 44).  
 

5.3 Intervjuguide 
Arbetet med intervjuguiden påbörjades parallellt med litteraturgenomgången. En nyfikenhet 
uppstod i samband med att vi bearbetade litteratur och vi skrev ned frågor som vi ville få svar 
på. Det arbetssätt vi använde underlättade framställningen av intervjuguiden och det gick 
relativt snabbt att få den färdig. Dalen (2008) menar att intervjuguiden ofta är både en tids- 
och arbetskrävande del i den kvalitativa undersökningen. Desto mer förkunskap forskaren har 
om ämnet, desto lättare blir det att formulera frågorna som i sin tur ger en lämplig 
intervjuguide (s. 31).  
 
En intervjuguide skall enligt Dalen (2008) fungera som en minneslista för intervjuaren, den 
skall utgå från de centrala områden som intervjuaren vill ta reda på under intervjun (s. 31). 
För att vår intervjuguide skulle uppfylla studiens syfte valde vi fyra teman; bakgrundsfrågor, 
arbetssätt och lärande därefter avslutning. Vi använde oss av samma intervjuguide till 
samtliga intervjuer, både face to face och via telefon. Vi har följt Dalen (2008) 
rekommendationer att de första frågorna skall vara lätt överskådliga och mer allmänna 
bakgrundsfrågor (s. 31). Syftet med detta var att få en bra kontakt med våra informanter. 
 
Bryman (2011) menar att det är viktigt att frågorna är formulerade på ett sätt att det möjliggör 
för informanten att berätta sin upplevelse (s. 422-423). Vår intervjuguide består av totalt 
tretton frågor, två stycken bakgrundsfrågor och sju stycken öppna frågor gällande 
jobbcoachers arbetssätt samt tre frågor om lärande. Den sista och avslutande frågan är mycket 
öppen och ger informanten utrymme att berätta mer om sitt arbete. Se bilaga 1. 
 

5.4 Genomförande   
Vi valde att genomföra samtliga intervjuer tillsammans för att båda två skulle ha möjlighet att 
ta del av intervjun. Om den ena intervjuaren blev för nervös, eller tappade bort sig kunde den 
andre intervjuaren hjälpa till och fortsätta samtalet. Vi hade i förväg bestämt att en av oss 
skulle leda samtalet och den andra bistod med kompletterande frågor. Däremot menar 
Bryman (2011) att intervjun inte vare sig blir bättre eller säkrare om man har två intervjuare 
(s. 208). Dock upplevde vi, som oerfarna intervjuare att det kändes bättre att vara två 
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intervjuare för att kunna hjälpa varandra vid behov. Vi upplevde inte att informanten tyckte 
det var problematiskt att vi var två intervjuare, utan snarare att det blev ett trevligt och samtal 
med tre personer. Telefonintervjuerna genomfördes med fyra informanter som arbetar med 
jobbcoachning på tre olika företag i olika delar av Sverige; i Stockholm, i Halmstad och i 
Göteborg. Vi genomförde telefonintervjuerna på samma plats, hemma hos en av oss. Vi satt 
bredvid varandra med intervjuguiden framför oss. Vi hade avtalat tid med samtliga 
informanter och ringde upp dem på utsatt tid. När samtalen påbörjades hade vi telefonen 
inställd på högtalarfunktion så att vi båda två kunde samtala med informanten. Intervjun 
började med att vi presenterade oss själva varpå vi kontrollerade att det var rätt person vi 
pratade med.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) nämner att de första minuterna är viktiga för att skapa en god 
kontakt mellan intervjuare och respondent (s. 144). Varje telefonintervju började med att vi 
förklarade syftet med undersökningen. Vi frågade om personen tagit del av det bifogade 
samtyckesbrevet och berättade att personuppgifter skulle utelämnas samt att det som sades 
bara skulle nyttjas för den aktuella studiens syfte. Vi frågade även om informanten hade några 
frågor till oss och om det var okej att spela in. Informanten hade möjlighet att avböja sin 
medverkan om något inte kändes rätt (VR, 2012, s. 7-8). Kvale och Brinkmann (2009) menar 
att inspelning av intervjuer är en viktig del i kvalitativa undersökningar då enbart 
anteckningar lätt kan bli fel och missvisande (s. 195). Intervjuerna spelades först in när vi fått 
samtycke (VR, 2012 s. 9-11). Vi spelade in samtalen på en mobiltelefon som låg bredvid den 
telefonen med pågående samtal. Samtliga informanter medgav samtycke till inspelning. 
Telefonintervjuerna flöt på väldigt bra och tog mellan 25-30 minuter.  
 
Face to face intervjuerna genomfördes, med tre informanter på tre olika konferensrum. 
Intervjuerna genomfördes på två olika företag inom Uppsala- och Stockholmsområdet. Det 
var endast vi och informanten i rummet. Konferensrummen låg avskilt och vi påverkades inte 
av störande ljud under inspelningen. Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss själva 
och berättade om syftet med undersökningen. Vi hade tagit med samtyckesblanketten som vi 
gick igenom med informanten. Samtyckesblanketten innehöll de etiska riktlinjerna för 
undersökningen. Se bilaga 3. Informanten hade möjlighet att ställa frågor till oss och avstå 
från undersökningen om något inte kändes rätt (VR, 2012, s. 9-11). När informanten medgivit 
samtycke spelade vi in. Vi förde inga antecknar under intervjuerna då vi ville ha full 
uppmärksamhet på informanten. Vi ansåg att anteckningar hade stört oss under 
intervjusituationen.  
 
Inspelningar vid intervjuer är relativt vanligt, men vissa informanter kan uppleva det 
besvärligt (Bryman, 2011, s. 428). Vi upplevde inte att någon av våra informanter var 
besvärade av inspelningen varken vid telefonintervjuerna eller vid face to face intervjuerna. 
Vi hade med oss varsin utskrift av intervjuguiden vilken vi följde under face to face 
intervjuerna. För att avsluta intervjuerna på ett lättsamt sätt valde vi att vid både telefon- och 
face to face intervjuerna ställa en öppen fråga där jobbcoachen fick bidra med allmänna 
tankar om jobbcoachning. 
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5.4.1 Provintervju 
En provintervju innebär att forskaren gör en bedömning av genomförandet före en intervju. 
Provintervjun ger forskaren vägledning för hur denne kan agera. I provintervjun kan forskaren 
testa och kontrollera den tekniska utrustningen, frågor och uppskatta eventuell tidsåtgång för 
samtalen. Dessutom ger en provintervju forskaren möjlighet att testa frågornas kvalité, om det 
föreligger någon risk att misstolka dem eller om de är olämpliga att använda i 
intervjusituationen. Dalen (2008) menar att det är vanligt att korrigera intervjuguiden efter en 
provintervju. Vissa frågor kan behöva formuleras om eller reduceras bort så att de passar med 
studiens syfte. Kontroller av teknisk utrustning exempelvis, videokamera och bandspelare 
bidrar till att säkerställa genomförandet. Dalen (2008) menar att det är en fördel om en 
forskare har spelat in sig själv och lyssnat på en provinspelning innan en intervju genomförs. 
Forskaren kan då avgöra kvalitén på ljudupptagningen (s. 36-37). 
 
Vi valde att göra två provintervjuer där vi genom rollspel testade frågorna i intervjuguiden. Vi 
valde att ställa frågorna till varandra för att höra hur de lät och kontrollera om de kunde 
misstolkas. Vi gjorde två provintervjuer där vi agerade intervjuare respektive jobbcoach. I 
andra provintervjun upptäckte vi att en fråga kunde tolkas på flera sätt och därmed valde vi att 
formulera om den gällande frågan. Fördelen med detta var att vi kunde testa våra frågor och 
vår tekniska utrustning samt uppskatta tiden för själva genomförandet. Vi spelade inte in hela 
provintervjun utan endast någon enskild fråga via en mobiltelefon. Detta gjordes i en face to 
face situation för att se om inspelningen fångade upp ljudet och om vi kunde tyda vad som 
sagts. 
 
 

5.5 Transkribering  
Transkribering innebär att överföra inspelat material till skriftspråk (Alvehus, 2013, s. 85). 
Vi valde att så fort som möjligt transkribera det inspelade materialet för att inte glömma bort 
vad som sagts. Dalen (2008) menar att det är viktigt att intervjuaren själv transkriberar 
intervjuerna, detta för att hen var med vid tillfället och lättare kan förstå vad som sades (s. 
65). Vi delade upp transkriberingen eftersom det var mest tidseffektivt. Vi delade upp 
intervjuerna på hälften så att vi fick tre och fyra stycken vardera. Eftersom vi båda var med 
vid varje intervjutillfälle spelade det ingen roll vem av oss som transkriberade respektive 
intervju. Vi kom överens om att göra transkriberingen på liknande sätt, att endast transkribera 
det som ansågs särskilt viktigt i relation till studiens syfte. Vi började med att skriva ut frågan 
varpå vi skrev ut informanternas svar. Förutom personuppgifter och namn på företag var 
bland annat trevlighetsfraser, pauser och andpauser i språket något som redigerades bort. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att ett innehållsrikt material bör struktureras upp. När 
detta är färdigt är det dags för kartläggning av materialet och överflödiga uppgifter reduceras 
bort (s. 197). Fördelarna med att spela in intervjuer är många, bland hjälpte de oss att minnas 
samtalen. Vi kunde återgå till materialet och kontrollera vad sagts vilket var fördelaktigt för 
analysen (Dalen, 2008, s. 31). 
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5.6 Tematisk analys   
Studiens syfte är att undersöka hur jobbcoacher upplever sitt klientarbete samt hur 
lärprocessen sker mellan coachen och klienten.  
 
Alvehus (2013) förklarar analysprocessen utifrån tre arbetssätt; sortera, reducera och 
argumentera. Forskaren skall lära känna materialet ordentligt innan hen kan påbörjar 
analysen, detta genom att läsa intervjuutskrifterna flera gånger (s. 110). 
När transkriberingen var färdig lästes allt material igenom noggrant. Vi läste det flera gånger 
och diskuterade likheter och skillnader i vad vi hade sett. Vi såg att vissa uttalanden var 
återkommande. Vi klippte ut samtliga citat och delade in dem i olika högar som namngavs 
med olika rubriker, erfarenhet var en kategori. För att underlätta vår sortering valde vi som 
Braun och Clarke (2006) nämner, att markera varje fråga med en färgglad penna (s. 19). Vi 
dokumenterade återkommande ord och citat på ett block för att se vilka likheter och skillnader 
som fanns i citaten.  
 
De citat som inte var relevanta för studiens syfte reducerades bort. Vi valde bland annat bort 
information gällande informanternas olika företag och hur dessa grundades. Vi ansåg att 
denna information kunde avslöja informanters identitet samt att den inte skulle bidra till 
studiens resultat. Kvar blev de citat som senare kom att utgöra studiens huvudteman och 
underteman. Citaten som publicerats i analysen har transkriberats i enlighet med 
informanternas berättelser, men vi har valt bort att publicera vissa språkliga inlägg som ”ah” 
”eh” och ”hm”. 
 
Ahrne och Svensson (2013) menar att det inte finns några regler för att välja ut citat (s. 204). 
Vi valde ut citaten i förhållande till studiens syfte och tidigare forskning och teori. De teman 
som skapades har sin bakgrund i tidigare forskning. 
 

5.7 Etiska aspekter  
I Sverige finns en personuppgiftslag som reglerar hur personuppgifter skall behandlas vid 
olika undersökningar. I Vetenskapsrådet riktlinjer (2012) anges fyra huvudprinciper som är 
viktiga att följa då studier genomförs. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (s. 6).   
 
Informationskravet innebär att de som deltar i en undersökning skall informeras av forskaren, 
vilken uppgift de har i studien samt vilka villkor som gäller. Syftet med studien skall anges 
och informanterna skall få information om att studien är frivillig och att de när som helst kan 
avbryta intervjun och sin medverkan. Det är viktigt att tala om för informanten om det 
föreligger risker med att delta samt var studien kommer att publiceras (VR, 2012 s. 7-8).   
 
Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt att bestämma om hen vill delta eller 
inte. Informanten har även möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under pågående 
intervju (VR, 2012 s. 9-11).   
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Konfidentialitetskravet innebär att informationen skall behandlas konfidentiellt, vilket innebär 
att inga personuppgifter publiceras på ett sätt så att obehöriga får tillgång till dem. Detta krav 
är tänkt för att skydda informanten samt underlätta bearbetning av materialet (VR, 2012, s. 
12-13).  
 
Nyttjandekravet handlar om att informationen enbart får användas i den berörda studien, inget 
annat ändamål (VR, 2012, s. 14). 
 
Samtliga krav uppfylldes flera gånger i olika momentet såsom samtyckesbrevet vid 
mailkontakten och den muntliga överenskommelsen med informanterna. I intresseförfrågan 
fick informanterna information om vilka vi är och vad vi ämnar undersöka. Vi informerade 
om att personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att deltagande i studien var 
frivilligt. I och med att informanten ställde sig positiva till att delta hade de även medgivit 
samtycke. I vår andra kontakt med informanterna skickade vi ut ett mail med ytterligare 
information om studien och en förfrågan om de hade möjlighet att boka in en intervju. I detta 
mail bifogades en samtyckesblankett för studien. Samtliga informanter gav muntligt samtycke 
vid intervjuerna (VR, 2012, s. 7-11).  
 
En nackdel med inspelning vid intervjuer är att det material som framställs alltid är offentligt 
då det kan användas återkommande tillfällen. Vi har avidentifierat person uppgifter så att inte 
identiteten på informanterna avslöjas. Inspelat material kan användas flera gånger och innebär 
en risk då det kan spridas. Det material som framkommit genom intervjuer kommer endast att 
brukas i denna studie och tas bort då studien är slutförd (VR, 2012 s. 12-14). 
 

5.8 Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om hur trovärdig undersökningen är och reliabilitet handlar om 
undersökningens tillförlitlighet (Bryman, 2011, s. 274, 49). Dalen (2008) menar att validiteten 
stärks av att en intervjuare ställer bra frågor till informanten. Ett fylligt material gör att 
validiteten stärks (s. 118). Något som kan ha påverkat denna studies validitet är att vi hade 
olika former av intervjuer, både face to face- och telefonintervjuer. Men för att stärka studiens 
validitet valde vi att skicka ut samma intresseförfrågan till samtliga företag. Att använda olika 
intervjumetoder kan ha påverka studiens validitet då frågornas formulering kan ha blivit 
annorlunda. För att stärka studiens validitet valde vi att ha samma intervjufrågor oavsett 
intervjumetod. Frågornas formulering påverkar studiens validitet och det är lämpligt att de 
ställs på samma sätt vid varje intervju. Dock är detta svårt då i kvalitativa undersökningar då 
varje intervju påverkas mycket av den enskilda informanten (Dalen, 2008, s. 118; Bryman, 
2011, s. 368). Vi valde därför att genomföra en provintervju för att säkerställa att frågorna var 
bra formulerade. Provintervjun var även användbar vid planeringen av tidsåtgången. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det kan vara svårt att fastställa validitet i ett utskrivet 
intervjumaterial. Det finns inga riktlinjer för hur en transkribering ska genomföras eller hur 
resultatet ska se ut (s. 201-203).  
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Reliabilitet visar hur tillförlitlig en studie är. En studie med hög reliabilitet skall kunna 
replikeras av andra personer och ge samma resultat. Tillförlitligheten påverkas av 
tillvägagångssättet och hur noggrant metodvalet redovisas (Alvehus, 2013, s. 122). 
Det tillvägagångssätt som används i denna studie är avgörande för att andra forskare skall 
kunna granska studien. Trovärdighet innefattar att redogöra för ett tillvägagångssätt som följer 
vetenskaplig forskning. Det innebär bland annat att vi redovisar vetenskapligt material och 
följa etiska riktlinjer (Bryman, 2011, s. 49). 
 
Vi delade upp transkriberingen något som enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan ha 
inverkan på studiens reliabilitet (s. 200). Det sätt vi valt att bearbeta och tolka materialet kan 
ha inverkan på studiens reliabilitet men eftersom vi gemensamt kom överens om hur det 
skulle ske fick materialet en liknande struktur. Vidare kom vi gemensamt överens om att vara 
två personer vid intervjuerna något som kan ha haft effekt på genomförandet av intervjuerna. 
Det kan även ha bidragit till att våra gemensamma tolkningar av informantens svar bidragit 
till mer variation i materialet (Bryman, 2011, s. 208). När vi bearbetade materialet hade vi 
svårt att avgöra när en mening slutade, vad som skulle redigeras bort samt hur vi skulle 
översätta kroppsspråk till skriftspråk. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det kan vara 
svårt att uppnå hög reliabilitet under en transkribering eftersom människor gör personliga 
tolkningar av materialet (s. 200). 
 
Reliabiliteten påverkas särskilt av ledande frågor och tolkningar. Vidare kan den påverkas av 
att informanten ändrar sina svar under pågående intervju (Alvehus, 2013, s. 84). Vi anser att 
vi ha en god reliabilitet då vi redogjort noggrant för samtliga delar i forskningsprocessen. Vi 
har försökt vara objektiva i det sätt vi redogör för undersökningens samtliga delar. Vidare har 
vi haft ett objektivt förhållningssätt gällande informanternas berättelser samt informerat 
informanterna om villkoren med att delta i studien.  

 
 
5.9 Metoddiskussion  
Vi upplevde att det var lättare att formulera frågorna över telefon, dock var det svårare att 
ställa vissa följdfrågor eftersom det gav ett avbrott i pågående samtal. I face to face 
intervjuerna var det lättare att förstå när informanten hade talat färdigt eftersom kroppsspråket 
guidade oss. En annan svårighet var att få samtycke av dem som gjorde telefonintervju. Vi 
löste detta genom att vi mailade ut blanketten och fick muntligt godkännande innan 
intervjuerna påbörjades. Detta var mindre problematiskt i face to face intervjuerna eftersom vi 
tillsammans med informanten gick igenom samtyckesblanketten.  Vi baserade intervjun på de 
frågor som stod i intervjuguiden. I den första telefonintervjun hade vi svårigheter med att 
ställa följdfrågor på grund av nervositet och ovana. Vår intervjuvana utvecklades med tiden 
och därmed utvecklades vår förmåga att kunna ställa lämpliga följdfrågor. Bryman (2011) 
nämner att det kan vara lättare att hantera telefonintervjuer än face to face intervjuer (s. 208). 
Detta stämmer väl in på våra telefonintervjuer. Vi upplevde att det var lättare att följa 
intervjuguidens uppställda frågeställningar vid telefonintervjuerna än vid de fysiska mötena.  
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Det händer att intervjuare och informant påverkas av varandras närvaro vilket kan försvåra 
intervjun (Bryman, 2011, s. 208). Dock var detta inget vi upplevde som ett problem under 
våra intervjuer. Bryman (2011) nämner även att det är svårt med telefonintervjuer eftersom 
det inte går att avläsa informantens ansiktsuttryck eller gester, ofta läser vi av andra 
människor via kroppsspråk (s. 209). Vi upplevde att det var svårare att avbryta informanter i 
telefonintervjuer än vid face to face intervjuerna. Vi hade svårt att avbryta informanten för att 
förtydliga frågor eftersom det blev ett avbrott i informantens berättelse. I fysiska möten kunde 
vi visa med kroppsspråket att vi ville ställa följdfrågor. Det var något som inte fungerade i 
telefonintervjuerna vilket påverkade att de inte kunde utvecklas i lika stor skala som face to 
face intervjuerna. En annan nackdel med telefonintervjuer kan vara att det är svårt att avgöra 
vem man talar med (Bryman, 2011, s. 210). Det var inte något problem då vi upplevde våra 
informanter som ansvarstagande och pålitliga. Vi valde även att inleda de flesta samtal med 
att säga personens förnamn och fick då bekräftat att det var rätt person som vi talade med. 
 
Något som vi inte hade provat i förväg var att göra en inspelning över telefon vid 
telefonintervjuerna. Vi visste inte om inspelningstelefonen skulle kunna fånga upp ljudet från 
den andra telefonen som intervjun pågick igenom. Lyckligtvis fungerade detta väldigt bra och 
inspelningen hade en minst lika god kvalitet som vid face to face intervjuerna. 

6 Analys och resultat  
I detta kapitel presenteras det empiriska material som framkommit genom både telefon och 
face to face intervjuer. Resultaten förklaras med utgångspunkt i studiens teorier; 
sociokulturell teori, situerat lärande, David Kolbs lärteori (1993) och modellen Co-Active 
Coachning. Vi har valt att lyfta fram både likheter och skillnader från informanternas 
berättelser för att få ett innehållsrikt material som möjligt. Utifrån de personliga berättelserna 
strukturerade vi upp tre huvudteman och åtta underteman. Dessa baserades på informanternas 
uttalanden i relation till studiens syfte.  
 
Mötet med klienten  

Ø Kartläggningsfasen  
Ø Problematik i kartläggningsfasen  

 
Att möta klienten där hen befinner sig  

Ø Förväntningar och roller  
Ø Coachens uppgift: Blanka sig själv  
Ø Avgränsa samtal  

 
Jobbcoachens olika roller  

Ø Upprätthållandet av coachens yrkeskompetens 
Ø Individanpassade lösningar  
Ø Gruppaktiviteter  
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6.1 Allmän information om informanterna i studien 
Materialet har uppkommit både genom fyra telefon- och tre face to face intervjuer. De sju 
informanter som medverkar i denna studie arbetar med jobbcoachning inom kommunala och 
privata företag i olika delar av Sverige. Informanterna har högskoleutbildning och flera års 
arbetslivserfarenhet inom yrket. De har i genomsnitt arbetat 2-9 år inom yrket. Informanterna 
arbetar med jobbcoachning på olika sätt. Några arbetar med privata coachningar, med klienter 
som redan har ett arbete och vill komma vidare i sin karriär och andra med dem som blivit 
uppsagda av sin arbetsgivare. Andra informanter arbetar med coachning ut mot företag, denna 
coachning är inriktad mot chefer och dess organisation. Några informanter arbetar även med 
att coacha klienter som kommer från Arbetsförmedlingen. Vi har kategoriserat varje 
informant med en siffra mellan 1-7. Kategoriseringen har skett utan inbördes ordning för att 
förhindra att citaten kan kopplas till en specifik informant respektive företag. 
 

6.2 Mötet med klienten 
I detta huvudtema presenters hur jobbcoacher identifierar klientens behov. Huvudtemat är 
uppdelat i två underteman kartläggningsfasen och problematik i kartläggningen.  
6.2.1 Kartläggningsfasen 
Coacherna berättar att coachningprocessen böjar med individuella samtal och en kartläggning. 
I kartläggningsfasen tar de reda på varför klienten söker upp dem. De inleder varje möte med 
att fråga om klientens bakgrund och hen får berätta om sin nuvarande situation. Coacherna 
beskriver det första coachningtillfället som ett händelserikt och känsloladdat möte då klienter 
ofta bär på mycket oro och frustration. En coach berättar: 

Ja, det är svårt, särskilt om det själva har haft det riktigt svårt. Det blir ju desperata, det gör ju allt för att få ett 
jobb. Det kan till och med bli riktigt påträngande för att nå resultat. 

      (Informant 1)  

Coachen berättar att det är problematiskt med klienter som har en trasslig bakgrund. De 
klienter som har haft det svårt i sitt tidigare liv blir väldigt angelägna om att få ett arbete. 
Coachen tar del av att vissa klienter upplever sin situation som mycket besvärande. Detta 
upplevs påträngande av coachen och är något som tycks vara svårt att hantera. Coachen 
berättar att detta kan sätta upp hinder för att komma vidare i planeringen av åtgärder. För att 
ta göra en rimlig bedömning av åtgärder använder coacher frågor en och ger exempel: ”Vad 
har du för vision?”. När klienten berättar har coachen möjlighet att utveckla samtalet med 
följdfrågor: ”Hur tänker du kring det här? och Skulle du vinna på att göra det här?” Coachen 
ställer dessa frågor för att avgöra var personen befinner sig i nuläget, för att skapa en bild av 
vem personen är och vilka åtgärder som kan vara lämpliga att sätta in. Med hjälp av olika 
frågor kan de tillsammans med klienten arbeta fram en gemensam plan. Frågorna lägger 
grunden för att arbeta fram den gemensamma planen.  
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Vi ser att klienternas berättelser utgör en grund för att formulera frågor. Det första 
coachningtillfället är både händelserikt och känsloladdat något som kräver att coachen kan 
hålla tillbaka med sina egna känslor och värderingar. Coachen beskriver detta som svårt och 
använder erfarenhetsbaserat lärande. Med hjälp av tidigare erfarenheter tar coachen till sig 
kunskap från klienten. Denna del kan ses utifrån Kolbs lärteori (1993) där coachen lyssnar 
och sedan reflektera över vad som sägs. I och med att coachen reflekterar över klienternas 
svar kan hen anpassa frågorna till varje klient. Det gör att hen kan ta ställning till hur hen ska 
hjälpa varje klient. Coachens mål är att klienten ska komma till insikt och omsätta den till 
handling i praktiken. Utifrån vad coacherna berättar kan vi se likheter med Robinssons (2010) 
och Griffiths (2015) resultat som båda redovisar om att berättelsen skall ge grund till frågor 
som i sin tur skall vägleda klienter framåt. Coacher menar att en god struktur är avgörande för 
att hjälpa klienten finna lämpliga mål. Många gånger vet inte klienten vad de har för mål, eller 
vilket arbete de vill ha utan det är då det coachens uppgift att hjälpa klienten att besvara dessa 
frågor. En coach berättar: 

Så struktur är väldigt viktigt speciellt Sverige tycker jag, att kunna hjälpa dem att sätta mål för huvudmålet är 
studier eller arbete men för att nå dit behöver man hitta sitt eget sätt för att uppnå. 

      (Informant 4) 

Citatet ovan beskriver hur viktigt det är att ha struktur i coachningarbetet för att både sätta och 
uppnå mål. Coachen sätter delmål som sedan leder till att klienten stegvis tar sig till 
huvudmålet. Det är en god grund att börja resan till huvudmålet. Citatet tydliggör även att 
coachens uppdrag är att vägleda mot studier eller ett arbete. Citatet visar också att klienten 
behöver hitta sitt eget sätt för att uppnå ett mål. Enligt Kolbs lärteori (1993) har alla 
människor olika strategier för att lära och har olika sätt att lösa problem. Coachen anpassar 
sitt arbetssätt i förhållande till klientens förutsättningar. Varje individ är unik och coachen 
måste lägga upp ett program som fungerar för den enskilde individen. Men det är utifrån den 
rådande situationen som klienten tillsammans med coachen kommunicerar och avgör vilka 
strategier som är lämpliga för att nå dit klienten vill. En coach berättar om kartläggning:  
 
Vid kartläggningen bestämmer vi vilket mål personen har. Sen delar vi upp målet i mindre mål. Det kan innebära 

att hjälpa personen att sammanställa eller uppdatera ansökningshandlingar, samla in studieintyg, referenser, 
betyg och sedan gå genom arbetssökande process. 

(Informant 4) 
 

Ur detta citat kan vi se coachens beskrivning av vad som sker vid kartläggningen. Hen tar 
reda på vilket mål klienten har för att sedan dela upp huvudmålet i mindre delmål. I och med 
att coachen hjälper klienten att strukturera upp grundläggande förutsättningar kan coachen 
hjälpa klienten att uppnå delmålen under processens gång. Klientens delmål varierar väldigt 
mycket från individ till individ, men i ovanstående citat kan vi utläsa att ett av delmålen för 
att uppnå huvudmålet, var att samla in studieintyg. Kolbs lärteori (1993) beskriver hur 
människor genom konkreta upplevelser tillägnar sig kunskaper. Varje coachningtillfälle ger 
coachen utrymme att iaktta, tolka och coachen kan agera genom att ställa direkta frågor till 
klienten. Utifrån varje möte måste coachen reflektera över vad som är lämpliga åtgärder och 
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kommunicera med klienten så de tillsammans kommer fram till en lämplig plan. Coacherna 
behöver känna in situationen och klienten för att kunna individanpassa frågor som göra att 
klienten själv får igång sitt tankesätt och börja finna lösningar på egen hand. Det är inte 
coachens uppgift att hitta lösningar åt klienten, utan ge klienten redskap för att kunna finna 
lösningar.  
 

6.2.2 Problematik i kartläggningsfasen 
Coacherna berättar att de får klienter som söker upp dem i privata coachningar via 
Arbetsförmedlingen och kommunen. Det innebär att coacherna dagligen möter många olika 
människor med olika förutsättningar. Några svårigheter med arbetet är att vissa klienter har 
svårt att betala för tjänsten. Det gäller inte alla klienter, utan förekommer hos dem som söker 
privat coachning, då de måste betala för tjänsten. Det finns coacher som upplever det särskilt 
problematiskt att hjälpa klienter med missbruks problematik och psykisk ohälsa. Coacherna 
berättar att de har en nära kontakt med arbetsgivare och ett samarbete med Socialtjänsten, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att lämpligast möjligt hjälpa dessa klienter. En 
coach berättar:  
 

Men sen så gäller det ju att hitta rätt och det kan ta tid. Man måste hitta rätt arbetsgivare, få arbetsgivaren att 
acceptera att den anställde. 

(Informant 2) 
 

Citatet beskriver coachers utmaning med att hjälpa klienter med särskilda behov. Arbetet är 
en tidskrävande process eftersom det kan vara svårt att hitta en arbetsplats där klienten passar 
in. Det blir både coachens och klientens uppgift att övertyga arbetsgivaren till att anställa 
klienten med särskilda behov. Detta ser vi som sociokulturell teori. Coachen skapar ett 
nätverk omkring dessa klienter för att på bästa sätt hjälpa dem. De kommunicerar med 
myndigheter och med arbetsgivare och där sker ett utbyte av erfarenheter. Det skapar 
förutsättningar för coachen att agera enligt vad som lämpas utifrån klientens behov.  
Andra problematiska situationer är att hjälpa utländska medborgare som behöver validera sin 
utbildning till den svenska motsvarigheten. Coacherna anser att validering av en utländsk 
utbildning är en tidskrävande process. En coach berättar:   
 

Kan berätta om en kollega, som fick en tjej från Rumänien som var ekonom och utbildad i Rumänien, som vi 
fick genom Arbetsförmedlingen. Tror hon hade varit arbetslös i tre eller fyra år. Som han samtalade med och 

fick på banan och även fick till att gå att läsa svenska och lära sig svenska bättre. I och med ett gediget 
målsättningsarbete så är hon numera ekonomiansvarig på ett företag här i stan. 

(Informant 2)  
 

Ovanstående citat förklarar hur betydelsefullt språket är för att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. Utbildningen är en fördel när man söker arbete, men om klienten har 
svårigheter med det svenska språket behöver hen åtgärda detta. I övrigt visas hur betydelsefull 
en planering och målsättning är för att en klient skall nå sina mål. Detta visar likheter med de 
resultat som presenteras i en rapport av Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering (2012). Rapporten visar att utlandsfödda har en positiv övergång i arbete. Vår 
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studie visar att det finns svårigheter med att validera utbildningen men när det är väl gjort går 
det relativt bra för coachen att hjälpa personer att komma in i arbetslivet. Vi ser detta utifrån 
den proximala utvecklingszonen. Coachen hjälper klienten att identifiera att hen behöver lära 
sig svenska för att ha möjlighet att komma in i svenska arbetslivet. Coachen bidrar med den 
kunskap som klienten inte har möjlighet att se själv genom att vägleda till svenska studier.  
För att klienter skall vilja vända sig till en coach och lyssna på det hen har att säga behöver 
klienten känna ett förtroende för coachen. Coacherna berättar att de har jämna mötestillfällen 
med klienterna för att lära känna dem och kunna utveckla ett förtroende. När ett förtroende 
infinner sig är det lättare att justera åtgärder, nya strategier som leder till att klienten 
förhoppningsvis ser nya vägar till ett arbete. När förtroende finns kan coachen ge förslag till 
klienten, konfrontera och ge feedback för att pusha i rätt riktning.  
 
Vi brukar verkligen säga såhär, nu har du möjlighet att ta ett kliv i din karriär och så försöker vi förklara det, att 
det inte alltid uppåt man kliver utan ibland kan det vara sidsteg eller att man går in i en helt annan bransch eller 

vad det nu är man gör för någonting. 
(Informant 6) 

 
 
Ovanstående citat visar coachens sätt att identifiera vilka möjligheter som finns i arbetslivet i 
förhållande till klientens kompetens. Det innebär att klienten får chans att göra andra val i sitt 
yrkesliv. Utifrån den proximala utvecklingszonen klargör coachen karriärmöjligheter för 
klienten. De öppnar upp andra vägar som är möjliga, något som kanske är svårt för klienten 
att se. Men för att klienten skall lita på coachens utlåtanden om nya vägar behöver ett 
samarbete fungera. Som Brand och Coetzee (2013) menar är relationen mellan coach och 
klient betydelsefull, för att coachningprocessen skall bli gynnsam behövs ett förtroende 
mellan båda parter. Coachen förklarar för klienten vilka alternativ som finns. Det skapar 
förutsättning för att klienten inte blir besviken om hen inte når dit hen vill.  
 

6.3 Att möta klienten där hen befinner sig  
I detta huvudtema presenteras hur coachen upplever relationen till klienten. Huvudtemat är 
uppdelat i tre underteman, förväntningar och roller, coachens uppgift; blanka sig själv och 
avgränsa samtal.   

 

6.3.1 Förväntningar och roller 
För att inga missförstånd skall ske inleder coacherna varje ny coachningprocess med att 
upprätta ett muntligt kontrakt. Det innebär att de på ett tydligt sätt redogör för vad deras 
uppgift är men även vad klienten skall göra. De muntliga avtalen innehåller regler för hur 
coachen och klienten skall kontakta varandra, hur ofta de skall ses, och vilka åtgärder är 
lämpliga för klienten. Coacher berättar att deras dörr alltid är öppen och att klienterna 
närsomhelst kan kontakta dem under kontorstid. De har kontakt med klienter mellan mötena 
och detta sker via sms och telefon. En anledning till detta är att stämma av kontinuerligt, men 
även för att visa klienterna att de inte är utelämnade. En central del i coachens arbete är att 
reda ut förväntningar. Det innebär både klientens förväntningar på coachen, men även 



 27 

coachens förväntningar på klienten. Coacher berättar att vissa klienter har en föreställning om 
att coachen skulle ge dem ett arbete direkt ur “skrivbordslådan”. Återkommande i coachernas 
berättelser är att klienterna inte är förberedda på att själva arbeta för att få ett arbete. De 
ansvarar själva för sitt arbetssökande, men med coachens stöd och support. En coach berättar: 
 

Det är rätt så många som vill saker men de är inte beredda på att offra det som krävs för att nå dit. Att man vill 
jobba med en sak, men då krävs det treårig utbildning, ah men jag vill inte gå i skola, ah men då kan du inte 

jobba med det.  
(Informant 2) 

 
Ur detta citat kan vi se att många klienter vill ha ett arbete, men att det inte är beredda på att 
arbeta själv. De förstår inte vad coachens arbete innefattar och vad de behöver göra för att få 
ett arbete. Genom att coachen berättar för klienten vad som krävs för att få ett specifikt arbete, 
exempelvis en treårig utbildning klargör coachen villkoren för klienten. Detta för att inget 
missförstånd skall ske när den arbetssökande senare söker ett arbete och blir nekad på grund 
av sin bristande utbildning. I och med att coacherna reder ut förväntningar minskar det risken 
för missförstånd mellan båda parter. Kolbs lärteori (1993) blir synlig då coachen aktivt 
lyssnar och skapar en förståelse för vad klienten vill och behöver. Genom att använda sina 
tidigare erfarenheter och yrkeskompetens, reflekterar coachen över klientens berättelse och 
undersöker om klientens önskemål är möjliga att genomföra i praktiken. När coachen har fått 
klart vad det är klienten vill kan hen ge vägledning. En coach berättar hur hen gör för att ta 
reda på klientens behov: 
 

“...till exempel och träffa en ny person och verkligen fokusera, lyssna, lyssna in, ställa frågor, de här nyfikna 
frågorna, stämma av litegrann också, och känna, Hur långt kan jag gå med dig? Vem är du? Att vara nyfiken på 

den personen som sitter framför en bland annat.” 
(Informant 6)  

 
Utifrån ovanstående citat kan vi utläsa att det är coachens intresse att lyssna känna av klienter. 
Att ta reda på vilka de är och ställa frågor på ett nyfiket sätt genererar att coachen får en 
tydligare bild av klienten och dess mål med coachningprocessen. Ibland behöver coacherna 
förklara för klienterna hur coachningprocessen kommer gå till för att ingen skall bli besviken 
på processen: 
 
Jag brukar alltid fråga dem när vi träffas första gången. Vilka förväntningar dem har. Och jag brukar säga vilka 
förväntningar jag har också. För om man inte gör det, kan det lätt bli missförstånd. Dem kanske förväntar sig att 

jag skall ge dem ett jobb.  
(Informant 7) 

 
Citatet beskriver coachernas första mötestillfälle, att de är tydliga och går igenom varandras 
förväntningar för att ingen skall bli besviken. När coachen reder ut förväntningar i förväg är 
spelreglerna färdiga för kommande mötestillfällen. Enligt det sociokulturella perspektivet sker 
lärande genom att människor kommunicerar och med hjälp av ett språk kan de bilda en 
ömsesidig förståelse och på så sätt anpassa sig in i ett socialt sammanhang. Det sker när 
coachen och klienten delar med sig av sina tankar och känslor i mötet. Både coachens och 
klientens erfarenheter påverkar deras beteende och hur de tänker samt förhåller sig till 
varandra påverkar sätt att lära. Coachen lyssnar på klienten, reflekterar och berättar sedan om 
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sin del i coachningprocessen. På så sätt kan båda parter bilda en gemensam förståelse för vad 
som kommer att ske vid varje möte och hur de skall agera i förhållande till varandra. Enligt 
den situerade lärteorin sker lärande ständigt i mötet mellan människor. Coachen 
kommunicerar och klargör regler för mötet vilket leder till att arbetet som underlättar 
rollfördelningen i förhållandet coach- klient. Detta gör det möjligt att utjämna maktrelationer i 
förhållandet. Det gör att båda parter arbetar mot samma mål och underlättar vilket 
tillvägagångssätt som skall användas.  
 
När coachen och klienten möts anpassar båda beteende och agerar utifrån den situation som 
råder. Coacherna berättar att de i sin yrkesroll möter klienter från olika kulturer och med olika 
bakgrund. Oavsett situation eller klient är det coachens arbetsuppgift att få klienten känna sig 
bekväm och trygg och att de arbetar mot samma mål. En coach beskriver detta:  
 
 
Då sitter klinten och lyssnar på vilket sätt jag pratar till den potentiella arbetsgivaren. Då lär hon sig på något sätt 

hur hon skall prata med arbetsgivaren. 
(Informant 3)  

 
Citatet ovan beskriver hur coachen konkret visar klienten hur en arbetssökande skall föra sig i 
ett samtal med en arbetsgivare. Coachen visar klienten hur ett samtal går till vilket ger 
möjlighet för klienten att ta kontakt med potentiella arbetsgivare. Utifrån detta citat kan vi se 
att både coach och klient tillämpar olika faser i Kolbs lärteori (1993). När klienten är passiv 
och studerar hur coachen agerar i förhållande till arbetsgivaren sker första fasen, den konkreta 
upplevelsen. Klienter använder då sina tidigare erfarenheter för att förstå vad som sker. 
Därefter övergår klienten i den andra fasen, där hen reflekterar över vad coachen har visat och 
därmed har de möjlighet att ta till sig den nya kunskapen. Från coachen sida sker detta utifrån 
den fjärde fasen i Kolbs lärteori (1993). Coachen är aktiv och agerar på ett sätt som ger 
klienten möjlighet att lära sig att ta kontakt med potentiella arbetsgivare. Coachen visar 
klienten ett tillvägagångssätt i arbetssökandeprocessen.  
 

6.3.2 Coachens uppgift: Blanka sig själv 
Att lyssna är återkommande i coachernas berättelse om deras dagliga arbete. Genom att lyssna 
på klienten sätter sig coachen in i klientens situation och skapar en större förståelse för vad 
klienten berättar. Coacherna berättar att lyssnande sker på olika sätt och det är betydande del i 
coachens arbete. När coachen lämnar sina erfarenheter, fördomar och tidigare kunskaper 
utanför coachningtillfället, lyssnar coachen aktivt istället på klientens berättelse. En coach 
berättar:   
 
Det är egenskaper i form av att lämna sina egna issue utanför mötet. Det är lite grann att kunna blanka sig själv 

inför ett möte och verkligen vara lyssnande på djupet.   
      (Informant 6) 

 
Citatet beskriver hur lyssnande går till i coachningprocessen. När coachen lämnar sina egna 
förställningar, “issue” utanför gör coachen sig själv blank och kan ta till sig det som klienten 
säger på ett helt annat sätt, än om hen hade använt sina tidigare erfarenheter under samtalet. 
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Det som sker när coachen lämnar sina egna “issue” utanför mötet är att hen blir mer 
närvarande vid mötets gång och därmed lyssnar mindre fördomsfullt. Vi ser detta som Co-
Active Coachning modellen, steg två. Coachen är närvarande i mötet och lyssnar på det 
klienten berättar. Genom att lämna personliga känslor, tyckande et cetera blir coachen mer 
öppen och kan lyssna på ett annat sätt. Coachens agerande har likheter med Jablon och 
Dombro (2015) studie.  Författarna menar att en coach behöver självinsikt för att kunna 
coacha andra. Det betyder att coachen förstår sig själv och kan lämna sina egna tankar, 
känslor samt erfarenheter utanför coachninguppdraget. Coachen möter varje klient utifrån ett 
neutralläge. Samma coach berättar om att vara neutral i mötet:   
 
 

Det är inte alla gånger det är lätt att göra det. Men jag tror att vi får jobba väldigt mycket med det, att kunna 
släppa det som har varit under det senaste mötet. 

      (Informant 6)  
 
Coachen berättar att det inte alltid är enkelt att släppa det som varit och komma i neutralläge 
till ett nytt möte. Hen får tänka mycket på att försöka bortse sina tidigare kunskaper och 
istället lyssna på klientens berättelse. För att coachen skall kunna ta ställning vad som sker 
under mötestillfället lyssnar de fokuserat och ställer frågor för att känna in hur långt de kan gå 
med en klient. Coachens lyssnande kan vi se som andra steget hos Co-Active Coachning 
modellen. Coachen lyssnar och fokuserar på klienten, utan att använda sina tidigare 
erfarenheter för att förstå berättelsen. När coachen släpper det som har varit lämnar hen sina 
tidigare erfarenheter utanför berättelse och återspeglar samtalet utan att lägga in några 
personliga värderingar.  
 

6.3.3 Avgränsa samtal  
Gemensamt för coacherna är att de lyssnar på klienten. Coacherna berättar att det ger 
möjlighet för klienter att öppna upp sig och sin berättelse vilket bland kan vara problematiskt. 
Speciellt när klienter vill tala om andra saker som inte berör coachning. Coacherna har delade 
synpunkter angående denna problematik. Men de är tydliga med att jobbcoachning inte är en 
terapiform och menar att de endast arbetar med att hjälpa klienter att utvecklas för i sin tur få 
ett arbete. En coach berättar:  
 

Vi går inte in i någon terapiroll men däremot att låta personen få prata av sig. Det kan vara väldigt svåra 
situationer, men det är inte någon terapi, utan de får bara prata av sig på något vis och lämpa av sig mycket av 

den här säcken som de går och bär på.  
(Informant 6) 

 
Coachen berättar att det är viktigt att låta klienten få “prata av sig” och att det är lösningen för 
att kunna gå vidare. Många gånger finns det bakomliggande faktorer till att människor inte 
har ett arbete. Coachen menar att det inte är någon idé att påbörja insatser med jobbsökning 
om klienten inte är redo mentalt. En annan coach berättar om sin upplevelse:  
 
Ibland blir man ju lite av en hobbypsykolog. För dom människorna har oftast ingen som lyssnar på dem. Och när 

det väl är någon som sätter sig och lyssnar så vill de lasta av väldigt mycket.  
(Informant 2)  
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Coachen berättar att hen nästintill blir terapeut. Coachens sätt att agera uppmuntrar klienter att 
prata vilket gör att det klienter berättar om både problem och tunga bördor.  
Coachen berättar vidare om hur hen i början av sin karriär bemötte dessa klienter:  
 
I början var det väldigt svårt. För då ville man inte avbryta dem då de ville prata. Sen har man lärt sig efterhand 

att man får avgränsa. Vill du prata om det andra får du gå någon annanstans.  
(Informant 2)  

 
Citaten från informant 2 visar att coachens förmåga har utvecklats, hen har gått från oerfaren 
till att sätta gränser i samtal som är på väg åt fel håll. Coachen berättar att det i början var 
väldigt svårt att avbryta klienten. Men tiden, allt eftersom erfarenheten byggdes på fick hen 
mer erfarenhet och lärde sig när det var dags att avbryta ett samtal som är på väg mot ett annat 
håll. Utifrån det som framkommit i coachernas berättelser kan vi se att jobbcoachen både 
anpassar sitt eget beteende men även klientens. Informant 6 och informant 2 uppvisar olika 
sätt att agera i enlighet med Kolbs (1993) lärteori. Informant 2 har applicerat nya strategier i 
sitt yrkeskunnande. Hen insåg med att det tidigare arbetssättet inte fungerade för ett positivt 
coachningsamtal. Det har lett till att hen har blivit mer aktiv i samtalen för att avleda klienter 
från att bli för personliga. Detta sätt kan ses som den proximala utvecklingszonen. När 
coachen sätter upp gränser för hur klienten får bete sig, gör hen klienten observant på hur 
denne agerar. Informant 6 har tillskillnad från Informant 2 ett passivt förhållningssätt. Hen 
lyssnar in och kan på så sätt bilda sig en uppfattning om hur hen skall agera. Hen använder 
sina erfarenheter för att ta ställning till om klienten är mottaglig för jobbsökning i den 
nuvarande situationen.   
 
 

6.4 Jobbcoachens olika roller 

6.4.1 Upprätthållandet av coachens yrkeskompetens 
I detta tema redovisas hur jobbcoacher gör för att upprätthålla sin yrkeskompetens. Coacher 
tillägnar sig inte bara ny kunskap utan utvecklar den befintliga. De blir bättre på det som de 
redan kan.  
 
Coacherna berättar att det finns egenskaper som var särskilt viktiga att ha inom 
coachningyrket. Några återkommande egenskaper i coachers berättelser är “Bestämd, tydlig 
och förstående”. En coach berättar vad förståelse är för hen: 

 
Och förståelse för hur olika folk kan vara, att man faktiskt måste ha lite mer tålamod, allt händer inte på en dag. 

Och även hemma i samtal och så vidare. 
(Informant 2) 

 
Citatet ovan är ett svar på hur yrket leder till coachens personliga utveckling. Hen berättar att 
förståelse och tålamod är en egenskap som vuxit fram under tiden som coach. Coachen visar 
klienten förståelse vilket underlättar coachningprocessen. Yrkeskunskaperna visas även 
användbara på coachens fritid. Coacher upplever coachningarbetet positivt och berikas av 
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möten med nya människor, att få hjälpa klienter och se de utvecklas. Informant 2 fortsätter 
berätta sin upplevelse om personlig utveckling:  
 

Man utvecklas hela tiden man lär ju sig nya saker och får energi av människorna man träffar. Det är det som är 
tjusningen med att jobba med människor. Man vet aldrig vad som händer.  

(Informant 2)  
 
Informant 2 beskriver hur hen berikas av möten i sitt yrke, vid varje ny människa hen 
möter. Nya möten inspirerar och ger utmaningar. Däremot anser coacher att 
coachninguppdraget inte enbart går att studera till. En coach berättar:  
 

Detta är inget man lär sig genom skolan, utan genom arbetslivet.  
(Informant 3) 

 
Coachen beskriver att coachninguppdraget inte är något som man kan lära sig genom en 
teoretisk utbildning och att arbetslivserfarenheter värdesätts. Coachen anser att det är mest 
betydande att coacher har arbetslivserfarenheter. Citaten från informant 2 och 3 kan ses till 
det sociokulturella perspektivet på lärande som beskriver att kunskaper överförs via social 
interaktion. Informant 3 menar att coachningyrket är ett praktiskt yrke. Coachen lär sig via 
praktiken hur hen skall förhålla sig till sina klienter. Coachen känner av på vilket sätt hen kan 
bete sig i förhållande till klienten.  På så sätt utvecklar coacher strategier i varje möte med 
klienten. Varje klient är unik och har olika sätt att lära sig, därför behöver coacher 
individanpassa sitt arbetssätt efter varje klient. Informant 2 berikas av varje möte, något som 
karakteriseras av ett situerat lärande, båda parter, det vill säga coach och klient agerar i ett 
socialt sammanhang och anpassar sig till varandra. Det sociokulturella perspektivet är ständigt 
närvarande då parterna kommunicerar vilket leder till att de lär känna varandra. 
 
Coacherna berättar att det är nödvändigt med kreativa förmågor för att hitta rätt lösning för 
varje klient. Vidare var det bra att vara självständig, initiativtagande och ansvarsfull vilket 
ökade chanserna för en lyckad coachningprocess. Coacherna beskriver att det var bra att ha ett 
brett nätverk och “kunna känna till alla branscher som finns på den svenska 
arbetsmarknaden”. Genom sitt breda nätverk och goda marknadskännedom kan de lättare 
hjälpa de arbetssökande in på arbetsmarknaden. Coacher anser att marknadskännedom är en 
grundläggande kunskap för att klientens erfarenheter och utbildning skulle kunna “matchas” 
till rätt arbete. En coach berättar om hur hen arbetar med att individanpassa för klienten:   
 

Det kan handla om personligt varumärke, Mindfulness, stresshantering och så handlar det om att söka jobb via 
sociala medier. LinkedIn, hur jobbar man med de delarna det blir allt viktigare. Det är många som aldrig har sökt 

jobb. Det är lätt att bli lite handfallen och bli lite ensam och då få stöd i individuella samtal.  
( Informant 5) 

 
Citatet ovan visar hur coachen arbetar enskilt med klienten för att få hen att förbättra 
jobbsökning. Ibland möter coacher klienter som aldrig sökt ett arbete. Coachen visar klienten 
vilka alternativa vägar som finns att tillgå, och hur klienten kan hantera sin stress. Coachen 
visar klienten hur hen kan bilda ett personligt varumärke genom sociala medier vilket ökar 
chansen till att få ett arbete. Coachen visar klienten olika tillvägagångssätt vilket visar på 
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coachens kreativa förmåga. En annan coach berättar om hur hen använder sina egenskaper i 
mötet med klienter:  
 

Att man på något sätt skall stärka personens självinsikt. Okej, nu har du jobbat här i 15 år, men nu skall vi 
fokusera på framgång. Nu skall vi hitta andra vägar, som kommer generera ett annat jobb. Att vara tydlig, 

transparant, och att jobba på att stärka personens självförtroende tror jag är viktiga egenskaper. 
(Informant 3) 

 
Citatet ovan visar att coachen arbetar med att stärka klientens självkänsla. Coachen fokuserar 
inte på det som har varit utan mer på det som är här och nu samt vad som komma skall. 
Genom att finna andra tillvägagångssätt kan coachen hjälpa klienten att komma vidare i sitt 
tankesätt. Coachen förespråkar egenskaper som tydlighet och klarsynthet för att leda klienten 
i rätt riktning. Dessa egenskaper är enligt coachen fördelaktiga för att stärka klientens 
självförtroende, som kan leda till att klienten får ett arbete. I och med att coachen möter olika 
klienter kan de i samtal identifiera hur pass mycket klienter kan om jobbsökning. Utifrån detta 
kan de sedan tolka och se hur stort behov klienten har av stöd under sin jobbsökningsprocess. 
Detta kan ses som den proximala utvecklingszonen. Coachen hjälper klienten att identifiera 
kunskapsluckor som hen kan fylla ut för att få ett arbete. Detta leder i sin tur till att de 
tillsammans kan arbeta fram en åtgärdsplan som är grunden till att klienten ska nå sitt slutmål. 
Utifrån citaten kan vi se att både informant 5 och informant 3 använder dessa strategier i 
coachningprocessen. Coachen arbetar utifrån Kolbs (1993) lärocirkel, den tredje fasen som är 
abstrakt begreppsbildande. Där coachens drar slutsatser utifrån vad klienten har sagt. Genom 
att coachen är tydlig och konkret i sin kommunikation kan klienten i sin tur utveckla nya 
tankebanor som leder till andra arbetssätt.   
 

6.4.2 Individanpassade lösningar  
Coacher använder olika modeller för att aktivera klienten. Modellerna kan se olika ut 
beroende på företag. Gemensamt är att modellerna innehåller olika steg genom 
coachningprocessen och varje steg innehåller olika aktiviteter. Informant 1 berättar att det var 
nödvändigt att klienter “skall vara aktiva. Att de är motiverade för att vilja förändras”. Att 
klienterna är aktiva och deltagande bidrar till att de kan nå sina mål. Coacherna menar att det 
är lättare att förändras om klienterna är motiverade och har en vilja att förändas. Coacher 
berättar att det är betydelsefullt för klienterna att känna en ständig utveckling. Det är inte 
deras uppgift som coach att motivera klienten. Dock sker detta indirekt då coacher ställer 
frågor som aktiverar klientens sätt att tänka. Om jobbsökandet stannar av får coacher gå in 
och “coacha” klienten och ifrågasätta beteendet. Detta för att få klienten att fortsätta med 
arbetssökande. Coacher berättar att det är viktigt att vara tydlig och rak och ifrågasättande. 
Något som inte alltid uppskattades av klienter. Coacher påstår att klienter “gjorde något fel” 
om det hittat ett arbete under en längre tidsperiod, cirka 6 månader. Coacherna menar att det 
är deras uppgift att hjälpa klienterna att identifiera andra vägar. En coach berättar: 
 
Vissa kan söka 40 jobb per vecka och tycker inte att det är något problem och då fokuserar jobbcoachen på att få 
lite mer kvalité i deras ansökningar. För har man inte fått jobb på väldigt lång tid, då gör man någonting fel eller 

någonting som man kan förbättra. Och då försöker man hitta vad är det för någonting. Eller om man söker 
väldigt lite så fokuserar man på hög ansökningsfrekvens.  
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(Informant 4)  
 
Ovanstående citat beskriver coachens del i vägleda klienter när hen har kommit till ett 
vägskäl. Coachen går in och justerar ansökningsprocessen för vissa klienter. Coachen hjälper 
klienten att förstå att tillvägagångsgångsättet inte är gynnsamt. Det kan göras genom att 
effektivisera sökandet alternativ förbättra kvalitén. Citatet av informant 4 kan ses som Den 
proximala utvecklingszonen. Coachen uppmärksammar klienten på att det finns andra sätt att 
göra ett arbetssökande på vilket leder till att klienten får kunskap om att beteendet inte är 
hållbart i längden. Både coachen och klienten måste förändra sina strategier för att klienten 
skall få ett arbete. Coachen försöker förstå hur klienten lär för att kunna finna andra sätt att 
hjälpa. Det kan ses utifrån David Kolb (1993) lärocirkel där coachen reflekterar och 
utvärderar vad som kan vara lämpliga insatser i förhållande till klientens behov. Det som 
ursprungligen bestämdes i den gemensamma planen kanske inte fungerar nu. Coachen måste 
gå in aktivt för att ta reda på, agera, och justera utifrån vad som lämpas till klientens 
nuvarande situation.  
 
Coacher berättar att de bland annat individanpassar åtgärder med hjälp av EQ-test, ett 
självuppskattningstest som mäter emotionell intelligens. Testet mäter klientens upplevelse av 
sina egna känslor, kommunikativa förmåga samt förståelsen för andra människors känslor. 
Mätningen ämnar visa klienten hur hen kan använda sina empatiska förmågor och finna vägar 
framåt samt bilda nya relationer. Testet ämnar till att göra klienten medveten om sina styrkor 
och begränsningar. Testet är frivilligt att genomföra men enligt coacherna upplever klienterna 
detta positivt. En respondent berättar:  
 
Vi tittar på emotionell intelligens, som man ser är viktigare och viktigare att jobba med och fokusera på för att ha 

det bra. Inte bara i sin yrkesroll utan hela livet.  
(Informant 5) 

 
Coachen förklarar att de använder EQ-test då marknaden efterfrågar dessa. Testet är ett 
underlag för både klient och coach att reda på klientens uppfattning om sig själv. Testet 
hjälper coachen identifiera vilka som brister som finns hos klinten och hur hen kan åtgärda 
dem. Dessa tester underlättar för klienten att förstå sig själv bättre men även sin förståelse för 
andra människor. Detta kan vi se med hjälp av Kolbs lärteori (1993). Coachen har sett att 
marknaden efterfrågar egenskaper som emotionell intelligens. Genom coachens konkreta 
upplevelse av marknadsbehovet rekommenderar coachen att klienten genomför testet. 
Därefter studerar coachen klientens resultat och utifrån vad det visar kartlägger coachen 
klientens behov. Coachen och klienten kan då tillsammans göra en plan för hur klienten skall 
gå tillväga när hen söker arbete och vilka arbeten som kan passa.  
 

6.4.3 Gruppaktiviteter 
Coacher berättar om gruppaktiviteter vars syfte är till för att ge information och att få klienter 
att möta varandra i sökprocessen. Gruppträffarna är till för att skapa en meningsfull aktivitet 
för klienter. En coach berättar:  
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Det var av anledningen att de arbetssökande skulle få en rutin i vardagen, och faktiskt skulle komma upp på 
morgonen och ha något att gå till. Och sen för att vi skulle lära känna dem också för att vi skulle rekommendera 

dem till företag. 
(Informant 2)  

 
I citatet beskriver coachen att det är viktigt med en struktur i vardagen, att ha planerade 
aktiviteter för att skapa vardagliga rutiner. Planerade träffar ger coachen möjlighet att lära 
känna klienterna samt gör det lättare att matcha dem med potentiella arbetsgivare.  
När coachen träffar klienten i ett socialt sammanhang uppstår sociokulturellt lärande. 
Coachen och klienten delar med sig av erfarenheter till varandra, de möts, de kommunicerar 
och agerar med hjälp av både tal och kroppsspråk. Coachen har möjlighet att se hur klienten 
uppträder och kan bedöma klientens beteende utifrån sin arbetslivserfarenhet. Därefter tar 
coachen ställning till vilket arbete eller åtgärd som är lämplig att föreslå för klienten. Detta 
kan ses som den tredje delen av Co-Active Coachning modellen. Där coachen väljer att lyssna 
på klienten med alla sinnen för att skapa en förståelse för klienten och dess situation. 
 
 
För att klienter skall få förståelse för hur arbetsplatser fungerar besöker de tillsammans med 
coachen olika arbetsplatser. Coacherna anser att man bör undvika att blanda klienter som är 
på väg in ett arbete med de som är på väg från ett arbete. Klienterna befinner sig inte är i 
samma situation och har därmed inte har samma utgångsläge. Träffarna innehåller bland 
annat information om svenska lagar och skatteregler som ska ge klienter kunskap om det 
svenska arbetslivet. Däremot anser coacher att klienter som varit utan arbete väldigt länge, 
cirka två år, inte har någon nytta av denna information då de redan fått den. Jobbcoacherna 
arbetar enskilt med dessa klienter. De berättar även att de håller i datakunskap i syfte med att 
ge klienter kunskap om hur man går tillväga när man söker ett arbete och formulerar CV. En 
del av informanternas företag bjuder in olika gästföreläsare i syfte att ge klienter information 
om det svenska arbetslivet. En jobbcoach berättar:  
 
Vi jobbar väldigt mycket med seminarium med våra deltagare. Exempelvis hur man skall föra sig när man träffar 
rekryterare. Eller seminarier som riktar sig mot dolda jobb eller hur man skriver ett CV och ett personligt brev. 
Och då försöker man skapa en synergieffekt inom gruppen också, att de får träffa kollegor från andra branscher. 

Så att de skall mötas å ses i samma rum. 
(Informant 3) 

 
Ur detta citat kan vi förstå att seminarium är ett centralt arbetssätt för coacherna. Informant 3 
menar att gruppträffarna är tänkta för att skapa en bra effekt för klienterna. Träffarna skall 
göra så att klienter träffar andra klienter i samma situation. På så sätt kan de inspireras av 
varandra. Gruppträffarna är till för att ge klienterna information om olika sätt att söka arbete 
samt ge dem kännedom om hur de skall agera i förhållande till en arbetsgivare. Både coacher 
och klienter lär av varandra då de ses i dessa sammanhang. Under gruppträffar kan de utbyta 
erfarenheter genom att kommunicera och ge varandra tips och råd. Det situationsanpassade 
lärandet blir synligt då både coacher och klienter träffas och tillsammans delar med sig av 
erfarenheter i den sociala kontexten. I och med att alla människor har olika bakgrund och 
erfarenheter tar de till sig kunskap på olika sätt. Coacher arbetar med att ge en generell 
samhällsinformation vars syfte är att samla klienter och ge alla en förutsättning för att lära sig. 
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Det arbetssätt som coacherna använder kan ses som Kolbs (1993) fas aktivt genomförande. 
Coacherna praktiserar sina yrkeserfarenheter på gruppträffar. De förmedlar och 
kommunicerar information som är viktig att ha som arbetssökande. Coacherna har via sin 
yrkeserfarenhet lärt sig vad arbetsgivare efterfrågar i olika branscher, hur ett personligt brev 
och ett CV ska se ut samt att det finns jobb på andra forum än i platsannonser. De förmedlar 
dessa kunskaper till klienterna genom att öppet kommunicera med och visa klienterna andra 
sätt att söka och agera på.   
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7 Diskussion  
I detta avsnitt behandlar vi hur studiens resultat besvarar våra frågeställningar. Vi kommer att 
presentera studiens resultat i relation till tidigare forskning och avslutningsvis ge förslag på 
vidare forskning.  
 
I denna studie har vi undersökt hur jobbcoacher upplever sitt klientarbete samt hur 
lärprocessen sker mellan coach och klient. Vi har intervjuat sju jobbcoacher från kommunala 
och privata företag. Coacherna arbetar med jobbcoachning på olika sätt, både individinriktat 
med att hjälpa arbetssökande och ledare, men även med coachning av grupper och 
organisationer. Vi har också undersökt hur jobbcoacher arbetar för att utveckla sin kompetens. 
Vi har tagit del av lärande som ständigt är närvarande i jobbcoachens arbete där vi bland 
annat sett att yrkeserfarenheten värdesätts mer än den teoretiska erfarenheten. Vår studie visar 
även att jobbcoacherna värdesätter personliga egenskaper inom yrket. Egenskaper som 
tydlighet, bestämdhet och kreativitet är betydande för att kunna utföra arbetet och identifiera 
vilka åtgärder som är lämpliga för den enskilda klienten. Dessa egenskaper visas 
betydelsefulla för att göra klienten medveten om hens beteende och kapacitet. I och med att 
coachen är tydlig och coachar alternativt konfronterar ett beteende finns möjlighet att göra en 
förändring.  
 
Vi har valt att diskutera det som framkommit i analysen med utgångspunkt i studiens tre 
frågeställningar; Hur identifierar jobbcoachen klientens behov, Hur upplever jobbcoachen 
relationen till klienten, Hur upprätthåller jobbcoachen sitt lärande inom yrket? 
 

7.1 Hur identifierar jobbcoachen klientens behov?  
I denna studie har vi har tagit del av kartläggningsprocessen där coacherna går igenom 
förväntningar och upprättar muntliga avtal för att undvika eventuella missförstånd under 
samtalen med sin klient. Under varje samtal använder jobbcoachen sin yrkeserfarenhet och 
kreativa förmåga för att anpassa sig efter varje enskild klient. Studien visar således att 
jobbcoacher arbetar med individuella klientsamtal där de aktivt lyssnar och ställer öppna 
frågor för att leda samtalet framåt. Vi har sett att öppna frågor kan ge både positiv och 
negativ effekt i coachningprocessen. Samtalen påverkas av hur öppen och hur motiverad 
klienten är vilket styr hur coachen kan agera. I kartläggningen gör coachen gör tillsammans 
med klienten upp en plan och formulerar delmål för att hjälpa klienten nå sitt slutmål. 
Denna studie visar att planering och struktur är viktigt för att hjälpa klienter att bryta sin 
eventuella ensamhet. Genom att ha regelbundna möten och planerade aktiviteter skapar 
coacherna struktur som ger klienter en möjlighet till en meningsfull vardag. I och med att 
de har regelbundna möten och planerade aktiviteter lär coachen känna sin klient på ett 
djupare sätt som gör att coachen sedan kan hjälpa klienten att nå sina mål. 
 
Studien visar att coacher arbetar individuellt med klienter i syfte att förfina deras 
färdigheter med arbetssökande. De visar olika strategier och informerar klienten om nya 
vägar i arbetssökande. Vi har lagt märke till att de använder en relativt ny arbetsmetod, EQ 
test för att mäta emotionell intelligens. Detta för att kartlägga klientens egenskaper i 
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förhållande till vad marknaden efterfrågar. Vi kan se likheter med Bommeljes (2015) 
studie, som menar att EQ test är en relativt ny arbetsmetod inom coachning.   
 
 
Resultaten i vår studie visar likheter med Griffiths (2015) som menar att planerade åtgärder 
visas positiva under coachningprocessen. Denna studie visar att en stor del av 
jobbcoachens arbete utgår från att kartlägga klientens bakgrund för att reda ut vem klienten 
är och vilka mål hen vill uppnå. Detta stämmer överens med Wax och Weterheims (2015) 
studie som menar att coachen ser klienten ur ett holistiskt synsätt, att coachen ser till hela 
klientens livssituation under mötet. Vår studie har även visat, precis som Bommelje (2015) 
säger, att coachen behöver öva på att lämna sina tidigare erfarenheter utanför samtalet och 
istället lyssna på klientens berättelse. Resultatet i denna undersökning stämmer överens 
med de resultat Bommelje (2015) och som Robinsson (2010) presenterar. Bommelje 
(2015) menar att lyssnande är en egenskap som övas upp genom praktik. Likt det 
Robinsson (2010) skriver använder coacherna klientens berättelse som verktyg och 
reagerar på detaljer i berättelsen vilket leder till att de ställer öppna frågor som för samtalet 
framåt. De muntliga avtalen visar likheter med Gjerde (2012) som menar att coacher 
arbetar med att få en jämbördig relation för att klienten skall känna att hen och coachen 
arbetar mot samma mål.   
 

7.2 Hur upplever jobbcoachen relationen till klienten? 
En stor del av coachernas arbete består av enskilda samtal där vi har konstaterat att det är 
viktigt att hålla en professionell distans till klienten. Den professionella distansen behöver 
coachen hålla för att undvika att samtalen övergår i terapi. Studien visar att coachens sätt att 
lyssna kan göra klienter för bekväma, vilket leder till att de öppnar upp sig om sådant som 
inte har med coachning att göra. Vi har även noterat att det kan vara problematiskt om 
klienten tar över samtalet och inte håller sig till ämnet. Det tycks finnas olika inställning till 
att hantera dessa klienter vilket vi tror kan påverkas av coachers yrkeserfarenhet, dagsform, 
och den rådande situationen. I denna studie har vi sett att coacher går in och justerar klientens 
tillvägagångsätt om de upptäcker att klienten har svårigheter att nå sina mål. Vi har sett att 
coachen coachar med hjälp av positiv och negativ feedback. Detta har vi sett är nödvändigt 
för att hjälpa klienten att bli uppmärksam på sitt beteende vilket ska underlätta att följa den 
gemensamma planen. 
 
Vår studie visar delvis på samma resultat som Bommelje (2015) presenterar. Bommelje 
(2015) beskriver att lyssnande är en egenskap som övas upp med tiden och sedan byggs på 
och utvecklas allt eftersom erfarenheter utvidgas. Men hur coachen agerar kan även påverka 
samtalet. Jablon och Dombro (2015) menar att coachens inställning påverkar hur förhållandet 
blir mellan coach och klient. Med utgångspunkt från studiens resultat har vi sett att coachens 
förhållningssätt är betydande för ett välfungerande samtal. Coachens agerande kan ge både 
positiv och negativ effekt beroende på hur öppen klienten är i ett samtal. Det kan vi även se i 
Brands och Coetzees (2013) studie där de menar att förtroendet mellan coach och klient är 
betydande för coachningsamtalet. Även Wax och Weterheim (2015) understryker att 
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förtroendet är betydelsefullt för ett lyckat samarbete och att lyssnandet är en stor del av 
coachens arbete för att kunna förstå klienten, för att senare sätta rimliga mål.   
 

7.3 Hur upprätthåller jobbcoachen sitt lärande inom yrket? 
I denna studie visas att arbetslivserfarenhet är den mest betydande faktorn i 
coachninguppdraget. Jobbcoacher möter dagligen människor med olika bakgrund, 
erfarenheter och kultur vilket bidrar till deras arbetslivserfarenhet. Denna arbetslivserfarenhet 
visas grundläggande för att coachen skall kunna distansera sig i samtal med klienten. Dessa 
erfarenheter är grundläggande för att coacher skall kunna föra samtalet framåt och avgränsa 
klienten och hålla samtalet omkring åtgärdsplanen.  Vi har noterat att ett välfungerande 
samarbete mellan coach och klient är beroende av att coachen har rett ut vilka förväntningar 
som finns i början av en coachningprocess.  
 
I denna studie har vi tagit del av att lärande som ständigt närvarande i coachernas arbete. De 
lär sig i möten med människor, av klienters olika behov, i mötet med olika kulturer, genom att 
visa och lära ut olika tillvägagångssätt att söka arbeten med mera. Arbetet innebär att 
coacherna möter nya miljöer.  Coacherna prövar sina kunskaper i olika sammanhang. När de 
besöker olika företag och samarbetar med arbetsgivare och myndigheter. Resultaten i denna 
studie visar att coachen är länken mellan klient och arbetsgivare där en stor del av arbetet 
innebär att skapa kontakter med företag för att hjälpa arbetsgivare och klient att finna 
varandra. Denna studie visar att coacher gör detta genom att arrangera studiebesök och 
företagsträffar så att klienter och arbetsgivare har möjlighet att träffas. Gruppträffarna 
fungerar som ett forum för kunskapsutbyte där samtliga deltagare delar kunskap sinsemellan. 
Gruppträffarna gör att klienterna får en meningsfull och planerad aktivitet under dagen. 
Fördelen blev gruppträffarna tror vi är att deltagarna känner en större samhörighet, en vilja att 
lära sig av varandra. Oavsett om de vill eller ej påverkar de varandra till utveckling och 
inspiration. 

Denna studie visar på egenskaper som är lämpliga att ha om man arbetar som jobbcoach. 
Dessa egenskaper visas betydelsefulla för att kunna sätta gränser i samtal och göra klienten 
uppmärksam på sitt beteende. Dock visar denna studie att det vissa problem som coachen inte 
kan hantera med hjälp av sina egenskaper. Detta gäller validering av utbildning och 
förbättring av svenska språket. I övrigt var det svårt att hantera klienter med missbruk och 
psykisk ohälsa. I dessa fall samarbetar coachen med andra myndigheter för att skapa ett 
nätverk omkring klienten. Vi kan konstatera att det är en utmaning för coachen att hitta rätt 
hjälp till alla klienter. Coachen har inte förmågan att hjälpa klienten själv och måste därmed 
samarbeta med andra myndigheter för att erhålla kunskap och få vägledning. Vi ser detta som 
positivt för att bygga en god relation mellan coach och klient. Dock kan denna process vara 
tidskrävande vilket kan ses som negativ. När coachen fått mer kunskap om klientens 
funktionshinder eller problem kan hen lättare skapa en förståelse för hur hen ska hjälpa 
klienten. Det tror vi skapar en trygghet för både coachen och klienten vilket kan underlätta 
den fortsatta coachningprocessen.  
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Studiens resultat stämmer överens med Griffiths (2015) som menar att lärande ingår i 
coachers arbete. Resultatet visar även likheter med Barron och Morrins (2009) resultat då 
coacherna i denna studie arbetar med metoder för att gradvis stärka klienter i syfte är att 
förbättra deras självkänsla och motivation. Detta görs med hjälp av individuella samtal och 
gruppaktiviteter något som Aas och Vavik (2015) betonar har betydelse för att coach och 
klient ska lära sig av varandra i ett socialt sammanhang.  
 
Enligt IFAU 2012 och Arbetsförmedlingen Informationspaketet jobbcoacher, 2009, skall en 
coach ha specifika kompetenser för att klara av sitt arbete. En del är att inneha teoretisk 
utbildning inom områden pedagogik, kommunikation, sälj eller liknande utbildning. Enligt 
rapporterna skall coachen ha teoretisk utbildning eftersom det väger tyngre men i denna 
studie visas att det mest centrala att förstå hur människor fungerar, något som man inte kan 
läsa sig till på högskola eller universitet. I denna studie har vi sett att den teoretiska 
kunskapen är bra att ha som grund men yrket är mer praktiskt och behöver läras upp genom 
praktisk erfarenhet. 
 

7.4 Avslutande reflektion  
Under ovanstående rubriker har vi besvarat studiens tre frågeställningar. Hur identifierar 
jobbcoachen klientens behov, Hur upplever jobbcoachen relationen till klienten, Hur 
upprätthåller jobbcoachen sitt lärande inom yrket? 
 
Vi kan se att jobbcoach är ett yrke som är kräver praktiska erfarenheter och personliga 
egenskaper såsom empatisk förmåga, kreativitet och engagemang. Detta betyder att vi vet mer 
om yrket jobbcoachning och förstår hur jobbcoachningen tar sig uttryck. Målet med denna 
studies urval var att skapa en homogen urvalsgrupp för att ha möjlighet till generalisering. 
Enligt Bryman (2011) innebär generalisering att uttala sig om studiens trovärdighet och om 
resultaten går att överföras till den övrig populationen. Det positiva med urvalet i denna studie 
var att vi kunde se likheter och skillnader i informanternas berättelser. Den empiri som 
framställdes kunde sedan appliceras på teori och tidigare forskning. 
 
Denna studie visar att jobbcoacherna inte använde några webbverktyg mer än datakunskap att 
coacha klienter. Detta var något som förvånade oss då vi anade att webbcoachning var en del 
av jobbcoachens arbete. I artikeln “Web coachning: An alternative and complementary form 
of meeting” skriver Nilsson och Lodestad (2014)  att webbcoachning kan vara ett bra 
komplement till möten face to face. I samtal med jobbcoacher fick vi reda på att de 
förespråkade fysiska träffar och inte hade något behov av att använda webbcoachning. De 
fysiska träffarna ansågs viktiga och betydelsefulla i jobbcoachens uppdrag då de skapade rutin 
för klienter.  
 
Många coacher tycker ändå att webbcoachning borde vara ett mer aktuellt tillvägagångssätt 
eftersom samhället mer och mer utvecklas mot att arbeta med digitala verktyg. Vi tror att 
jobbcoacher undviker webbcoachning för att marknaden ännu inte har efterfrågat insatsen. 
Utifrån de svar vi har fått tolkar vi att webbcoachning hindrar personlig interaktion mellan 
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människor som anses betydelsefullt då klienten skall knyta kontakter med arbetsgivare. Vi 
anser inte att webbcoachning borde ha någon negativ effekt på individsamtal, utan kanske till 
och med skulle öka effektiviteten då coachen och klienten oftare kan stämma av med 
varandra. Däremot förstår vi att gruppträffar är viktiga för den sociala gemenskapen och ett 
arbetssätt för coachen att ge allmän information som är tillägnat en större grupp. Vi anser att 
det skulle vara intressant att vidareutveckla forskning inom just webbcoachning alternativt 
men även hur coacher använder webbverktyg i sitt dagliga arbete 
 
När vi bearbetade materialet valde vi att sortera bort vissa delar som inte föll inom ramarna 
för studiens syfte. En del som reducerades bort var coachers möjlighet till 
kompetensutveckling inom företaget. Denna del behandlar hur jobbcoachernas arbetsgivare 
ger dem möjlighet att träffas och dela kunskaper vid gemensamma möten. Detta är en fråga 
som kan undersökas vidare i en kommande undersökning. Hur jobbcoacher ser på sin 
kompetensutveckling inom företaget.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 
Bakgrundsfrågor  
 

1. Hur kom det sig att du började arbeta som coach? 
Hur länge har du arbetat som coach?  
Vilken utbildning och arbetslivserfarenhet har du? 
 
 

2. Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha som coach?  
Vilka verktyg anser du är de starkaste i coachningprocessen?  
Har du under din tid som coach arbetat på samma sätt hela tiden eller bytt teknik någon gång?  
 
 

Arbetssätt  
3. Vilka arbetsuppgifter har du som coach? 
 
 
4. Vilka typer av resurser har du tillgång till för att kunna utföra ditt uppdrag. Ex. 
tid, praktik utbildning etc.  
Hur stor möjlighet har du själv att påverka coachningprocessen? 
 
 
5. Hur får ni kontakt med era klienter?  
Hur ofta sker mötena med era klienter? 
 
 
6. Berätta hur ett möte med en klient går till och vad som sker? 
Är varje coachningtillfälle skräddarsydd efter varje klient, varför/ varför inte? 
Hur kartlägger du behovet hos dina klienter? 
Finns det andra arbetssätt till exempel webbaserad coachning, eller gruppträffar ?  
 
 
7. Hur upplever du relationen till dina klienter?  
 
 
8. Tror du att dina klienter har några förväntingar på dig som jobbcoach? Har du 
några förväntningar på dem? 
 
 
9. Vad kan det finnas för problem i arbetet med en klient? Och hur löser du dessa? 
 
 
 
Lärande  
10. Har du utvecklats som person av ditt arbete? På vilket sätt?  
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11. Hur hanterar du dina egna känslor under coachningprocessen?  
 
 
12. Berätta om ett lyckat coachningtillfälle?  
Vad var det som gjorde att det blev bra? 
 
 
Avslutning  
13. Vad anser du är det bästa med jobbcoachning?  
Vilka fördelar ser du med att arbeta på detta sätt?  
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Bilaga 2 - Intresseförfrågan 
 
 
 
Hej! 
Vi är två Uppsala studenter som läser programmet Personal och Arbetslivsfrågor med 
inriktning mot vuxna och arbetsliv. Vi är nu inne på sista terminen och skall därmed 
genomföra vår C-uppsats inom ämnet pedagogik.  
 

För närvarande är vi i en planeringsfas och undersöker möjligheten med att finna deltagare till 
vår studie.  
Vi är intresserade av att skriva om jobbcoachning och på vilket sätt jobbcoacher arbetar. 
Undersökningen kommer att ske genom intervjuer (ca 25 minuter). Intervjuerna kommer 
endast att användas inom uppsatsen och personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. 
Vi undrar om det finns möjlighet att genomföra intervju/ intervjuer med någon/några av era 
jobbcoacher? Intervjun bör genomföras under april månad. 
 
Tacksam för respons. 
 
Med vänlig hälsning  
Tove Eriksson och Helene Åhlman 
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Bilaga 3 - Samtyckesformulär 
 
 
2016-04-18   Samtyckesformulär 
 
 
     
Uppsala Universitet 
Tove Eriksson och Helene Åhlman 
      
 
Till berörda deltagare:      
Medgivande för deltagande i en studie om jobbcoachers arbete. 
      
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur jobbcoachens arbete fungerar samt hur 
ni vägleder arbetssökande. 
      
Metod 
Undersökningen består av intervjuer och kommer därefter analyseras. Om någon av 
deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer det att raderas. Viktigt 
att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan 
den sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 
      
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 
och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 
konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 
(Personuppgiftslagen 1998:204). 
 
      
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 
i undersökningen. 
      
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 
avbryta sin medverkan. 
     

• □  Jag vill medverka i studien. 

• □  Jag vill inte medverka i studien. 
       

      
     
Datum __________________________________________  
Underskrift ___________________________________________________  
     
 
 
 


