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Abstract 
Labour market coaching (Swedish:“Jobbcoachning”) was a comprehensive political project for the 

Swedish labour market, with the aim of helping unemployed individuals to enter the labour market. 

Between 2009-2014  the labour market coaching was carried out by private companies through 

governmental regulations. This thesis aims to find out (1) what coaching activities the coaches used, 

and (2) how these coaching activities can be understood in the light of previous scientific research. 

My results consist of interviews conducted with six labour market coaches. I use a motivational theory 

called "Self-Determination Theory" to analyze the coaching methods based on motivation. I identify 

ten categories of coaching activities and find that the coaches used both motivation and instruction as 

methods of coaching. All the identified coaching activities have the potential to intrinsically motivate 

the participant.  
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2 Inledning 
Arbetsförmedlingen (AF) drev år 2009-2012 jobbcoachning genom upphandlade 

kompletterande aktörer på uppdrag av regeringen (IFAU, 2012), samt fortsatte att driva 

Jobbcoachning i ett valfrihetssystem (Arbetsförmedlingen, 2012) år 2012-2014 efter att 

regeringsuppdraget löpte ut. AF tog år 2013 beslutet att inte längre driva Jobbcoachning i ett 

valfrihetssystem eftersom myndigheten gjorde tolkningen att regeringen i sin 

budgetproposition inte prioriterade en fortsatt satsning på långtidsarbetslösa genom 

jobbcoachning. Dock genomför AF fortfarande coachning eller coachningsliknande insatser 

inom tjänsterna Jobb- och utvecklingsgarantin/Jobbgaranti för unga, Etableringslots samt 

Rehabiliteringstjänst (Arbetsförmedlingen, 2013). 

Regeringen gav år 2008 AF i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som skulle 

erbjuda arbetssökande personlig coachning (Regeringsbeslut A2008/3628/A). Bakgrunden till 

beslutet var ”den allvarliga situationen på arbetsmarknaden” (Proposition 2008/09:97) som 

följde efter finanskrisen 2008. Syftet var att deltagarna i jobbcoachningen så tidigt som 

möjligt skulle kunna återgå till arbetsmarknaden (IFAU, 2012).  

Regeringen skrev att ambitionen var att AF:s tjänsteutbud och kompetens skulle kompletteras 

med flera aktörer, däribland bemanningsföretag. Enligt beslutet stod att läsa följande: ”Syftet 

är att göra utbudet av förmedlingstjänster större och mer diversifierat, vilket kan bidra till att 

förbättra matchningen, och ge förbättrad service till arbetslösa”. Vidare poängterades vikten 

av att en mångfald av aktörer över hela landet skulle bli delaktiga i upphandlingen, samt att 

mindre lokala aktörer skulle få möjlighet att medverka (Regeringsbeslut A2008/3628/A). 

I regeringsbeslutet fastställdes att stödet skulle erbjudas genom personliga coacher, vilka 

skulle ge ett ”individanpassat och effektivt stöd” i syfte att snabbt kunna assistera de 

arbetssökande att komma i arbete. Syftet var att hjälpa de arbetssökande att hitta 

”arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling samt till att marknadsföra nystartsjobb”. 

Alla som AF bedömde vara i behov av ett sådant stöd skulle kunna få stödet. Varje jobbcoach 

skulle högst ge stöd till ca 20 arbetssökande, i syfte att stödet skulle kunna garantera en hög 

kvalitet (Regeringsbeslut A2008/3628/A). Regeringen satte upp ett högt mål för antalet 

coachningsdeltagare. Det gavs ekonomiska medel till AF för att 110 000 arbetssökande skulle 

bli beviljade coachning år 2009. Målet ökade något år 2010 till 120 000 personer, medan 

målet halverades år 2011 till att gälla 60 000 deltagare, eftersom bedömningen gjordes att 

konjunkturläget hade förbättrats. Dock utökades detta senare med ytterligare ca 53 000 platser 

(IFAU, 2012). 

Jobbcoachningen blev ett omfattande arbetsmarknadspolitiskt projekt. AF fattade mellan åren 

2009-2011 över 300 000 beslut kring jobbcoachningen, till en kostnad av cirka 2,6 miljarder 

kronor. Mellan år 2009-2014 hade alla som var inskrivna på AF möjligheten att få stöd av en 

jobbcoach. Jobbcoacherna gav under tre månader personligt stöd till de arbetssökande. Detta 

skedde genom att coacherna gav de arbetssökande konkreta verktyg som exempelvis hjälp 

med CV-skrivning och ansökningsbrev, förberedelse inför anställningsintervjuer, samt med 

arbetsgivarkontakter och matchning gentemot arbetsmarknadens efterfrågan. Coachningen 
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kunde först ges både av interna jobbcoacher på AF och av kompletterande aktörer, så kallade 

externa jobbcoacher. I december 2010 upphörde tjänsten interna jobbcoacher (IFAU, 2012).  

Hur har då jobbcoachningen fungerat i praktiken? Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering (IFAU, 2012) kom fram till att jobbcoachningen hade relativt 

små effekter på möjligheten att få ett reguljärt arbete samt på om deltagarna återigen skulle 

komma att skrivas in på AF. De kom vidare fram till att individerna som deltog i 

jobbcoachningen ett år efter coachningens början i genomsnitt kom i arbete sju dagar 

snabbare än individer som inte deltog i coachningen.  

Ser vi till 24 månader efter coachningens början var dock både coachningsdeltagarna och de 

som inte fått coachning inskrivna på AF lika länge. Detta innebär alltså att jobbcoachningen 

inte verkade påverka möjligheterna till att få en långvarig anställning. Detta gällde både vid 

intern och extern jobbcoachning, det vill säga både jobbcoachning som gavs via AF och 

jobbcoachning som gavs av kompletterande aktörer. Att jobbcoachningen inte fick de positiva 

effekter som eftersträvades, visar på vikten av att studera fenomenet jobbcoachning närmare.  

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Det kan finnas flera olika skäl till att jobbcoachningen inte gav de resultat som regeringen 

antagligen hade förutspått. Dessa skäl kan exempelvis vara hur regelverk och riktlinjer var 

utformade, hur kommunikationen mellan AF och jobbcoacherna såg ut, samt möjligheterna på 

arbetsmarknaden. Jag har dock valt att studera en möjlig orsak, nämligen själva 

coachningsprocessen. Jag undersöker således i denna uppsats hur jobbcoacherna arbetade 

med sina klienter inom ramen för AF:s jobbcoachningsuppdrag. Jobbcoacherna (som alltså 

var kompletterande aktörer till AF) fick själva avgöra vilken coachningsmetodik som de 

skulle använda inom jobbcoachningen, så länge de höll sig inom det ramverk de fick från AF 

(Arbetsförmedlingen, 2012). Således anser jag det vara av intresse att undersöka hur 

coachningsprocessen såg ut hos leverantörerna som erbjöd jobbcoachning. Denna uppsats 

syftar till att beskriva själva coachningsprocessen för att ge underlag för vidare forskning. 

Mitt syfte är således inte att bedöma hur väl jobbcoachningen fungerar.  

3.2 Frågeställningar 
Min huvudfrågeställning är följande: Hur arbetar (externa) jobbcoacher med sina klienter 

inom ramen för Arbetsförmedlingens jobbcoachningsuppdrag? 

Denna huvudfrågeställning har jag brutit ner i två delfrågeställningar. Dessa 

delfrågeställningar är följande: 

1. Vilka coachningsaktiviteter använder sig jobbcoacherna av? 

2. Hur kan coachningsaktiviteterna förstås och diskuteras i ljuset av tidigare forskning inom 

området? 
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4 Disposition 
I avsnittet "Bakgrund om coachning" går jag för det första igenom coachningens historiska 

utveckling, från dess grund inom idrottsvärlden till dess befästning inom organisationer. 

Coachningens idétraditioner beskrivs, med ett fokus på dess grund inom psykologin. Sedan 

går jag igenom definitioner av begreppet coachning, där flera teorier beskriver coachningen 

som en metodik som syftar till att frigöra individens potential, medan andra teorier beskriver 

coachningen som en mer instruerande metodik. Jag går sedan igenom yrkesvägledningens 

utveckling i Sverige eftersom den är tätt sammanflätad med jobbcoachningens utveckling. 

Slutligen går jag igenom hur dagens jobbcoachning genom AF ser ut. 

Därefter går jag igenom tidigare forskning. I detta avsnitt ger jag först en kort introduktion till 

så kallade människobehandlande organisationer, det vill säga organisationer vars uppgift är att 

ta hand om människor (Tranquist, 2004). Sedan går jag igenom forskningslitteratur kring 

coachning inom människobehandlande organisationer; först inom socialt arbete, sedan 

coachning riktad mot klienter som behöver hjälp med att få ett arbete, och slutligen forskning 

kring hur jobbcoachning har bedrivits vid AF. Avslutningsvis sammanfattar jag den tidigare 

forskningen. 

Därefter följer uppsatsens teoriavsnitt. Eftersom jag studerar jobbcoachernas 

coachningsaktiviteter utifrån motivation och instruktion, så inleder jag detta avsnitt med en 

genomgång av hur motivation och instruktion kan använda inom coachning. Därefter går jag 

igenom Self-Determination Theory (SDT) som jag använder för att analysera hur coacherna 

arbetar med motivation. Slutligen går jag igenom relevant kritik som har framförts gentemot 

SDT samt argument för varför jag använder teorin. 

Därefter beskriver jag uppsatsen metod. Jag inleder med att beskriva intervjun som 

forskningsmetod samt motivera varför jag har valt att göra en intervjustudie. Sedan beskriver 

och motiverar jag studiens urval; först urval av forskningslitteratur och sedan urval av 

respondenterna. Därefter beskriver jag hur jag har utformat intervjuguiden som användes i vid 

genomförandet av intervjuerna. Sedan beskriver jag hur jag genomförde intervjuprocessen, 

och därefter hur min analysmodell ser ut samt hur jag har gått tillväga för att analysera 

materialet. Slutligen beskriver jag hur jag ser på min studies validitet och reliabilitet.  

Därefter beskriver jag mitt resultat och min analys, det vill säga intervjuerna med 

jobbcoacherna. Utifrån SDT analyserar jag varje coachningsaktivitet utifrån om coachen 

använder instruktion eller motivation som metod för att coacha deltagaren. Utifrån SDT 

analyserar jag vilket/vilka grundläggande psykologiskt behov (kompetens, samhörighet och 

autonomi) som coachningsaktiviteten kan tillgodose hos deltagaren. Därefter analyserar jag 

om coachningsaktiviteten framdriver inre eller yttre motivation. I detta avsnitt besvarar jag 

även frågeställning (2) Hur kan coachningsaktiviteterna förstås och diskuteras i ljuset av 

tidigare forskning inom området?.  

I avsnittet "Slutsatser" besvarar jag frågeställning (1) Vilka coachningsaktiviteter använder 

sig jobbcoacherna av?. I avsnittet "Avslutande diskussion" försöker jag sätta in denna studies 

resultat i ett större sammanhang genom att diskutera hur min studie, samt hur tidigare 
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forskning, kan svara på frågan varför projektet jobbcoachning inte har fått bättre effekt. Jag 

pekar även på relevanta områden för vidare forskning. 

5 Definitioner av begrepp 
Nedan följer definitioner av begreppen ”jobbcoachning”, ”jobbcoach” och ”deltagare”. 

Jobbcoachning: AF definierar jobbcoachning som "all aktivitet som är riktad till deltagaren 

personligen” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 2) inom tjänsten. Mer ingående information om 

vad tjänsten inkluderar finns i kapitel sju (Jobbcoachning genom Arbetsförmedlingen). 

Jobbcoach: AF definierar jobbcoachen som ”den/de av leverantörens personal som har den 

huvudsakliga kontakten med deltagaren” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 2). 

Deltagare: Dessa definierar jag som de arbetssökande individer som gick på AF:s 

jobbcoachningsprogram. 

6 Bakgrund om coachning 

6.1 Coachningens historiska utveckling 

Begreppet ”coach” har sitt ursprung i 1400-talets Ungern och hade ursprungligen betydelsen 

hästdroska eller kärra. Under 1500-talet kom detta transportmedel till England, vilket gjorde 

att även begreppet coach introducerades där. Det var en kusk, en ”coachman”, som ansvarade 

både för att styra hästdroskan, samt för omsorgen och vården av hästarna. Ansvaret som 

denna ”coachman” hade kan sägas ha lagt grunden till hur vi förstår begreppet ”coach” och 

”coachning” idag (Stelter, 2003). 

Nutidens förståelse för begreppet kan också sägas ha sin grund inom idrottsvärlden. På 

amerikanska och engelska college och universitet har idrotten traditionellt sett varit central för 

det sociala livet. Universiteten har en lång tradition av att konkurrera med varandra, även 

inom idrotten, vilket har skapat ett intresse för ledning och lärare att eleverna ska prestera så 

bra som möjligt. Även elitidrotten är i USA knuten till universitetssystemet. Universiteten 

hade ett intresse av att locka till sig många unga människor som ville studera, men som också 

var duktiga på idrott. I samband med detta anställde universiteten tränare som hjälpte eleverna 

att utvecklas inom idrotten. Under 1960-talet utvecklades detta system starkt. I början låg de 

träningsfysiologiska aspekterna i fokus för coachningen, men fokus kom senare även att 

hamna på hur psykologiska faktorer påverkar idrottsprestationen (Stelter, 2003). 

Under 1970-talets mitt tog några idrottscoacher med sig erfarenheterna de skaffat sig och 

tillämpade dessa utanför idrotten. En av de mest kända är Timothy Gallwey, som många anser 

vara coachningens fader. Gallwey hade erfarenhet både som tennisspelare och tennistränare 

(Gjerde 2003/2012). Han ansåg att ett stort problem som alla idrottsutövare måste få bukt med 

är den egna negativa rösten i huvudet. Gallwey skrev boken The Inner Game of Tennis år 

1975. Gallweys recept för seger inom tennisen var att utövaren skulle visualisera positiva 

framtidsscenarior i huvudet, samt undvika att ”utvärdera” och bedöma sig själv (Gallwey, 
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2008). Dessa idéer fick stort genomslag även inom andra sporter än tennis, samt spred sig 

också utanför sportens värld (Gjerde 2003/2012). 

Stelter delar in coachningens utveckling inom organisationer och näringsliv i fem faser: 

Fas ett: I denna fas överförs coachningen från idrottsvärlden till managementvärlden. Denna 

överföring börjar i USA under 1970-talet och i Europa under 1980-talet. Överföringen sker 

genom att företagsledare intresserar sig för idrottsbegrepp som ”motivation”, ”tävlan” och 

”topprestation”, då de vill hjälpa medarbetarna att utvecklas (Stelter, 2003). 

Fas två: Denna fas var som störst i mitten av 1980-talet och kan inte tydligt åtskiljas från Fas 

ett. Fas två var en del i en allmän satsning på att utveckla personal, vilket skedde i många 

företag. Detta gjorde att företagsledare coachade nyanställda medarbetare. Denna coachning 

bestod i: (a) att introducera de nyanställda till organisationens arbetsprocedurer, normer och 

värderingar, så att de känner sig hemma på arbetsplatsen, samt (b) att ledarna blir coacher som 

vidareutvecklar medarbetarna (Stelter, 2003). 

Fas tre: Coachningen går in i en tredje fas under 1980-talets mitt. Under denna tid finns det en 

samhällstrend som innebär ökat fokus på individen i förmån för stora sociala förändringar. 

Detta fokus gör att intresset för psykoterapi ökar.  Nu blir coachen en rådgivare som anlitas 

externt av organisationen. Coachen blir såväl en handledare för ledningen som en person som 

– utifrån ett psykologiskt perspektiv - utvecklar kompetensen bland olika personalgrupper 

(Stelter, 2003). 

Fas fyra: Denna fas sker under 1990-talet. Nu ökar kännedomen om coachningen som 

fenomen starkt, vilket till stor del beror på att den alltmer beskrivs i managementlitteraturen. 

Trots att coachningen nu blivit känd är den dock inte implementerad i lika hög grad som den 

omskrivs. Under denna fas började personalchefer att utveckla interna konsult- och 

rådgivningstjänster, vilka kretsade främst kring yrkesmässiga frågor, och mindre kring 

psykologi (Stelter, 2003).  

Fas fem: Denna fas sker i Skandinavien under 1990-talets mitt. Nu har coachningens 

popularitet ökat i stor omfattning. Begreppet coachning börjar nu innefatta ett stort antal 

personalutvecklande aktiviteter så som träning, instruktion, föredrag, undervisning, 

personalkurser med mera. I samband med denna trend sker en stark ökning av konsultfirmor 

som erbjuder coachningstjänster till företag (Stelter, 2003). 

6.2 Coachningens vetenskapliga grund 

6.2.1 Coachningens grund i filosofin 

Den moderna coachningen har sin grund i filosofi, psykologi och pedagogik. Coachningens 

grund i filosofin går tillbaka till den grekiska filosofen Sokrates, som menade att människan 

får insikt genom att själv upptäcka saker, inte genom att få andras ”sanningar” förklarade för 

sig. Sokrates ville få människor att upptäcka ”sanningarna” genom att samtala med dem. 

Likheterna mellan Sokrates och dagens coachning är tanken om att individen själv har svaret, 

samt viljan att individen ska öka sin självförståelse. Coachningen har även rötter i Sören 

Kierkegaards (1813-1855) filosofi. Kierkegaard menade att individens egen sanning var den 
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äkta sanningen. Kierkegaards uppmaning till individen att ta eget ansvar över sitt liv, samt att 

individen själv skapar sin existens, präglar coachningen. Även Kierkegaards uppfattning om 

att sanningen är subjektiv är central inom coachningen (Gjerde 2003/2012). 

6.2.2 Coachningens grund i psykologin 

Grundtankar och arbetsredskap i olika psykologiska terapitraditioner har påverkat 

coachningens utveckling. Det är dock viktigt att understryka att en terapeut ofta betecknar sin 

terapiform som tillhörande en viss teoretisk tradition. Coacher gör ofta inte denna koppling, 

utan beskriver istället sin coachning utifrån den kontext som coachningen sker i och använder 

således flera olika teoretiska modeller och tekniker i sin coachning. Detta innebär exempelvis 

att en coachningsstil som bygger på psykodynamiskt tänkande också kan använda idéer från 

lösningsinriktad psykologi eller från den kognitiva traditionen (Lee, 2010). Fyra idétraditioner 

inom psykologin som har varit viktiga för coachningens utveckling är psykoanalysen, den 

kognitiva traditionen, den humanistiska traditionen samt den lösningsinriktade metodiken.  

Målet med psykoanalys är att hjälpa klienten att nå insikt genom att medvetandegöra den 

underliggande psykodynamiken kring klientens problem (Passer & Smith, 2008). I den 

psykodynamiska coachningen är deltagarens undermedvetna i centrum för att skapa 

förändring. Här utforskas de interna och potentiellt konfliktfyllda relationerna mellan olika 

delar av deltagarens medvetande. Om deltagaren får förtroende för coachen kan coachen efter 

en tid gradvis förstå mer och mer om deltagarens omedvetna agenda, vilket gör det möjligt att 

utforska hur deltagarens känslor har kommit till, hur de har utvecklats och hur de påverkar 

deltagarens nuvarande beteende (Lee, 2010).   

Den kognitiva traditionen bygger på premissen att hur vi ser på händelser djupt påverkar hur 

vi upplever dem (Neenan & Dryden, 2002). Vid behandling av deprimerade klienter är det 

första steget att få klienten att inse att det är hennes tankar, inte situationen, som ger upphov 

till depressiva reaktioner (Beck, Rush, Shaw, & Emery, G, 1979). Fokuset inom den kognitivt 

beteendeinriktade coachningen ligger på att ge deltagarna förmågor och strategier som gör 

dem förmögna att utvecklas. Detta görs genom att coachen hjälper deltagaren att inse hon 

begränsar sig själv. Coachen försöker hjälpa deltagaren att se på sina problem ur nya 

perspektiv. Självacceptans är viktigt, d.v.s. att deltagaren inte utvärderar sig själv (som 

”dålig”, ”svag”, ”stark”, ”framgångsrik”, ”misslyckad”), utan bara utvärdera olika aspekter av 

sig själv, så som olika förmågor som deltagaren besitter eller vill utveckla (Williams, 

Edgerton, & Palmer, 2010). 

Den humanistiska traditionen ser på människan som en medveten, självständig och 

självförverkligande varelse. Det finns ingen tydlig teori som förklarar den humanistiska 

traditionen, men det finns konsekventa teman som löper igenom konceptet. Det viktigaste 

temat är förändring, d.v.s. hur människan strävar efter att nå sin fulla potential. De ledande 

psykologerna inom den humanistiska traditionen är Abraham Maslow och Carl Rogers 

(Parsloe & Leedham, 2009). 

Maslow (1943) ville bredda förståelsen inom dåtidens motivationspsykologiska forskning och 

utvecklade konceptet behovshierarki. I sin första version av teorin, som utkom 1943 i artikeln 

A Theory of Motivation, beskrivs fem olika nivåer (fysiologiska behov, behov av trygghet, 
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behov av kärlek och gemenskap, behov av uppskattning, samt behov av självförverkligande). 

Maslow beskriver dessa behov som att de finns i en sorts hierarki, där människan prioriterar 

att uppfylla ett behov först då tidigare behov är tillfredställda. Enligt Maslow är  

självförverkligandet människans främsta motiv. 

Rogers (1974) grundade den klientcentrerade terapin. Rogers utgångspunkt är att alla 

organismer, inklusive människan, besitter en stark drivkraft att utveckla sig själv till sin fulla 

potential. I Rogers terapi är relationen mellan terapeut och klient central. Rogers menar att om 

relationen mellan terapeuten och klienten är konstruktiv kan klienten använda denna relation 

till att utveckla sig själv. Enligt Rogers är det viktigt att terapeuten är genuin, accepterande 

och positiv gentemot deltagaren.  

Lösningsinriktad metodik är en typ av terapi som fokuserar på att finna lösningar till 

deltagarens problem under relativt kort tidsram (Gjerde 2003/2012). Den grundläggande 

utgångspunkten är att olika lösningar passar för olika individer, samt att varje individ är 

kompetent nog att lösa sina egna problem (Parsloe & Leedham, 2009). Deltagaren fokuserar 

på vad hon vill uppnå samt att agera så att dessa mål infrias. Det centrala är att förstå sig på 

lösningsmönstret, d.v.s. hur man generellt sett går tillväga för att lösa problem samt vad som 

utmärker en situation där problem är lösta (Gjerde 2003/2012). Coachernas utgångspunkt och 

arbetssätt inom den lösningsinriktade metodiken är mycket likt terapiformen (Cavanagh & 

Grant, 2010). 

6.3 Definitioner av begreppet coachning 
I detta avsnitt beskriver jag hur olika definitioner av begreppet coachning ser ut. Nutidens 

förståelse för begreppet coachning kan sägas ha sin grund inom idrottsvärlden. Jag börjar 

därför med att beskriva hur coachningen har definierats inom idrotten. Singer (1972) menar 

att coachen har till uppgift att ha kunskap om den verksamhet som bedrivs i samband med 

tävlingen.  I detta övergripande ansvar ingår det att kunna delegera olika uppgifter till 

exempelvis konditionstränare, assisterande coacher och massörer. Han menar också att 

coachen har det övergripande ansvaret att skapa en miljö för att främja idrottsutövarens 

prestationer. Enligt Singer är det dessutom viktigt att coachen besitter goda detaljkunskaper 

inom olika specifika områden som berör idrottsutövningen.  

Även Noer (2000) menar att idrottscoachen bör vara en innehållsexpert, genom att känna till 

de färdigheter som är nödvändiga för att en idrottsutövare ska kunna prestera på maximal 

nivå. Inom idrotten är det önskade resultatet att vinna, och coachen är en del av detta 

”system”. Det gör att coachen finns till för att hjälpa idrottsutövaren att definiera och nå sina 

mål. 

Beyer (1992) skiljer mellan coachens och tränarens roll inom lagsporter. Coachen har 

ansvaret för att coacha laget under tävlings- och matchsituationer i de sammanhang där det 

finns en tillåten kontakt mellan idrottarna och coachen. Detta kan ske genom exempelvis 

taktiska råd, specifika instruktioner och ”peptalk”. Tränaren har däremot ansvaret att träna 

upp laget utanför tävlings- och matchsituationen. Beyer beskriver coachningens komponenter 

dels som den rådgivning och vägledning som används för att optimera idrottarens prestationer 
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i tävlings- eller träningssammanhang, samt dels som den specifika hjälp som ges för att uppnå 

maximal samverkan mellan yttre och inre förhållanden under tävlingar. Coachen ska hjälpa 

idrottsutövaren både att maximera sin prestation, samt arbeta med självförtroendeträning och 

det sociala klimatet inom idrottsgrupper som utför en lagsport. 

Fahlström (2001), som har skrivit en avhandling om ishockeycoacher, har en bred definition 

av coachning inom idrott. Fahlström menar att inom begreppet coachning "ingår allt det som 

coachen eller hans medhjälpare gör för att få en individ eller ett lag att uppnå de uppsatta 

målen" (Fahlström, 2001, s. 12). Fahlström definierar begreppet coachning som följande: 

Den person som, ensam eller tillsammans med medhjälpare, leder och ansvarar för den idrottsliga verksamheten. 

Att vara coach innebär ett övergripande ansvar för all planering och träning, att leda laget under matcher samt att 

följa upp inom verksamhetens ram (Fahlström, 2001, s. 12). 

Ovanstående definitioner berör coachningen i en idrottskontext. Vi kan se att instruktion är en 

viktig komponent i coachningen enligt dessa definitioner. Om vi tittar på coachning inom 

organisationer, samt till s.k. livscoachning - vars mål är att coacha individer för att förbättra 

deras förmågor att hantera livets utmaningar (Bluckert, 2006) - så fokuserar dessa definitioner 

generellt sett på coachningen som en metodik som gör att deltagaren kan frigöra sin potential, 

bli motiverad, få hjälp med självutveckling, utöka sin handlingsförmåga och dylikt. Jag 

jämför dessa olika perspektiv i teoriavsnittet. Nedan följer några definitioner av coachning 

som utgår från att frigöra potential och motivera deltagarna. 

Cox, Bachkirova och Clutterwork (2010) har skrivit en bok om coachning utifrån ett 

psykologiskt perspektiv. De lägger vikt på individens utvecklingsprocess samt på att 

coachningens innehåll kan variera beroende på vad som passar den enskilda individen. 

Författarna definierar coachning som följande: 

En mänsklig utvecklingsprocess som involverar strukturerad, fokuserad interaktion och ändamålsenliga 

strategier, verktyg och tekniker för att främja önskvärd och hållbar förändring till förmån för deltagaren och 

eventuellt för andra intressenter (Cox et al., 2010, s.1). 

Whitmore var en framgångsrik racerförare som var inspirerad av Gallweys bok The Inner 

Game of Tennis. Han började själv arbeta med coachning, och grundade tillsammans med 

Gallwey Inner Game Ltd, varefter han kom att bli en framgångsrik coach inom 

företagsvärlden.Whitmore lägger fokuset på att coachen bör frigöra potential istället för att 

instruera deltagaren. Whitmore skriver följande: 

Coaching innebär att frigöra en persons möjligheter att maximera de egna prestationerna. Det handlar om att 

hjälpa människor att lära, inte om att undervisa dem. För tänk efter, hur lärde du dig att gå? Blev du instruerad av 

din mamma? Var och en av oss har en inbyggd, naturlig förmåga att lära som faktiskt störs av instruktioner 

(Whitmore, 2013, s. 16). 

Gjerde (2003) har i flera år forskat kring coachning. Hon har gett ut boken Coachning: Vad? 

Varför? Hur?, där hon ger en grundlig introduktion till vad coachning är för något. Gjerde ser 

på coachningen som en process där deltagaren får hjälp med att frigöra sin potential. Gjerde 

skriver följande: 
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Coachning är inte ett sätt att ”reparera” icke fungerande medarbetare eller människor, utan ett sätt att ta fram det 

bästa hos dem. Coaching har som syfte att frigöra människors potential. Det gör vi genom att koppla ihop 

individen med hans inneboende kunskap, hans värderingar, motivation och mål, och knyta detta till handling. 

Var och en har de svar vi behöver i oss, eller så vet vi vart vi kan gå för att hitta dem. Coaching gör denna 

process mer lättillgänglig (Gjerde 2003/2012, s. 5). 

6.4 Yrkesvägledningens utveckling i Sverige 
Yrkesvägledningens historiska utveckling är tätt sammanknuten med jobbcoachningens 

utveckling i Sverige. Innan regeringen år 2008 gav AF i uppdrag att upphandla jobbcoacher 

(Regeringsbeslut A2008/3628/A) så låg fokuset inom AF på vägledning. Därför beskriver jag 

i detta avsnitt yrkesvägledningens historiska utveckling i Sverige, samt redovisar forskning 

kring hur vägledning och coachning skiljer sig åt. 

6.4.1 Yrkesvägledningens historiska utveckling 

Enligt Lindh (1988) är grunden till den professionella vägledningens utveckling i Sverige 

Ejnar Neymarks förslag på yrkesvägledningsprogram som lades fram i SOU 1945:43. 

Neymark pekade på behovet av en metodiskt utvecklad yrkesvägledningen samt behovet av 

utbildade vägledare inom skolan som skulle "väcka den unge till insikt om yrkesvalets och 

yrkesutbildningens betydelse och bibringa vederbörande en sund, ansvarsmedveten inställning 

till framtiden och arbetet" (SOU 1945:43, s. 48). Vägledningen blev också från början knuten 

till skolan. Eftersom ungdomsarbetslösheten ökade under 1930- och 40-talen, samt eftersom 

utbildningsmöjligheterna blev alltmer komplicerade, blev det nödvändigt att hjälpa 

ungdomarna mot slutet av skoltiden. Trots att yrkesvägledningen alltså främst var knuten till 

skolelever, så hade arbetsmarknadsmyndigheterna ansvaret över den (Lindh, 1988).  

Vägledningens metodik byggde under 1940-talet på utvecklingspsykologiska teorier och 

personlighetstester. Dessa teorier tog tillvara på individens egna intressen kring vilka arbeten 

individen vill ha, vilket stod i kontrast till tidigare teorier där diagnostiska test var viktiga, 

samt där individen skulle anpassas till arbetsmarknaden. Carl Rogers klientcentrerade teori får 

stort inflytande över studie- och yrkesvägledningens teori och metod, vilket innebär att ett 

större fokus på människans inre drivkrafter (Lovén, 1991). Rogers menar att samtalet är 

vägledarens viktigaste redskap, då samtalet utrustar klienten med ökad självkännedom, vilket 

i sin tur ger klienten förmågan att själv hantera olika situationer (Rogers, 1951). Detta gör att 

vägledaren, istället för att styra klienten utifrån olika testresultat, nu blir mindre "styrande" 

och mer lyssnande (Lovén, 1991). 

År 1971 inrättades en enhetlig studie- och yrkesvägledningsorganisation inom skolan. 

Yrkesvägledare eller syo-konsulenter skulle, under skolledningens översyn, hjälpa eleverna 

med studie- och yrkesorientering. Detta innebar en ansvarsfördelning mellan skolan och AF: 

skolan ansvarade för vägledningen av sina egna elever medan AF ansvarade för vägledning av 

vuxna. På AF var det först två personalkategorier som ansvarade för vuxenvägledningen. För 

det första arbetsvårdare, vilka ansvarade för att hjälpa arbetssökande som hade ett handikapp 

och för detta var i behov av yrkesinriktad rehabilitering. För det andra yrkesvägledare, som 

ansvarade för arbetssökande som behövde hjälp med att välja utbildning och arbete. I början 

av 1980-talet skedde en sammanslagning av arbetsvårdare och yrkesvägledare till 

arbetsvägledning (Lindh, 1988).  
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Under 1970-talet börjar större vikt läggas på gruppaktiviteter inom Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Vägledningsteorierna inspirerades av socialpsykologiska och sociologiska synsätt. Ett mer 

sociologiskt synsätt träder fram, där individens beroende av sin klasstillgörighet, ekonomiska 

status och kön betonas. Fokuset ligger under denna tid på personlighetsmässiga 

undersökningar. Testerna av olika slag försvinner nästan helt inom skolvägledningen, och 

även inom arbetsmarknadsmyndigheterna minskar deras betydelse. Vägledningens uppgift 

blir nu att hjälpa individer med begränsade resurser att bli medvetna och aktiverade (Lovén, 

1991).  

Under 1980-talet sker stora förändringar inom yrkesvägledningen, då yrkesvägledning och 

arbetsvård slås samman under begreppet arbetsvägledning. Detta sker på förslag av den s.k. 

Plog-utredningen (Plog = platsförmedlingens organisation). Utredningens syfte är att 

platsförmedlingens funktion ska renodlas samt att den ska ges minst 50 procent av 

förmedlingens personalresurser. Under 1980-talet blir vägledarna alltmer intresserade av den 

personliga vägledningen, i motsats till gruppaktiviteterna under 1970-talet. En förklaring till 

detta kan vara att vägledarna upplevde en identitetskris eftersom deras professionalism 

diskuterades, både gällande deras arbetsmetoder och deras roll inom arbetsmarknadsverket 

och skolan (Lovén, 1991).  

Det var under 1990-talet som termen "Arbetsförmedlare" kom att börja användas på flertalet 

arbetsförmedlingskontor, som en gemensam beteckning för platsförmedlare och vägledare. 

Platsförmedlarens kärnverksamhet bestod i att matcha (koppla samman) arbetssökande med 

lediga arbeten. Till detta hörde arbetsuppgifterna att ta emot och skriva in nya arbetssökande, 

att ge arbetssökande information och hjälp till självservice, samt boka in ett möte tillsammans 

med en handläggare. Vidare skulle platsförmedlaren ha löpande kontakt med de 

arbetssökande samt hantera företagskontakter. Platsförmedlare kunde göra bedömningen att 

den arbetssökande var i behov av ytterligare stöd, vilket gjorde att vägledaren fick hjälpa 

henne i hennes arbetssökande. Vägledarens ansvar var att yrkesvägleda deltagaren samt 

placera de deltagare som inte var färdiga för att söka jobb i lämpliga åtgärdsprogram 

(Riksrevisionsverket, 1999:15). 

Enligt Dresch och Lovén (2003) har en viktig trend inom vägledning under 1990-talet var att 

vägledningscentra och Infotek etablerats. Syftet har varit att exponera information bättre samt 

att samla vägledarna på samma plats. Denna utveckling har dock på senare tid avtagit något 

medan s.k. lärcentra tenderar att öka i omfattning. Ovanstående förändringar har resulterat i 

att självservice och internetverktyg har tenderat att öka i omfattning. Inom AF har denna 

utveckling resulterat i skapandet av instrument och verktyg som ska underlätta den 

arbetssökandes egen aktivitet. 

6.4.2 Jämförelse mellan vägledning och coachning 

Enligt Engstrand och Vesterlund (2011) finns det flera likheter mellan vägledning och 

coachning. De båda arbetssätten har likartade teoretiska utgångspunkter, så som vikten av 

individens inneboende förmågor, individens potential att lära sig nya saker, samt individens 

förmåga till egna fria val. Både vägledningen och coachningen har ett eklektiskt 

förhållningssätt, d.v.s. de kombinerar saker från olika modeller. Författarna skriver därför att 
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"eftersom vägledning och coachning uppvisar så många likheter handlar det om inom vilken 

kontext vägledare och coacher opererar och vilket perspektiv de utgår från" (Engstrand & 

Vesterlund,  2011, s. 14). 

Metoderna skiljer sig dock åt genom att coachning används för flera olika målgrupper samt 

för olika typer av målsättningar, medan vägledning främst hjälper individen att välja 

yrkesinriktning (Engstrand och Vesterlund, 2011). Lindh (1988) resonerar kring 

vägledningens betydelse för att hjälpa medborgarna att välja yrke. Hon menar att sedan slutet 

av 1980-talet har det varit ett fördelningspolitiskt mål att varje medborgare ska få ett arbete 

som svarar mot deras möjligheter och resurser. Vägledningen har haft en uppgift i att stödja 

de svagaste samhällsgrupperna inom utbildning och arbete. Vidare har vägledningen som 

uppgift att "främja rörligheten, såväl socialt, ekonomiskt som geografiskt i samhället" (Lindh, 

1988, s. 21).   

7 Jobbcoachning genom Arbetsförmedlingen 
AF drev år 2009-2012 jobbcoachning genom upphandlade kompletterande aktörer på uppdrag 

av regeringen (IFAU, 2012), samt fortsatte år 2012-2014 att driva Jobbcoachning i ett 

valfrihetssystem (Arbetsförmedlingen, 2012) när regeringsuppdraget löpte ut. Åren 2009-

2010 fanns det jobbcoacher som arbetade internt på AF (IFAU, 2012), vilka jag benämner 

som interna jobbcoacher. Mellan år 2009-2013 upphandlade AF även jobbcoachningsföretag 

(de sista deltagarna i jobbcoachningen blev dock coachade till januari 2014) som genomförde 

jobbcoachning på uppdrag åt AF, vilka jag benämner som externa jobbcoacher. Det är de 

externa jobbcoacherna som jag studerar i denna uppsats, eftersom AF endast använde sig av 

externa jobbcoacher när arbetet med denna uppsats påbörjades.  

AF fattade mellan år 2009-2011 över 300 000 beslut kring jobbcoachningen, till en kostnad av 

ca 2,6 miljarder kronor. Av dessa beslut berörde ca 110 000 intern coachning och ca 190 000 

extern coachning. Besluten var fördelade över ca 273 000 individer. Under dessa år var 

majoriteten av deltagarna (84 procent) i jobbcoachningen öppet arbetslösa. Övriga deltagare 

var deltidsarbetslösa eller deltagare i något av AF:s program. Deltagarna stod över lag 

närmare arbetsmarknaden är öviga som var öppet arbetslösa. I genomsnitt var deltagarna 

yngre och deras utbildning var något högre, de hade varit utan arbete en kortare period samt 

deltagit i färre arbetsmarknadspolitiska projekt. Deltagarna var födda utanför Norden i något 

högre grad än de som inte fått coachning (Arbetsförmedlingen, 2012). 

7.1 Interna jobbcoacher inom Arbetsförmedlingen 
Under vintern och våren 2009 anställde och utbildade AF ca 740 interna jobbcoacher. Flera av 

dessa anställda var, innan de blev coacher, inskrivna som arbetssökande (Eriksson, 2009). Det 

ställdes inte några krav på tidigare arbetslivserfarenhet på de interna coacherna (IFAU, 2012). 

Under mars 2009 började de första interna coacherna att arbeta. Parallellt med anställandet av 

interna coacher skedde även upphandlingen av externa coacher. De första externa coacherna 

började arbeta i augusti 2009 (Eriksson, 2009).  
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Under andra halvåret av 2009 fanns det ungefär 10 000 deltagare registrerade i 

jobbcoachningsprogrammet. De flesta av dessa hade en intern coach. AF skapade en 

yrkesprofil för jobbcoacher samt en två veckors lång utbildning för de interna jobbcoacherna. 

Denna utbildning innehöll coachningsmetodik samt valda delar av arbetsförmedlares 

basutbildning. Rekryteringen av de interna coacherna genomfördes av de lokala kontoren, så 

att de själva hade möjligheten att styra över sitt behov av coacher. År 2010 ökade antalet 

interna jobbcoacher till ca 850 stycken (IFAU, 2012). 

Den sista december år 2010 upphörde tjänsten ”intern jobbcoach”. Detta var till följd av att 

konjunkturen under hösten 2010 började gå uppåt och arbetslösheten minskade. AF ville spara 

pengar vilket gjorde att de inte förlängde de interna jobbcoachernas kontrakt, utan lade över 

denna tjänst på arbetsförmedlarna, som var fast anställda. Antalet deltagare i intern 

jobbcoachning minskade starkt i samband med detta. Sedan år 2011 utförs AF:s interna 

jobbcoachning av s.k. arbetsförmedlare med inriktning jobbcoachning. Dessa 

arbetsförmedlare kallas för ”fömedlarcoacher” och är en sorts kombination av coacher och 

förmedlare. Till skillnad från de interna jobbcoacherna har de också administrativt ansvar för 

de arbetssökande som de hjälper. Denna tjänst är alltså inte lika ”renodlad” som den tidigare 

interna jobbcoachningen var (IFAU, 2012). 

7.2 Externa jobbcoacher genom Arbetsförmedlingen  
Under år 2009 upphandlade AF 952 jobbcoachningsföretag. De första jobbcoacherna 

tillträdde sin tjänst i augusti 2009 (Eriksson, 2009). Sedan 2012 har AF inte längre ett 

regeringsuppdrag att bedriva jobbcoachning, men tog dock själva beslutet att erbjuda tjänsten 

(IFAU, 2012). AF upphandlade tjänsten Jobbcoachning i ett valfrihetssystem 

(Arbetsförmedlingen, 2012) fram till år 2013. Lag om valfrihetssystem (LOV, SFS 2009:856) 

innebär följande: ”när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad 

gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster” (1 §). Lagen definierar valfrihetssystem som 

”förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som 

en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med” (1 §).   

Målgruppen för jobbcoachningen var, då den utfördes inom ett valfrihetssystem, något 

smalare än tidigare. Målgruppen definierades som individer ”inskrivna på AF som är i behov 

av ökad kunskap och ett personligt stöd för att bli framgångsrika i sitt arbetssökande” (IFAU, 

2012). Vid den första upphandlingen var målgruppen något bredare och gällde följande 

personer:  

Alla arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som riskerar att bli arbetslösa samt arbetslösa 

som inte är aktuella för jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Dock kan individer som 

är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar erbjudas en jobbcoach inom dessa 

program (Arbetsförmedlingen, 2011, s. 2). 

I den första upphandlingen 2009 informerades jobbcoacherna om att coachningen skulle 

”genomföras i form av korta, väl avgränsade insatser” (Odergren, 2009, s. 4). Jobbcoachens 

uppgift beskrivs som att  ”leda, genomföra och följa upp coachande samtal samt kunna 

erbjuda stöd vid framtagning av cv, intervjuträning, kunskap om sökvägar som t.ex. internet, 

dagstidningar och liknande (Odergren, 2009, s. 4). Coachens förmåga att "coacha på ett sätt 
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som engagerar och motiverar deltagaren att ta ett eget ansvar för att få en anställning" 

(Odergren, 2009, s. 4). lyfts fram. 

I den andra upphandlingens förfrågningsunderlag står det att coachningen ska inledas med 

”ett första personligt samtal mellan deltagare och jobbcoach i leverantörens lokaler” 

(Arbetsförmedlingen, 2012, s. 3). Under detta möte planerade coachen och deltagaren 

tillsammans de ”aktiviteter som sammantaget ska utgöra jobbcoachningen” 

(Arbetsförmedlingen, 2012, s. 3). Enligt AF skulle denna planering riktas mot tjänstens mål, 

det vill säga ”deltagarens snabbaste väg till egen försörjning” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 

3), samt vara individuellt anpassad. Här skulle det tydliggöras vilka aktiviteter som skulle 

väljas och varje aktivitets innehåll, syfte, metodik och förväntade resultat. Om deltagaren 

hade sin handlingsplan från AF tillgänglig skulle handlingsplanen användas som underlag för 

planeringen (Arbetsförmedlingen, 2012). 

I den första upphandlingen specificerades inte hur länge deltagaren skulle träffa den externa 

jobbcoachen. I den andra upphandlingen bestämdes dock att deltagaren skulle träffa 

jobbcoachen under minst 16 timmar i veckan (Arbetsförmedlingen, 2012) under tre månader 

(IFAU, 2012). Under minst en halvtimme i veckan skulle coachen och deltagaren ”stämma 

av” hur coachningen fungerade. AF lämnade dock ansvaret till jobbcoachen att utforma hur 

coachningsprocessen skulle se ut. I AF:s förfrågningsunderlag för upphandlingen skriver de 

följande: ”Övrig tid och antal mötestillfällen kommer deltagaren och coachen gemensamt 

överens om utifrån deltagarens behov av aktiviteter, vilket kan variera under placeringstiden” 

(Arbetsförmedlingen, 2012, s. 4).  

De skriver också tydligt att ”leverantören väljer vilken metodik som är lämplig för 

genomförandet av aktiviteten” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 4). Vidare specificerades att 

”omfattning och fördjupning av aktiviteterna ska anpassas med hänsyn till deltagarens 

förkunskap, erfarenhet och stödbehov” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 4). Aktiviteterna kunde 

antingen genomföras individuellt, eller i grupper med max 5 deltagare, men en förutsättning 

för gruppaktiviteter var att ”varje deltagares personliga integritet kan bibehållas” 

(Arbetsförmedlingen, 2012, s. 4). 

Vidare ställdes följande krav på jobbcoacherna under den andra upphandlingen: 

Matchning: Leverantörerna skulle hjälpa deltagaren att hitta ett arbete genom att matcha 

deltagarens kompetens mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Detta innebar att hitta ett 

rekryteringsbehov, att presentera deltagarens kompetens, samt att sammanföra deltagaren med 

lämplig arbetsgivare. För detta krävdes att jobbcoachen hade ”aktuell kunskap om 

arbetsmarknaden ur ett generellt perspektiv, kännedom om efterfrågan lokalt och regionalt” 

(Arbetsförmedlingen, 2012, s. 2) samt kunde finna ”kontaktvägar via leverantörens befintliga 

eller nyutvecklade kontaktnätverk” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 2).   

Aktivt arbetssökande: Jobbcoachen skulle ha återkommande kontakt med deltagaren, genom 

att coachen gav deltagaren stöd i att ”vara aktiv med sitt arbetssökande” (Arbetsförmedlingen, 

2012, s. 2). Vidare skulle jobbcoachen ge regelbunden personlig återkoppling för deltagarens 
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arbetssökande samt ”stödja och visa på konkreta möjligheter för fortsatt arbetssökande” 

(Arbetsförmedlingen, 2012, s. 2). 

Jobbsökarfärdigheter: Jobbcoachen ansvarade för att försäkra sig om att deltagaren hade 

relevanta ansökningshandlingar som självständigt kunde användas för att söka arbeten. Om 

deltagaren inte hade ansökningshandlingar var det coachens uppgift att genomföra konkreta 

aktiviteter för att åtgärda detta. AF skriver att ”varje aktivitet ska vara tydligt definierad och 

avgränsad med ett uttalat resultatmål och vara anpassad efter deltagarens individuella 

förutsättningar” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 2). Vidare skulle aktiviteterna ska ge 

deltagaren möjlighet att ”utveckla färdigheter för att på olika sätt hitta och söka lediga 

arbeten” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 2).  

Deltagaren skulle också bli övad i att presentera sig för arbetsgivare som hade 

anställningsbehov. I detta ingick översiktig kunskap om rekryteringsprocesser hos 

arbetsgivare; kunskap om att kunna hitta lediga arbeten; att ha aktuella ansökningshandlingar; 

att ha en skriftlig personlig presentation att skicka till företag som inte har utannonserat lediga 

tjänster; få stöd av coachen att presentera sig i lämpliga databaser; samt att öva att presentera 

sig muntligt för potentiella arbetsgivare (Arbetsförmedlingen, 2012). 

AF ställde vid den första upphandlingen krav på att varje kompletterande aktör erbjöd minst 

en jobbcoach som hade som minimum ett års dokumenterad coachningserfarenhet. Dessutom 

skulle varje coach ha utbildning och/eller erfarenhet inom något/några av ämnesområdena 

beteendevetenskap, pedagogik, sälj, kommunikation, entreprenörskap eller liknande; 

utbildning och/eller erfarenhet av coachningstekniker; kunskap om arbetsmarknaden; gärna 

arbetslivserfarenhet från olika branscher; förmåga att hantera databaser, portaler och dylika 

sökvägar för arbetssökande (Odergren, 2009). Vid den andra upphandlingen ställdes det högre 

krav på jobbcoachernas yrkeserfarenhet och utbildning än tidigare. Enligt AF skulle varje 

jobbcoach: 

Vara väl insatt i avtal och villkor för jobbcoachningen liksom ha bred allmän kunskap om arbetsmarknadens 

behov och efterfrågan, både övergripande och lokalt, samt goda kunskaper om olika branscher och enskilda 

yrkesområden (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 10). 

I övrigt behövde samtliga jobbcoacher som var anställda av den kompletterande aktören bl.a. 

även ha följande: minst ett års arbetslivserfarenhet av ”professionellt coachningsarbete med 

inriktning mot människan i arbetslivet”; dokumenterad relevant högskoleutbildning; aktuell 

kunskap om arbetsliv och arbetsmarknad; samt minst två års dokumenterad 

arbetslivserfarenhet under de senaste åtta åren. Coacherna behövde även ha lokaler och rätt 

utrustning, exempelvis datorer (Arbetsförmedlingen, 2012). 

8 Tidigare forskning  

8.1 Coachning inom människobehandlande organisationer 

Den offentliga sektorn har bland annat till uppgift att ta hand människor på olika sätt, vilket 

även är fallet inom arbetsmarknadspolisk kontext. Hasenfeld (1992) menar att denna 

hantering sker inom s.k. "human service organizations", vilka benämns som 
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människobehandlande organisationer på svenska (Tranquist, 2004). Enligt Hasenfeld 

karakteriseras människobehandlande organisationer av att människor är deras "råmaterial", 

vilket innebär att organisationens kärnverksamhet är att "behandla" människor. Människorna 

går, enligt Hasenfeld, igenom en transformeringsprocess i dessa organisationer.  

Inom begreppet "människobehandlande organisationer" urskiljer Hasenfeld (1992) tre 

underkategorier, nämligen "people processing", "people sustaining" och "people changing" 

organisationer. Tranquist (2004) har översatt detta till beredande, upprätthållande och 

förändrande verksamheter. Enligt Engstrand och Vesterberg (2001) kan coachning ses som ett 

arbetssätt inom förändrande verksamheter. Dessa verksamheter arbetar med att förändra 

individer så att deras välfärd kan förbättras på sikt. Deras mål är att uppnå olika typer av 

förändring hos individen som i enlighet med samhällets värderingar uppfattas som "goda" 

samt positiva för välbefinnandet (Hasenfeld 1992). 

Harlow (2013) menar att nyliberalismens inflytande i flera västerländska länder under de 

senaste årtiondena bidragit till en "marknadisering" och kommersialisering av välfärdsstaten i 

allmänhet och den sociala omsorgen i synnerhet. Enligt Harlow har nyliberala influenser 

uppmuntrat välfärden att tillhandahålla en service som är så ekonomiskt effektiv som möjligt. 

Harlow har kritiserat denna utveckling för att den har lett till att majoriteten av socialarbetets 

praktik har blivit "ledningsteknisk" (eng. managerial-technicist), vilket innebär att betoningen 

på att  skapa en god relation mellan socialarbetare och klient har minskat. Harlow 

argumenterar för att coachningens betoning på relationen mellan socialarbetare och klient är 

viktigt, särskilt eftersom den coachande relationen skapar möjlighet till reflektion hos 

klienten, vilket kan vara en viktig faktor för att lösa klientens problem. Därför menar Harlow 

att coachningen bör få större roll inom det sociala arbetet i framtiden.   

Caspi (2005), som har studerat coachning inom socialt arbete i USA, menar att coachningen 

kan vara till gagn för socialt arbete eftersom coachningen erbjuder nya metoder att arbeta 

utefter. Caspi argumenterar för att socialarbetare bör ta en ledande roll inom coachning. Detta 

eftersom de är experter på att hjälpa individer att överkomma olika hinder. Dessutom är 

socialarbetare tränade i att genomföra medicinska utvärderingar och diagnoser, samt ta beslut 

rörande patienters mentala hälsa, alkohol- och drogberoenden och relationsproblem. Coacher 

med exempelvis bakgrund i företagsvärlden är inte lämpade att göra detta. Caspi ger även 

förslag på hur coachningen ska kunna utvecklas inom socialt arbete. Han hävdar bl.a. att 

nuvarande coachningsinterventioner måste testas empiriskt för att avgöra om de är effektiva, 

samt att det finns ett behov av att utveckla coachningsteknologier inom socialarbete eftersom 

de nuvarande teoretiska modellerna är designade av, samt används inom företagsvärlden.  

Bohman et. al. (2011) har studerat hur de fyra amerikanska staterna Hawaii, Kansas, 

Minnesota och Texas har arbetat för att hjälpa individer med "kroniska komplexa medicinska 

tillstånd" (Bohman et. al. 2011, s. 83). Författarna menar att centralt för alla stater var 

individcentrerat stöd i vården som möjliggjorde för deltagarna att hantera frågor rörande deras 

hälsa och anställningsbarhet. De olika staterna hade delvis olika inriktningar på sina 

stödinsatser, men gemensamt var att stödet gavs av så kallade "person-centered care 

supporters" (PCCS), där det individuella stödet och samarbetet mellan socialarbetare och 
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deltagare var centralt. Inom stödet ingick motiverande samtal vilka hjälpte deltagarna att själv 

avgöra vilka stödinsatser som behövdes. Därefter fick deltagarna remisser till, samt 

information om, olika hälso- och arbetsinsatser som de kunde ha nytta av.  

I Hawaii, en av de fyra undersökta staterna, var en central del av stödinsatserna att 

diabetespatienter fick träffa livscoacher. Syftet med livscoachningen var att hjälpa deltagarna 

med anställningsbarhet, hälsoproblem och andra utmaningar som uppkommer för diabetiker. 

Livscoachernas uppdrag var att stärka (eng. empower) deltagarna. Detta arbete baserades på 

Self-Determination Theory (SDT) och byggde på premissen att patienterna är mer benägna att 

förändras om de har inre motivation istället för yttre motivation (Bohman et. al. beskriver 

dock inte ingående hur SDT användes i det studerade projektet i Hawaii). Istället för att 

föreslå förändringar i patienternas livsstil, så arbetade livscoacherna med att hjälpa 

patienterna att bli autonoma och göra egna val. Coacherna hjälpte patienterna att sätta upp 

egna mål och hjälpte dem att uppnå målen. Dessa mål rörde följande områden i patienternas 

liv: hälsosam kosthållning, träning, arbete samt andra viktiga områden i livet (Bohman et. al. 

2011). 

Projekten i Texas och Minnesota hade liknande mål, men arbetet riktades mot patienternas 

mentala hälsa. Målet för socialarbetarna var att utbilda, ge stöd till och stärka (eng. empower) 

patienterna till att hantera sin fysiska och mentala hälsa samt anställningsbarhet. 

Socialarbetarna hade rollen som "navigatörer", vars uppgift var att utvärdera deltagarnas 

hälsa/anställningsbarhet och sedan matchade deltagarna med rätt resurser, det vill säga 

personer som var experter på att hjälpa deltagarna med deras utmaningar. Precis som i 

projektet i Hawaii användes även motiverande samtal för att stärka deltagarna till att göra 

positiva förändringar i sina liv (Bohman et. al. 2011). 

Resultatet av studien visar enligt Bohman et. al. (2011) att deltagarna ansåg att insatserna i 

samtliga delstater överlag var positiva för dem. Författarna drar slutsatsen att den ökade 

förekomsten av individer med komplexa medicinska, mentala och fysiska åkommor påverkar 

alla delar av vårt samhälle. De menar att för krånglig administration, finansiella svårigheter 

samt för dålig koordination mellan olika instanser försvårar hjälpinsatsernas effektivitet. För 

att lyckas ta itu med dessa mångfacetterade utmaningar så menar Bohman et. al. (2011) att 

den framtida forskningen bör fokusera på hur hjälpinsatserna kan effektiviseras, samt på hur 

nätverken kan utvecklas mellan olika typer av hjälpinsatser. Arbetssökande och människor 

med kronisk nedsatt förmåga behöver information och utbildning kring vilka hjälpinsatser 

som finns tillgängliga, samt hur de ska använda dem på ett effektivt sätt.      

Ivanauskienė och Motiečienė (2010) har studerat socialarbetares roll i att hjälpa patienter som 

lider av alkoholism. De menar att socialarbetarens roll är viktig, och att det krävs att 

socialarbetaren genom stödsamtal blir "agents of change" för att hjälpa patienten. Författarna 

menar att en central del i detta är att socialarbetaren arbetar med att "motivera, utbilda, coacha 

och stödja individerna i förändringsprocessen" (Ivanauskienė & Motiečienė, 2010, s. 115). En 

förutsättning för att insatserna ska fungera är dock att patienterna själva vill ändra sin livsstil. 

Författarna menar också, precis som Bohman et.al. (2011), att socialarbetaren bör arbeta 

utifrån ett holistiskt förhållningssätt. Detta bör enligt Ivanauskienė och Motiečienė (2010) ske 
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genom att organisera meningsfulla aktiviteter, hjälpa patienten att hitta ett arbete, hjälpa 

patienten att skapa goda relationer med andra människor, samt arbeta med patientens familj så 

att deras förmåga att hjälpa patienten ökar.   

8.2 Arbetsrelaterad coachning i människobehandlande organisationer 

I detta avsnitt beskriver jag forskning kring coachning där det huvudsakliga syftet är att hjälpa 

klienter med att få ett arbete. Engstrand och Vesterberg (2011) menar att coachning inom 

svenska offentliga organisationer fick sitt genombrott under 2000-talets början. I Åkerlund 

(2006) studeras en kommunal arbetsmarknadsavdelning i en av FoU-Södertörns 

ägarkommuner, där det bedrivits kompetensutveckling i coachningsmetodik för de anställda. 

Personalen på arbetsmarknadsavdelningen fick en utbildning i att bemöta klienten med ett 

coachande förhållningssätt, i vad som benämns som Livs- och karriärcoachning. Personalen 

blev utbildad i att coacha på både individ- och gruppnivå. Åkerlund menar att det inom 

socialtjänsten finns ett fokus på klientens egna resurser, vilket gör att coachningens 

konsultativa förhållningssätt passar väl ihop med detta.  

I undersökningen användes både intervjuer och enkäter mot ett urval av de tjänstemän som 

genomgick utbildningen, samt ett urval av de klienter som blev coachade. Samtliga 

tjänstemän uppger att grundtanken med coachning är att individen, och dennes kompetenser, 

sätts i centrum. Tjänstemännen menar också att coachningen ska fokusera på framtida frågor 

för klienten. De menar vidare att samtalen bör resultera i att klienten själv formulerar en 

handlingsplan. Tjänstemännen säger också att coachens roll är att "stötta och inspirera", samt 

att vara ett "bollplank" för att hjälpa klienten att hitta sina drivkrafter. Klientens anses vara 

ansvarig för att "ta till vara" på coachningen. I intervjuerna framkommer att tjänstemännen 

menar att en grundläggande förutsättning för att coachningen ska fungera är att klienten är i 

en sådan livssituation att hon klarar av samtal av djupare art. Detta innebär att behov så som 

bostad och pengar måste vara tillgodosedda innan klienten kan ta till sig coachningens samtal 

om framtiden (Åkerlund, 2006).  

Klienterna tillfrågades för det första hur de resonerade kring varför de skulle coachas, när de 

fick erbjudande av sin handläggare. Här presenteras en tudelad bild av deltagarnas 

upplevelser, eftersom vissa påtalar att coachningen är en möjlighet till förändring och 

personlig utveckling, medan andra menar att coachningsverksamheten kan vara ett redskap av 

myndigheten att utöva kontroll över klienten. För det andra tillfrågades de om deras syn på 

coachningen, efter att de hade genomgått den. Flera deltagare uppger att coachningen leder in 

dem på nya tankebanor och idéer, eftersom coachningen gör att de tvingas reflektera. 

Deltagarna uppgav också, i likhet med coacherna, att relationen och samspelet mellan coach 

och deltagare är centralt. Några av deltagarna kritiserar dock coachningsupplägget för att var 

förvirrande och svårt att ta på allvar, exempelvis avseende att formulera drömmar om 

framtiden (Åkerlund, 2006). 

I undersökningen resoneras det kring hur synen på begreppet coachning överensstämmer med 

vårt samhälles positiva syn på individen som en fri och självständig människa. Det 

argumenteras för att samhällsutvecklingen har medfört ett ökat förtroende för individen, där vi 

ser individen som kompetent nog att fatta egna beslut om sin livssituation, utveckling och 
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framtid. Därför menar författarna att det är "logiskt" att tjänstemännen i socialtjänsten utbildas 

i coachning, eftersom coachningens idéer och tekniker överensstämmer med ovan beskrivna 

syn på individen (Åkerlund, 2006). 

Johansson (2008) har utvärderat ett projekt vid namn Robin som genomförts vid 

Länsarbetsnämnden i Uppsala län och pågick september 2006 - oktober 2007. Projektet 

syftade till att "pröva olika metoder för att stödja arbetslösa människor för att öka deras 

möjlighet att få en anställning" (Johansson, 2008, s. 1). Målgrupperna av arbetssökande för 

projektet var ungdomar, unga med funktionshinder, universitetsutbildade, timanställda samt 

personer med utomnordisk bakgrund.   

Resultatet har enligt Johansson (2008) visat att flera deltagare hade en positiv upplevelse av 

projektet. Flera av dem anser det vara positivt att de genom projektet under en längre 

tidsperiod har kunnat haft tillgång till handledare. Deltagarna menar att projektet har gett dem 

ökat självförtroende och ett ökat kontaktnät. De lägger också tonvikt på den sociala 

gemenskap de haft med andra människor i samma situation. Dessa faktorer menar de skapar 

ökade förutsättningar för att de ska kunna komma ut i arbetslivet.  

Enligt Johansson (2008) är coachningen en av de viktigaste inslagen i projektets metoder. 

Deltagarna uppger att coachningen har gjort att de har fått syn på sina egna resurser 

(Johansson, 2008), fått goda tips och råd, samt fått hjälp med att nå tillbaka till 

arbetsmarknaden. Flera deltagare säger att coachers förslag på hur de bör utforma CV och 

personligt brev, samt återkoppling på deras arbete med sådana dokument, har bidragit till att 

de har fått ett arbete eller ökat deras anställningsbarhet. Det var 546 personer som ingick i 

projektet, och av dessa fick 232 (42 procent) anställning, eller startade eget företag. Utöver 

dessa personer så har 61 stycken påbörjat en utbildning eller planerar att göra det.   

Vesterberg och Engstrand (2011) har analyserat jobbcoachning i europeiska 

socialfondsprojekt (ESP) som riktar sig till arbetslösa. De studerade fyra projekt både i 

offentlig och privat verksamhet. Projekten riktar sig till de olika målgrupperna sjukskrivna, 

invandrare och ungdomar. Inom de studerade projekten har projektägarna själva fått medel för 

att bedriva coachningsverksamhet, vilket innebär att de själva bestämmer hur 

coachningsarbetet ser ut.  

Vesterberg och Engstrand har genomfört en intervjustudie där coacherna beskriver coachens 

roll som att inspirera, motivera, samt att "plocka fram det innersta, det egentliga, det ärliga 

hos individen" (Vesterberg & Engstrand, 2011, s. 45). I studien beskriver coacherna att det är 

individen och hennes agenda som ska vara i centrum. De menar att det uppstår en nära 

relationer mellan coachen och den coachade, en relation som ibland fortsätter efter själva 

coachningen. Coacherna menar vidare att deras roll som coach kan vara mentalt krävande. 

Författarna konstaterar att coachernas bild av en arbetssökande som har stor potential att få 

arbete eller praktikplats är att den arbetssökande är motiverad, aktiv, har förmågan att planera 

långsiktigt, kan skriva en CV, själv kontaktar arbetsgivare, har ett vårdat yttre, samt kan sätta 

sig in i arbetsgivarens perspektiv.  
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Vesterberg och Engstrand (2011) menar att det finns problem i hur coachningen bedrivs. De 

menar att, eftersom coachningen är en individfokuserad metod, så tolkar coachen 

anledningarna till arbetslösheten som individuella. Det kan vara problematiskt om coacherna 

bedömer att de arbetssökande har "något" i sina inre som kan göra dem anställningsbara, 

samtidigt som de måste få information om vad som är korrekt beteende och utseende. Det 

finns en risk att coachen förbiser orsaker till arbetslöshet som individen inte har möjlighet att 

påverka. I så fall blir det problematiskt att använda en coachningsstrategi där individen 

skuldbeläggs. 

Vesterberg och Engstrand (2011) menar att  jobbcoachning inom ESP liknar chefscoachning, 

arbetsplatscoachning och livscoachning i den mån att den gemensamma nämnaren är 

förändring. De menar dock att jobbcoachning fokuserar främst på anpassning, medan de 

andra inriktningarna fokuserar främst på utveckling. De menar också att det är organisatorers 

agendor som styr inom jobbcoachningen, precis som inom arbetsplatscoachning och 

chefscoachning. Inom livscoachning däremot är det klientens agenda som styr. Detta 

förhållande påverkas av finansieringsformen, det vill säga vem som finansierar coachningen. 

8.3 Tidigare studier kring jobbcoachning vid Arbetsförmedlingen 

8.3.1 Jobbcoachningens effekter  

Eriksson (2009) har studerat resultatet av den interna jobbcoachningen. Enligt Erikssons 

studie fanns det skillnader i jobbcoachningens utfall mellan olika ålderskategorier. Personer 

under 30 år som gick hos en intern jobbcoach hade i högre utsträckning fått arbete eller 

reguljär utbildning, än de personer under 30 år som inte hade haft en intern jobbcoach. Det 

omvända gällde för personer som var över 30 år. Ericsson undersökte dock inte varför det 

fanns en sådan skillnad mellan de båda grupperna. 

AF skrev år 2011 rapporten Interna och externa coachningstjänster: en utvärdering av 

resultatet. Denna rapport utvärderade således jobbcoachningen innan den skedde inom Lagen 

om valfrihetssystem. Rapporten visar att det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad 

mellan de personer som fick intern jobbcoachning, och de personer som inte fick någon 

jobbcoachning, när det gäller att få arbete, nystartsjobb eller praktik. Personer som fick extern 

jobbcoachning fick dock arbete, nystartsjobb eller praktik i något högre grad än personer som 

inte fick någon jobbcoachning. Skillnaden är 1,23 procentenheter högre. Detta innebär att om 

10 personer utav 100 sökande utan jobbcoachning fick ett önskat utfall, så fick ca 11 personer 

utav 100 med extern jobbcoachning ett önskat utfall. Jämför man individer som fick intern 

jobbcoachning med individer som fick extern jobbcoachning, finns det dock ingen statistisk 

säkerställd skillnad mellan dessa grupper (Arbetsförmedlingen, 2011). 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) gjorde 2012 en 

utvärdering kring hur jobbcoachningen har fungerat, med namnet Vad innebär det att bli 

coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen. IFAU undersökte 

vilket stöd och hjälp deltagarna fick och hur detta skiljde sig från stöd som andra 

arbetssökande fick samt hur det gick för deltagarna efter jobbcoachningen. IFAU kom fram 

till att jobbcoachningen hade små effekter på möjligheten att få ett reguljärt arbete samt på om 

deltagaren återigen skulle komma att skrivas in på AF. De kom fram till att individerna som 
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deltog i jobbcoachningen ett år efter coachningens början i genomsnitt kom i arbete sju dagar 

snabbare än individer som inte deltog i coachningen. Coachningen hjälpte främst deltagarna 

att få deltidsarbeten, timanställningar och tillfälliga arbeten (IFAU, 2012). 

Ser vi till 24 månader efter coachningens början var dock både coachningsdeltagarna och de 

som inte fick coachning inskrivna på AF lika länge. Detta innebär att jobbcoachningen inte 

verkade påverka möjligheterna till att få en långvarig anställning. Dock visar IFAU:s studie 

att jobbcoachningen verkar ha haft större effekt för vissa grupper. Dessa grupper är: kvinnor, 

utomnordiskt födda, personer med eftergymnasial utbildning, samt personer med arbetslöshet 

på högst 40 dagar. Dessa grupper får arbete i högre utsträckning än övriga grupper (IFAU, 

2012). 

IFAU har även studerat skillnaderna i effekter för intern och extern coachning. Det finns vissa 

svårigheter med att jämföra dessa grupper, med tanke på att deltagarna i extern coachning 

generellt sett var närmare arbetsmarknaden än deltagarna i intern coachning. Personerna som 

går till en extern coach övergår till arbete i högre grad, vilket är att förvänta. Det relevanta att 

jämföra blir således inte den absoluta nivån av övergång till arbete, utan i vilken grad hjälpen 

deltagaren får av en intern eller extern coach påvverkade deltagaren att komma i arbete. IFAU 

kom fram till att effekterna är små då vi jämför interna och externa coacher (IFAU, 2012). De 

skriver följande i sin rapport: 

Den procentuella skattade effekten skiljer sig något åt mellan intern och extern coachning, men då vi tar hänsyn 

till förväntad tid i arbetslöshet finner vi en lika stor effekt räknad i dagar på övergången till reguljärt arbete: för 

båda grupperna minskar tiden i arbetslöshet med i genomsnitt sex dagar då vi studerar deltagare under 2009-

2011 (IFAU, 2012, s.51-52). 

Att deltagarna i jobbcoachningsprogrammet själva väljer om de vill delta eller inte leder till 

ett metodologiskt problem i IFAU:s studie. IFAU (2012) skriver själva att detta gör att det kan 

finnas skillnader mellan den gruppen av individer som deltar i jobbcoachningen och de som 

inte deltar. För att lösa denna problematik använder IFAU vad de kallar för en 

matchningsansats. Detta innebär att de jämför liknande egenskaper för de personer som går 

jobbcoachningsprogrammet och de som inte deltar. Dessa egenskaper är exempelvis 

inskrivningstid på AF innan jobbcoachningen började, region, kön, ålder, 

utbildningsbakgrund etcetera. 

8.3.2 Deltagarnas upplevelser av jobbcoachningen  

IFAU har genom enkäter studerat coachningsdeltagarnas upplevelser av jobbcoachningen. I 

studien uppger drygt hälften av coachningsdeltagarna att de själva tog initiativet till 

jobbcoachningen. Den största anledningen till detta initiativ uppger deltagarna vara att de vill 

ha ”bättre stöd och hjälp”. Drygt 75 procent uppgav detta som anledning. Två andra relativt 

viktiga anledningar är att de vill ”få tillgång till ett bättre kontaktnät” samt en ”vilja att prova 

på något nytt”. Få deltagare uppger att de vill få en jobbcoach för att AF gör ett dåligt jobb 

(färre än 10 procent) eller att de önskar ha mindre kontakt med AF (en procent). Det råder 

mycket små skillnader mellan deltagare i intern respektive extern coachning (IFAU, 2012, s. 

16). 
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IFAU har undersökt hur vanligt förekommande deltagarna anser att de olika aktiviteter är i 

jobbcoachningen. De flesta deltagare - både de som går hos en intern coach och hos en 

arbetsförmedlare - uppger att de har fått hjälp med att skriva CV, personligt brev samt sätta 

upp individuella mål. Däremot är det färre som uppger att de får öva genom ”simulerade 

anställningsintervjuer” (26 procent bland de som går hos en extern coach och 23 procent som 

går hos en arbetsförmedlare). Nästan 40 procent av deltagarna uppger att de inte ”får hjälp 

med att kontakta arbetsgivare” (39 procent bland de som går hos en extern coach och 37 

procent för de som går hos en arbetsförmedlare). (IFAU, 2012, s. 19).   

Vidare har IFAU undersökt hur väl deltagarna anser att jobbcoacherna genomför de olika 

momenten i coachningen. Deltagarna anser att jobbcoacherna är bra på att ”motivera och 

inspirera” dem i jobbsökandet (85 procent hos extern coach och 75 procent hos 

arbetsförmedlare). Däremot får coacherna lägre betyg avseende frågan: ”Har din 

jobbcoach/arbetsförmedlare goda arbetsgivarkontakter?”. Enbart 50 procent av deltagarna hos 

externa jobbcoacher anser så vara fallet, medan resultatet är 44 procent för de som går hos 

arbetsförmedlare (IFAU, 2012, s. 19). Detta resultat bör anses vara lågt eftersom det vid 

upphandlingen krävs att jobbcoachen ”ansvarar för att upparbeta ett kontaktnät bland 

arbetsgivare” i syfte att ”snabbt fånga upp kompetenskrav och rekryteringsbehov som kan 

vara av intresse” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 10), samt ”utveckla mer ingående kontakter 

inom specifika branschinriktningar” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 11). 

IFAU har undersökt hur nöjda deltagarna generellt är med coachningen. Av deltagarna som 

går hos en extern coach upplever 74 procent att de är ganska eller mycket nöjda med 

coachningen. De individer som får hjälp av en arbetsförmedlare ger dessa något lägre betyg; 

här är 65 procent ganska eller mycket nöjda. Av de individer som varken går hos en 

arbetsförmedlare eller extern coach upplever sig nästan hälften vara nöjda (IFAU, 2012, s. 

67). Andelen coachningsdeltagare som anser att jobbcoachningen är anpassad till deras behov 

”i ganska stor utsträckning” eller ”i mycket stor utsträckning” är 63 procent. Andelen 

deltagare som går hos en arbetsförmedlare och anser detsamma är 51 procent (IFAU, 2012, s. 

19). 

8.3.3 Jobbcoachernas syn på jobbcoachningen  

IFAU frågade i en enkätstudie följande till jobbcoacherna: ”Vad är det viktigaste 

jobbcoacherna kan bidra med i de arbetssökandes sökande efter jobb?”. Jobbcoacherna 

uppgav dels att det viktigaste de kan hjälpa deltagaren med är att inspirera, stödja och 

motivera. Dels uppgav de att de kan hjälpa deltagarna med praktiska verktyg så som 

anställningsintervjuer, ansökningshandlingar samt användning av rätt kanaler för att finna 

arbeten. Med andra ord ser vi här att arbetsgivarkontakter samt att arbeta med deltagarens 

nätverk är i mindre fokus (IFAU, 2012).  

8.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
I den tidigare forskningen framkommer det olika perspektiv kring hur stort inflytande som 

coachningsdeltagaren bör ha. Enligt AF:s reglering av jobbcoachernas verksamhet ges ett 

tydligt utrymme för jobbcoacherna att själva utforma jobbcoachningsaktiviteterna 

(Arbetsförmedlingen, 2012), vilket ger möjlighet för jobbcoacherna att låta deltagarna vara 
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med och utforma coachningen. Engstrand och Vesterberg (2008), som har studerat 

jobbcoachning inom Europeiska socialfondsprojekt,  anser att deltagarna bör ha stort 

inflytande över coachningen genom att själv få sätta dagordningen. 

Dock menar Engstrand och Vesterberg (2011) samtidigt att, i den jobbcoachning som de har 

studerat, så tenderar deltagaren att anpassa sig efter coachens agenda. I IFAU (2012) menar 

flera deltagare i AF:s jobbcoachningsprogram att de har fått hjälp med att skriva CV och 

personligt brev. I Johansson (2008) framkommer det att flera deltagare i det studerade 

kommunala coachningsprojektet, vars syfte var att öka deltagarnas anställningsbarhet, ansåg 

att coachernas förslag på hur de bör utforma CV och personligt brev har ökat deras 

anställningsbarhet. Att coacherna ger förslag på hur CV kan utformas bör kunna ses som en 

instruerande metodik. 

Forskning både kring coachning inom socialt arbete (Bohman et.al., 2011; Ivanauskienė och 

Motiečienė, 2010) och forskning kring coachning som fokuserar på att få individer i arbete 

(Åkerlund 2006; Johansson 2008) menar att coachningen bör ha en holistisk syn. 

Coachningen bör bestå av mer än enbart det coachande samtalet. I Åkerlund (2006) samt 

Ivanauskienė och Motiečienė (2010) framkommer vikten av att den deltagaren skapar 

relationer med andra personer i liknande situationer. I studien av Bohman et.al. (2011) får 

deltagaren remisser till hälsovård och arbetsinsatser och Johansson (2008) talar om vikten av 

kontaktnät i arbetslivet. I intervjustudien med deltagare från IFAU (2012) framkommer att 

deltagarna uppfattar att jobbcoacherna inte har bra arbetsgivarkontakter. 

Caspi (2005) menar att socialarbetare är tränade till att genomföra medicinska utvärderingar 

och diagnoser, samt ta beslut rörande patienters mentala hälsa, alkohol- och drogberoenden 

samt relationsproblem. Detta är kunskap och förmågor som coacher med bakgrund i 

företagsvärlden inte har. Caspi menar därför att det finns ett behov av att utveckla 

coachningsteknologier inom socialarbete eftersom de nuvarande teoretiska modellerna är 

designade av, samt används inom företagsvärlden. 

Tidigare forskning visar att jobbcoachningen genom AF har haft små effekter. Enligt IFAU 

(2012) kommer deltagarna i jobbcoachningen 12 månader efter coachningens början i 

genomsnitt i arbete sju dagar snabbare än individer som inte deltar i coachningen. Ser vi till 

24 månader efter coachningens början är dock både coachningsdeltagarna och de som inte fått 

coachning inskrivna på AF lika länge. Detta innebär att jobbcoachningen inte verkar påverka 

möjligheterna till att få en långvarig anställning. Dock visar IFAU:s studie att 

jobbcoachningen verkar ha haft något större effekt för grupperna kvinnor, utomnordiskt 

födda, personer med eftergymnasial utbildning, samt personer med arbetslöshet på högst 40 

dagar.   

I flera källor betonas vikten av att motivera (Bohman et.al. 2011; Engstrand och Vesterberg, 

2008; IFAU, 2012) samt inspirera (Engstrand och Vesterberg, 2008; IFAU, 2012; Åkerlund 

2006) deltagaren i coachningsinsatser som är riktade mot att få deltagaren i arbete. Engstrand 

och Vesterberg (2008) talar om att "plocka fram det innersta" hos deltagaren, och i Åkerlund 

(2006) betonas vikten av att hjälpa deltagaren att hitta sina inre drivkrafter. Både Harlow 

(2013) och Åkerlund (2006) påpekar att relationen mellan coachen och den coachade är 
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central för att coachningen ska fungera väl, och Engstrand och Vesterberg (2008) menar att 

det ofta uppstår en nära relation mellan de båda parterna. Bohman et.al. (2011) och Åkerlund 

(2006) talar om vikten av individcentrerad coachning.  

Jag urskiljer därför två viktiga inriktningar i den tidigare forskningen för hur coachen bör 

bedriva coachningen: att motivera deltagaren och att instruera deltagaren. Dessa inriktningar 

urskiljer jag både vid coachning inom socialt arbete och vid jobbcoachning. Inom 

jobbcoachningen verkar instruktionen främst användas vid utformning av CV och personligt 

brev. I teoriavsnittet nedan kommer jag därför att utgå från motivation och instruktion. 

9 Teori 

9.1 Motivation i coachning 
Konceptet motivation är centralt för att vi ska förstå olika beteenden och deras ursprung. 

Ordet ”motivation” kommer från den latinska termen movere, som betyder ”att röra”. Inom 

psykologin används termen motivation för att förklara hur inre faktorer förflyttar djur och 

människor närmare vissa mål. Passer och Smith definierar motivation som en process som 

influerar riktningen, envisheten och kraften av målorienterat beteende (Passer & Smith, 2008, 

s. 369). Denna process inbegriper psykologiska, biologiska och sociala faktorer. Inom 

motivationspsykologin finns ett intresse att förklara vilka drivkrafter som får individen att 

handla, vilka syften och mål som finns med handlingen, samt vad som påverkar och förklarar 

våra ansträngningar att uppnå mål (Passer & Smith, 2008).  

Som tidigare nämnts lade Maslow (1943) fram en teoretisk modell för motivation, den s.k. 

behovshierarkin. Insikterna vi får från motivationspsykologin är, enligt Gjerde (2003/2012), 

en god grund för att förstå coachningsprocessen. Hon menar att motivationen framför allt är 

viktig för vad hon benämner som igångsättning. Igångsättning inbegriper formulering av mål 

som motiverar deltagaren och leder till bemästringsinriktade handlingsmönster. Motivationen 

är enligt Gjerde även central för att skapa uthållighet hos deltagaren. För att deltagaren ska 

vara uthållig i att nå sina mål är det viktigt att hon reflekterar kring sina handlingar, tankar, 

känslor och beteende. Detta är något som coachen bör hjälpa deltagaren att göra. 

Enligt Gjerde är det primärt den inre motivationen som är avgörande för lärande, prestation 

och utveckling, vilket hon också definierar som coachningens syfte. Coachen bör således inte 

försöka "framtvinga" motivation hos deltagaren. Är vi införstådda med vilka faktorer som 

påverkar individens inre motivation kan vi också få en uppfattning om hur vi bäst hjälper 

deltagaren att öka sin inre motivation, vilket i sin tur leder till högre prestation eller ökat 

lärande (Gjerde 2003/2012). Inom coachning är det alltså viktigt att deltagaren medveten om 

sin inre motivation för att få deltagaren att lära sig saker, prestera bättre, utvecklas samt nå 

sina mål. Således är motivationen central för att frigöra deltagarens potential, vilket är något 

som de flesta teoretiker anser är coachningens huvuduppgift (Gjerde 2003/2012). 

Johansson (2008) menar att "motivation kan betyda många saker och dessutom ha olika 

betydelser för olika individer" (Johansson, 2008, s. 21), vilket innebär att "vad en individ är 

motiverad till är inte givet" (Johansson, 2008, s. 21).  Exempelvis kan en arbetslös bli 
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motiverad av att ingå i ett socialt sammanhang med andra. Motivationen kan även vara att "få 

tid att finna sig själv" (Johansson, 2008, s. 21), för att senare bli motiverad att börja arbeta, 

starta eget företag, eller studera. Johansson betonar att det är viktigt att deltagaren ser på 

arbete som ett centralt mål, för att deltagaren ska vara motiverad till att förflytta sig mot 

arbetsmarknaden.  

Därför menar Johansson (2008) att det är viktigt att coachen har en helhetssyn under 

coachningen med den arbetssökande, d.v.s. förstår den arbetssökandes hela situation. Coachen 

måste göra en bedömning av den arbetssökandes hela situation, tillsammans med den 

arbetssökande själv, om vilka alternativ som finns. De bör tillsammans fråga sig hur realistiskt 

det är att individen får en anställning, samt vilken motivation som individen kan uppbringa för 

att förändra sin situation. Därutöver bör hela individens sociala situation analyseras, d.v.s. 

familjesituation, boende och nätverk. Coachen bör stödja samt tillhandahålla verktyg för 

deltagaren. Johansson menar därför att "hjälp till självhjälp" är en bra utgångspunkt för att 

hjälpa deltagaren med CV och personliga brev. Hon menar att deltagaren bör kunna "bolla 

olika framtidsidéer" (Johansson, 2008, s. 22) med coachen.  

9.2 Instruktion i coachning 
Begreppet instruktion definieras i Nationalencyklopedin som att "utrusta", "ordna" och 

"undervisa" (Nationalencyklopedin, 1992, s. 492). När det gäller instruktion inom coachning 

så är det, vilket jag beskriver ovan i avsnittet ”Definitioner av begreppet coachning”, framför 

allt inom idrottsvärlden som forskare lägger betoning på de instruerande elementen.  I 

coachning inom organisationer samt inom livscoachning brukar målet vara att coacha 

individer för att förbättra deras förmågor att hantera livets utmaningar (Bluckert, 2006). 

Det finns dock de forskare som betonar vikten av instruktion inom coachning på ett mer 

allmänt plan, inte bara inom idrottscoachning. Parsloe är en av dessa forskare. Han menar att 

coachning ”direkt berör den omedelbara förbättringen av prestationsförmåga och utvecklandet 

av färdigheter genom en form av undervisning och instruktion” (Parsloe, 1995, s.18). 

Cavanagh menar att coachningen inte bör lägga för stor vikt vid klientorienteringen och ha 

som utgångspunkt att deltagaren alltid har hela svaret inom sig. Cavanagh menar att i vissa 

fall är det lönlöst att enbart ställa frågor till deltagaren, eftersom deltagaren inte har svaren 

(Grant & Stober, 2006). 

Jag anser det vara rimligt att anta att deltagaren i jobbcoachningsprogrammet inte i alla lägen 

har "svaren inom sig", och att det därför kan vara rimligt att instruera deltagaren. Det är 

intressant att undersöka i hur stor utsträckning, samt i vilka fall, som jobbcoachen använder 

en instruerande metodik. I denna undersökning undersöker jag hur jobbcoacherna arbetar med 

instruktion utifrån följande principer: antingen att jobbcoachen ger tydliga instruktioner som 

deltagaren ska följa, eller att jobbcoachen instruerar deltagaren i att denne ska arbeta utifrån 

vissa principer. 

9.3 Self-Determination Theory  
Som tidigare nämnts använder jag mig av motivationsteorin Self-Determination Theory (SDT) 

för att analysera de coachningsaktiviteter som bygger på att motivera deltagarna, samt om 
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dessa framdriver inre eller yttre motivation hos deltagarna. Jag använder mig av SDT 

eftersom inre motivation enligt denna teori är central för att motivera en människa. Den inre 

motivationen är nämligen också central inom coachning. Enligt Gjerde (2003/2012) är det 

primärt den inre motivationen som är avgörande för lärande, prestation och utveckling, vilket 

hon också definierar som coachningens syfte. 

9.3.1 Teoretisk utgångspunkt inom Self-Determination Theory 

Psykoanalysen och den humanistiska filosofin är central inom teorier för motivation. Jag har 

tidigare gått igenom Abraham Maslows och Carl Rogers motivationsteorier. SDT, som är 

utvecklad av Edward Deci och Richard Ryan, är en mer modern motivationsteori från den 

humanistiska traditionen. Målet med SDT är att skapa ett teoretiskt ramverk som integrerar de 

humanistiska, psykoanalytiska och utvecklingspsykologiska teoriernas fokus på individens 

aktiva engagemang och utveckling. Deci och Ryan (2002) vill inom SDT också integrera 

behaviorismens fokus på betingning samt de kognitiva och postmoderna teoriernas mer 

mångfacetterade syn på motivation. 

SDT är en teori om interaktionen mellan en aktiv, integrerande mänsklig natur med sociala 

kontexter som antingen ger näring till, eller hämmar, denna aktiva mänskliga natur. Teorin 

utgår ifrån att alla individer har naturliga och inneboende tendenser till själförståelse. Denna 

självförståelse består för det första i förmågan att kunna integrera olika delar av sitt eget psyke 

(så kallad "inre organisering"), samt för det andra i att tillägna sig andra individers och 

gruppers sociala värld. Enligt Deci och Ryan (2002) involverar en hälsosam mänsklig 

utveckling båda dessa förmågor. Dessa förmågor kan dock inte kan tas för givet. Enligt 

författarna finns det faktorer i individens sociala kontext som gynnar dessa förmågor, men det 

finns också faktorer i den sociala kontexten som motarbetar eller hindrar förmågorna. 

Individens förmågor, i kombination med hennes sociala kontext, kan leda till ett brett 

spektrum av utfall. Dessa utfall kan variera från att leda till ett relativt aktivt och integrerad 

psyke till ett starkt fragmenterat och ibland passivt psyke. 

9.3.2 Grundläggande psykologiska behov och den sociala kontexten 

Deci och Ryan (2002) utgår ifrån att den sociala miljön kan stödja eller motarbeta att 

individen utvecklas på ett konstruktivt och hälsosamt sätt. Författarna menar att människan 

har tre grundläggande psykologiska behov: kompetens, samhörighet och autonomi. Dessa 

behov utgör grunden till att individen kan kategorisera saker i omgivningen som stödjande 

eller antagonistiska. Sociala omgivningar som tillåter att dessa tre behov tillfredsställs 

förväntas stödja att individen fungerar på ett hälsosamt sätt. 

Upplevd kompetens är känslan av att vara effektiv i sina pågående interaktioner med den 

sociala omgivningen, samt känslan av att kunna utöva och uttrycka sina förmågor. Behovet av 

kompetens leder människor till att söka efter utmaningar som är optimala för deras förmågor, 

samt till att ständigt vara aktiv i syfte att upprätthålla och förstärka sina färdigheter och 

förmågor. Enligt Deci och Ryan (2002) är "kompetens" inte en förmåga som individen kan 

uppnå, utan en upplevd känsla av självförtroende och effektivitet i sitt handlande. 

Upplevd samhörighet är känslan av samhörighet med andra individer, det vill säga att bry sig 

om andra och känna att andra bryr sig om en själv, samt att känna tillhörighet med både andra 
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individer och med samhället. Behovet av relationer med andra människor innebär inte att 

individen strävar efter att tillägna sig något från andra människor, exempelvis högre status, 

utan innebär att känna gemenskap med andra människor (Deci & Ryan, 2002). 

Upplevd autonomi innebär att individen upplever att hon själv på ett grundläggande sätt 

kontrollerar sitt beteende. Autonomi innebär att individen agerar utifrån sitt eget intresse och 

sina egna värderingar. Individer vars beteende är autonomt upplever att deras beteende är ett 

uttryck för dem själva. Detta innebär att även om individens beteende är influerat av andra, så 

upplever individen att dessa influenser är i linje med vad hon själv vill uppnå (Deci & Ryan, 

2002). 

9.3.3 Inre och yttre motivation enligt Self-Determination Theory 

Deci och Ryan (2002) skiljer på inre och yttre motivation. Inre motiverat beteende baseras på 

individens inneboende tillfredställelse i beteendet i sig. Författarna skriver att "då människan 

är motiverad från sitt inre ägnar hon sig fritt åt aktiviteten, uppburen endast av upplevelsen av 

intresse och njutning” (Deci & Ryan, 2002, s. 10). Det är, enligt författarna, viktigt att 

individen har inre motivation för att kunna engagera sig i sin egen utveckling och sitt eget 

lärande. Enligt Gjerde (2003/2012) är ett exempel på inre motivation en arbetstagare som 

arbetar extra eftersom hon upplever positiva känslor genom själva arbetet. Arbetet upplevs 

som en belöning i sig. Gjerde menar också att det finns starka samband mellan hög inre 

motivation och god arbetsprestation. Generellt sett är inre motivation centralt vid utförandet 

av uppgifter som kräver förståelse, kvalitet, lärande, utveckling och kreativitet.  

Deci och Ryan (2002) menar att det finns två primära kognitiva processer som leder till inre 

motivation. Den första processen är upplevd orsak till kausalitet, det vill säga att individen 

upplever att hon själv påverkar sina egna framgångar och misslyckanden. Denna process är 

relaterad till det grundläggande psykologiska behovet autonomi. När en händelse gör att 

individen upplever att framgång/misslyckanden sker på grund av externa orsaker, så blir den 

interna motivationen underminerad. När en händelse däremot gör att individen upplever att 

framgång/misslyckanden sker på grund av interna orsaker, så blir den interna motivationen 

förstärkt. Den andra processen, förändring i upplevd kompetens, relaterar till det 

grundläggande psykologiska behovet av kompetens: när en händelse ökar perceptionen av 

kompetensen, så tenderar den inre motivationen att förstärkas; medan när en händelse minskar 

perceptionen av kompetensen, så tenderar den inre motivationen att försvagas.  

Genom yttre motiverade beteenden vill individen uppnå utfall som är separerbara från själva 

handlingen. Motivationsfaktorerna är externa, exempelvis att få pengar eller bra betyg. 

Eftersom externt motiverade beteenden inte skapar ett inneboende intresse hos individen som 

utför dessa beteenden, så är det osannolikt att individen utför beteendena såvida de inte 

upplevs som medel för att uppnå ett önskat utfall. Därför är dessa beteenden oftast pådrivna 

av signifikanta andra, vare sig detta sker genom en enkel förfrågan, en möjlighet att få en 

belöning, eller det faktum att andra uppvisar att de värderar samma beteende genom att själva 

genomföra det regelbundet. Individen genomför alltså beteendet för att hon känner 

samhörighet med personen eller gruppen; för att hon vill uppnå en samhörighet; eller för att 

hon förväntar sig att få uttalad eller outtalad acceptans från en personen eller grupp. Behovet 



27 

 

av samhörighet med andra är även viktigt för internaliseringen av ett beteende (Deci & Ryan, 

2002). 

Dock är inte samhörighet tillräckligt för att säkerställa internalisering av yttre motivation. 

Individen behöver också känna sig kompetent i att bete sig på sätt som är högt värderat av 

signifikanta andra, om individen ska vilja fortsätta att bete sig på dessa sätt. Om individen inte 

känner sig kompetent nog att bete sig på ett visst sätt är det osannolikt att individen 

internaliserar detta beteende. Individen kommer troligtvis inte ens vilja genomföra beteendet 

även när signifikanta andra är närvarande (Deci & Ryan, 2002). 

Slutligen är även upplevelsen av autonomi viktig i internaliseringsprocessen av yttre 

motiverade aktiviteter. Utförandet av aktiviteter kan - även om de från början genomförs med 

anledning av yttre motivation - framkalla upplevelsen av autonomi och därför öka viljan att 

genomföra aktiviteten. Ju mer internaliserade de externt motiverade beteendena är, desto mer 

autonom kommer individen som utför beteendena att känna sig (Deci & Ryan, 2002). 

9.3.4 Sammanfattning av Self-Determination Theory 

Deci & Ryan (2002) pekar inom SDT ut tre fundamentala psykologiska behov hos människan: 

kompetens, samhörighet och autonomi. Sociala omgivningar som tillåter att dessa tre behov 

tillfredsställs förväntas stödja att individen fungerar på ett hälsosamt sätt. Kompetens refererar 

till känslan av att vara effektiv i sina pågående interaktioner med den sociala omgivningen 

samt uppleva möjligheter att utöva och uttrycka sina kapaciteter. Samhörighet refererar till 

känslan av samhörighet med andra individer, att bry sig om andra och känna att andra bryr sig 

om en själv, samt att känna tillhörighet med både andra individer och med samhället. 

Autonomi innebär att individen upplever att hon själv på ett grundläggande sätt kontrollerar 

sitt beteende  

Deci och Ryan (2002) skiljer på inre och yttre motivation. Inre motiverat beteende baseras på 

individens inneboende tillfredställelse i beteendet i sig. Det är viktigt att individen har inre 

motivation för att kunna engagera sig i sin egen utveckling och sitt eget lärande. Deci och 

Ryan menar att det finns två primära kognitiva processer som påvekar inre motivation. Den 

första processen är  upplevd orsak till kausalitet och är relaterad till det grundläggande 

psykologiska behovet autonomi. Upplevd orsak till kausalitet innebär att när en händelse gör 

att individen upplever att framgång/misslyckanden sker på grund av interna orsaker, så blir 

den inre motivationen förstärkt. Den andra processen, förändring i upplevd kompetens, 

relaterar till det grundläggande psykologiska behovet av kompetens: när en händelse ökar 

perceptionen av kompetensen, så tenderar den inre motivationen att förstärkas. 

Yttre motivation innebär att uppnå utfall som är separerbara från själva handlingen. 

Motivationsfaktorerna är externa, och kan vara exempelvis att få pengar eller bra betyg. 

Beteenden baserade på yttre motivation är oftast pådrivna av signifikanta andra eftersom 

individen gör beteendet för att känna samhörighet med gruppen. Det grundläggande 

psykologiska behovet samhörighet är alltså viktigt för att framdriva yttre motivation. 

Individen måste även uppleva det psykologiska behovet kompetens för att vilja utöva 

aktiviteter som bygger på yttre motivation. Utförandet av aktiviteter kan - även om de från 
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början genomförs med anledning av yttre motivation - framkalla upplevelsen av autonomi och 

därför öka viljan att genomföra aktiviteten (Deci & Ryan, 2002). 

9.3.5 Kritik mot Self-Determination Theory 

Cameron och Pierce (2002) har forskat kring hur belöningar påverkar inre motivation. De 

menar att det finns svårigheter i definitionen av begreppet inre motivation. Författarna hävdar 

att termen inre motivation är definierad som frånvaron av externa faktorer, exempelvis 

belöningar. Detta innebär att, om vi inte vet varför en person genomför en aktivitet, så antar vi 

att personer genomför aktiviteten på grund av inre motivation. Detta innebär att beteenden 

som grundar sig i "avlägsna, dolda eller obskyra externa orsaker av misstag blir 

kategoriserade som inre motivation" (Cameron & Pierce, 2002, s. 12). 

Ahl (2004) har gjort en utredning för Myndigheten för skolutveckling, där hon 

problematiserar kring begreppet motivation i förhållande till vuxnas lärande. Ahl menar, 

liksom Cameron och Pierce (2002), att skiljelinjen mellan inre och yttre motivation inte är så 

tydlig. Hon menar att individen kan göra något som grundar sig i yttre motivation (exempelvis 

för att individen får betalt för att göra detta), men sedan fortsätta med samma beteende för att 

det är roligt. Förhållandet kan även vara det motsatta, d.v.s. att individen gör något för att det 

är roligt, men sedan fortsätter med samma beteende p.g.a. yttre motivation. Ahl menar också 

att "det kan finnas hur många kombinationer av yttre och inre motivation som helst" (Ahl 

2004, s. 47). Hon menar också att det enligt SDT är otydligt om sociala behov bör 

kategoriseras som inre eller yttre motivation.  

Ahl (2004) menar att vi bör "överge sökandet efter motivationens essens" (Ahl, 2004, s. 98). 

Hon menar att de flesta teorier om vad motivation är för något kommer från den humanistiska 

idétraditionen, enligt vilken människan anses ha en inneboende motivation att utvecklas. För 

det första ifrågasätter dock Ahl huruvida motivation "över huvud taget kan sägas existera som 

ett fenomen" (Ahl, 2004, s. 97). För det andra menar hon att motivationsbegreppet har formats 

av en elit. Hon betraktar motivationsbegreppet som ett styrinstrument och  

sorteringsinstrument, där vissa individer kategoriseras som personer med motivationsproblem, 

vilket leder till utanförskap och stigmatisering.  

Ovanstående kritik innebär att det kan vara svårt att veta exakt var skiljelinjen mellan inre och 

yttre motivation går. Jag menar dock att även om det kan vara svårt att veta exakt var denna 

skiljelinje går, så är det ändå intressant att undersöka vilka av jobbcoachernas 

coachningsaktiviteter som driver fram inre motivation och vilka som driver fram yttre 

motivation. Det är viktigt att avgöra vad i coachningen som driver fram inre motivationen, 

eftersom den inre motivationen är avgörande för lärande, prestation och utveckling, vilket 

enligt Gjerde (2003/2012) är coachningens syfte.  

10 Metod 

10.1 Intervju som forskningsmetod 
I denna uppsats genomför jag intervjuer med sex stycken jobbcoacher för att få svar på mina 

frågeställningar. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) handlar 
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intervjuundersökningar om synliggörande, och vi får genom intervjuundersökningar reda på 

hur fenomen gestaltar sig. Genom intervjuer kan vi få redan på hur människor själva uppfattar 

sin värld. Kvale (1997) menar att vi genom intervjuer kan "erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening" (Kvale, 1997, s. 13). 

Enligt Dalen (2007) är ändamålet med intervjuer att "få fram träffande och beskrivande 

information om hur andra människor upplever olika sidor av sin livssituation". Intervjun är 

enligt Dalen en lämplig metod för att skapa insikt om respondenternas tankar, erfarenheter 

och känslor.  

Enligt Esaiasson et.al. (2007) ger intervjuundersökningar möjligheten att få svar från 

respondenterna som är oväntade. Detta innebär att intervjun kan ge oss svar som inte hade 

framkommit i enkäter, eftersom vi kan få svar som inte skulle funnits med i enkätens 

alternativ. Dessutom kan intervjun ge oss mer djupgående information än enkäten i den 

bemärkelse att vi genom intervjun har möjligheten att ställa uppföljningsfrågor. Därför har jag 

valt att göra en intervjustudie. Jag har gjort vad Kvale och Brinkmann (2012) benämner som 

halvstrukturerad livsvärldsintervju, vilken "söker få beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening" (Kvale och Brinkmann, 2012, s. 

140). En halvstrukturerad livsvärldsintervju innehåller förutbestämda teman och frågor, men i 

själva intervjusituationen går det att ändra frågornas form och ordningsföljd om detta krävs 

för att följa upp svaren som respondenten ger. 

10.2 Urval av forskningslitteratur 
Jag tar i denna uppsats upp följande tidigare forskning: allmänt om coachning i 

människobehandlande organisationer; coachning relaterad till att hjälpa individen att få ett 

arbete; samt jobbcoachning inom AF. När jag skriver om arbetsrelaterad coachning har jag 

valt att använda mig av forskning i Sverige, samt en källa av två svenska forskare som 

beskriver jobbcoachning i Europeiska socialfondsprojekt. Anledningen till att jag fokuserar 

den arbetsrelaterade forskningen om coachning till Sverige, är för att jobbcoachning i 

allmänhet och arbetsrelaterad coachning i synnerhet säkerligen har vissa unika drag i Sverige.  

För att hitta tidigare forskningslitteratur sökte jag i databaser efter böcker och artiklar. Jag 

sökte i följande databaser på internet: Uppsala Universitetsbibliotek (http://www.uu.ub.se) 

och Google Scholar (http://scholar.google.se), som är Googles söktjänst för 

forskningslitteratur. I dessa databaser sökte jag bland annat på följande termer: 

"jobbcoachning"; "jobbcoaching"; "job coaching"; "coachning arbetsförmedlingen"; 

"utbildning arbetsförmedlingen"; "karriärscoachning"; career coaching"; "coaching social 

work"; "coaching work"; "coaching arbete" etcetera. Jag har gjort en övergripande 

genomgång av litteraturen utifrån ovanstående sökningar. Jag har även genomfört en intervju 

med en arbetsförmedlare i Uppsala län i syfte att tillägna mig förkunskaper. 

En sökning på den engelska termen "Job Coaching" i Uppsala Universitetsbibliotek ger 1279 

träffar (då vi utesluter tidningsartiklar ur sökkriterierna) och i Google Scholar 4690 träffar. 

Dessa träffar berör dock till största delen andra saker än vad vi på svenska benämner som 

"jobbcoachning", exempelvis utbildning av nyanställda på en arbetsplats. En sökning på 

begreppet "career coaching" ger ännu fler träffar (8883 i Uppsala Universitetsbibliotek och 
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2490 i Google Scholar), men sökningen visar att denna litteratur spänner över flera olika 

praktiker i flera olika nationella kontexter. En sökning på det svenska ordet "Jobbcoachning" 

ger bara en träff i Uppsala Universitetsbibliotek (då vi utesluter tidningsartiklar). En sökning i 

Google Scholar innehåller 146 träffar, men här är flera av träffarna c-uppsatser, d-uppsatser 

och master-uppsatser. Det finns således inte så mycket skrivet om jobbcoachning i svensk 

kontext, så som jag definierar begreppet i denna uppsats. 

Söker vi på det svenska ordet "coachning" tillsammans med orden "socialt arbete" i Uppsala 

Universitetsbibliotek får vi noll träffar, och i Google Scholar får vi 667 träffar. I Google 

Scholar är dock flera av resultaten c-uppsatser, d-uppsatser och master-uppsatser. En sökning 

på de engelska ordet "coaching" tillsammans med orden " social work" tillsammans ger i 

Uppsala Universitetsbibliotek 9424 träffar och i Google Scholar 32400 träffar, alltså betydligt 

fler träffar än de svenska termerna, även om det bör sägas att de flesta träffarna vid en 

närmare genomgång inte är relevanta för min studie.  

10.3 Urval och beskrivning av respondenterna 

10.3.1 Urval av respondenterna 

Jag har använt mig av ett kriterieurval, vilket innebär att intervjupersonerna innehar av mig på 

förhand utvalda egenskaper (Dalen, 2007). AF hade i april 2013, då min kontakt med 

coachningsföretagen togs, upphandlat 364 coachningsföretag i Stockholms län. Jag 

kontaktade de 150 första företagen på denna lista och frågade dem om någon jobbcoach på 

deras företag kunde tänka sig att ställa upp i min studie. Företagen är listade utifrån när de 

blev upphandlade (alltså inte utifrån bransch, bokstavsordning eller annat). Jag intervjuade 

enbart coachningsföretag i Stockholms län på grund av lättillgänglighet. 

Jag hade som krav att coacherna jag intervjuade som minimum skulle ha arbetat med 

jobbcoachning genom AF i sex månader, samt ha coachat minst fem personer genom AF. Jag 

har delat in coachningsföretagen utifrån tre kategorier: livscoachningsföretag, företag 

inriktade på verksamhetsutveckling samt rekryterings- och bemanningsföretag. Dessa 

kategorier har jag utvecklat själv utifrån de 364 företag i Stockholms län som i april 2013 var 

listade som jobbcoacher på AF:s hemsida. 

Jag definierar livscoachningsföretag som företag vars mål är att coacha individer att förbättra 

deras förmågor att hantera livets utmaningar (Bluckert, 2006). Med begreppet 

verksamhetsutveckling syftar jag på olika områden som på olika sätt kan bidra till att en 

verksamhet utvecklas. Detta kan inbegripa hjälp med att utveckla organisationen, projekt, 

medarbetarskap, ledarskaputveckling, verksamhetsstyrning med mera. Med rekryterings- och 

bemanningsföretag syftar jag på företag vars verksamhet inbegriper både rekryterings- och 

bemanningstjänster till andra företag (jag har inte begränsat vilka branscher denna verksamhet 

kan ske inom). Ovanstående tre kategorier är inte helt åtskiljda från varandra, då exempelvis 

företag inriktade mot livscoachning även kan erbjuda företag konsulttjänster inom 

verksamhetsutveckling. Mina kategorier innebär dock att företagets huvudsakliga inriktning 

fokuseras på kategorin i fråga. Någon mer detaljerad information om de specifika företag som 

respondenterna arbetar för återfinns inte i uppsatsen eftersom samtliga jobbcoacher är 
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anonyma. Beskrivningar kring dessa företag skulle kunna äventyra jobbcoachernas 

anonymitet. 

Jag har intervjuat två företag från var och en av dessa tre kategorier. Sammanlagt genomförde 

jag alltså sex intervjuer. Jag valde att intervjua de två företag från varje kategori som svarade 

mig snabbast via e-post. Jag valde de som svarade snabbast eftersom detta tillvägagångssätt 

gjorde att jag själv inte kunde påverka vilka av de som svarade som blev intervjuade. 

Samtliga personer som är intervjuade är kvinnor. Anledningen till detta är att en stor majoritet 

av jobbcoacherna består av kvinnor. Således var det nästan enbart kvinnor som erbjöd sig att 

ställa upp på en intervju för uppsatsen.  

10.3.2 Beskrivning av respondenterna och deras klienter 

Jobbcoach 1 (J1) är en kvinna som har en bakgrund som konsultansvarig i 

bemanningsbranschen, marknadsföring och som egen företagare. Hon har även arbetat med 

karriärplanering för de anställda inom ett företag. Hon fick upp ögonen för jobbcoachning när 

hon arbetade med karriärplanering. J1 är certifierad coach och hennes företag tillhör kategorin 

Livscoachningsinriktade företag. 

Jobbcoach 2 (J2) är en kvinna som har bakgrund inom personal- och organisationsutveckling. 

Hon har en personalvetarutbildning och är certifierad coach. J2 säger att hon blev intresserad 

av jobbcoachning eftersom hon ansåg att AF tar hand om många arbetssökande per 

handläggare. Därför var J2 intresserad att se hur hon kunde hjälpa de arbetssökande genom att 

ge mer tid till varje person. J2:s företag tillhör kategorin Livscoachningsinriktade företag. 

Jobbcoach 3 (J3) är en kvinna som har en bakgrund som kundansvarig på ett stort företag. 

Hon är utbildad och certifierad coach. Hon började arbeta som jobbcoach för att hon ville 

göra en samhällsinsats, genom att hjälpa ”så många som möjligt". J4:s företag tillhör 

kategorin Företag inriktade mot verksamhetsutveckling. 

Jobbcoach 4 (J4) är en kvinna som har en utbildning inom beteendevetenskap och har tidigare 

arbetat med marknadsföring och försäljning, samt arbetat med coachning i över 15 år. Hon 

blev intresserad av att arbeta med jobbcoachning p.g.a. sitt intresse att hjälpa människor. Hon 

har ett intresse för att arbeta med människor som ”står utanför”. J4:s företag tillhör kategorin 

Företag inriktade mot verksamhetsutveckling. 

Jobbcoach 5 (J5) är en kvinna som har en personalvetarutbildning samt är utbildad coach. 

Hon har tidigare arbetat med marknadsföring samt med att driva eget företag. Hon började 

arbeta med jobbcoachning för att hon har ett stort intresse av att hjälpa människor och för att 

hon tror att hon kan göra nytta för många arbetssökande. J5:s företag tillhör kategorin 

Rekryterings- och bemanningsföretag.  

Jobbcoach 6 (J6) har arbetat flera år inom rekryteringsbranschen. I dagsläget har hon flera 

olika arbetsuppgifter, bl.a. utveckla arbetsprocesser, ekonomiska uppföljningar och 

marknadsföring. J6:s företag tillhör kategorin Rekryterings- och bemanningsföretag. 

Fyra av sex jobbcoacher uppger att de har deltagare med flera olika typer av bakgrunder. J3 

säger att hennes klienter har en bakgrund inom ”alla dess olika yrkesområden, branscher och 
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roller” och J4 säger att hennes deltagare består av "alltifrån den som är väletablerad och 

superkunnig och har ett gott renommé på marknaden, till den som är helt ny, helt grön”. 

Jobbcoach 4 (personlig kommunikation, 31 juli 2013) säger att hon tycker att det är positivt 

att hennes deltagare har sådana olika bakgrunder. Hon säger att detta gör att hennes coachning 

inte blir ”enahanda” och att detta är en "otroligt härlig utmaning". J1 och J6 uppger istället att 

deras klienter främst består av akademiker. J1 säger att hon främst behöver ”puffa på” dem. 

J2 och J4 uppger att de får flera deltagare som har låg kunskap om den svenska 

arbetsmarknaden. J4 påtalar att hon får flera deltagare ”som inte har en aning om hur man 

egentligen tar sig fram i Sverige”. Både J2 och J4 menar att deltagarna har låga IT-kunskaper. 

J2 säger att de låga IT-kunskaperna ofta yttrar sig i att deltagarna inte ens kan skicka e-post 

eller använda datorn för att söka arbeten. J2 säger även att flera deltagare har låga kunskaper i 

svenska språket. J2 säger också att hon får individer som är utbrända p.g.a. stress, eller 

sjukskrivna av någon annan anledning. Jobbcoach 5 menar att det gemensamma för många av 

hennes deltagare är att de ofta "inte har drivet själva”. 

10.4 Utformning av intervjuguiden 
I detta avsnitt beskriver jag hur jag gick tillväga för att utforma intervjuguiden. Jag utvecklade 

mina intervjufrågor utifrån min teoretiska förförståelse, både utifrån forskningslitteratur och 

utifrån min intervju med en arbetsförmedlare. Främst utgick jag från forskningslitteratur kring 

instruktion och motivation, i synnerhet SDT.  

Vid utformandet av min intervjuguide har jag använt mig av vad Dalen (2007) benämner som 

områdesprincipen. Detta innebär att mina första frågor ligger en bit ifrån de mer centrala 

temana som ska belysas. Att inleda intervjun på detta sätt ökar möjligheten till att informanten 

blir avslappnad och må bra. Efterhand fokuserar jag alltmer frågorna mot de mest centrala 

temana. Mot slutet av intervjun får frågorna återigen en mer generell karaktär eftersom jag vill 

ge informanterna möjligheten att berätta om saker som de anser vara viktigt och som jag inte 

har fått svar på genom tidigare frågor.  

10.5 Intervjuprocessen 
Jag genomförde intervjuerna mars-maj 2013, då AF fortfarande bedrev Jobbcoachning i ett 

valfrihetssystem. Intervjuprocessen inleddes med att jag kontaktade respondenterna via e-post 

och beskrev min studie samt frågade om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. 

Alla intervjuer har skett i Stockholm på kontoret där intervjupersonen arbetar. Varje intervju 

pågick i ca 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in. De spelades in på datorn med hjälp av 

ett datorprogram som heter Audacity (programmet finns att ladda ner på: 

http://audacity.sourceforge.net).  

Eftersom jag inte vill påverka jobbcoachernas svar så har jag försökt att ställa öppna frågor i 

mina intervjuer. Jag brukar börja med att ställa öppna frågor och när jag har fått svar på dem 

ställer jag ibland mer detaljerade frågor kring samma ämne, i de fall som detta behövs. Jag är 

alltid noga med att försöka att inte ”forma” respondentens svar. Jag har försökt att formulera 

och ställa frågor på ett sådant sätt att de ger informanterna möjligheten att berätta fritt om sina 

upplevelser. Jag har reflekterat kring vad intervjupersonerna har sagt under intervjuns gång 
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och antecknat viktiga saker i ett anteckningsblock, för att kunna komma ihåg dessa 

reflektioner efter intervjun. 

10.6 Analysmodellen samt analys av materialet 
Jag analyserar materialet utifrån om coachernas coachningsaktiviteter bygger på att instruera 

eller motivera deltagarna. Jag använder mig av SDT när jag undersöker hur jobbcoacherna 

arbetar med motivation (SDT beskrivs utförligt i teoriavsnittet). Jag undersöker hur 

jobbcoacherna arbetar med instruktion utifrån följande principer: antingen att jobbcoachen ger 

tydliga instruktioner som deltagaren ska följa, eller att jobbcoachen instruerar deltagaren i att 

denne ska arbeta utifrån vissa principer. Sedan analyserar jag vilket eller vilka grundläggande 

psykologiskt behov som coachningsaktiviteten kan tillgodose hos deltagaren (kompetens, 

samhörighet och autonomi).  

Slutligen analyserar jag om coachningsaktiviteten framdriver inre eller yttre motivation hos 

deltagaren. För att utröna om jag ska kategorisera material som inre eller yttre motivation 

använder jag mig av Deci och Ryans (2002) beskrivning av inre motivation som upplevd 

orsak till kausalitet eller upplevd kompetens (en mer utförlig beskrivning kring detta återfinns 

i teoriavsnittet). Nedan redovisas ett exempel på hur tabellen kan se ut. 

 

Tabell 1. Exempel på analys av coachningsaktivitet. Tabellen visar hur aktiviteten 

"Självförtroendeträning" analyseras utifrån coachningsmetod, vilket psykologiskt behov 

aktiviteten tillgodoser, samt om aktiviteten framdriver inre eller yttre motivation. 

Jobbcoachens 

coachningsaktivitet 

Coachningsmetod: 

instruktion, 

motivation 

Tillgodoser behov: 

kompetens, 

samhörighet, 

autonomi 

Framdriver: 

inre/yttre 

motivation 

Självförtroendeträning Motivation 
Kompetens, 

Autonomi 
Inre motivation 

 

Värt att notera är att tabellruta nummer två (Coachningsmetod: motivation, instruktion) alltså 

analyserar om coachen arbetar med att motivera eller instruera. Tabellruta nummer fyra 

(Framdriver: inre/yttre motivation) analyserar om coachningen framdriver inre eller yttre 

motivation hos deltagaren. Jag vill även tydliggöra att jag i ruta tre (Tillgodoser behov: 

(kompetens, samhörighet, autonomi) menar att känslan av samhörighet hos en deltagare både 

kan drivas fram av coachens coachningsaktivitet, samt av att deltagaren känner samhörighet 

med coachen. 

Jag har valt att inkludera flera olika typer av aktiviteter under rubriken "Jobbcoachernas 

coachningsaktiviteter", inklusive två olika handlingar som coachen utför gentemot deltagaren. 

Dessa handlingar är följande: "Coachen ger deltagaren bekräftelse" och att "Coachen är 

positiv gentemot deltagaren". Jag inkluderar således dessa handlingar under min definition av 

"coachningsaktivitet". Detta gör jag eftersom jag anser att då coachen är positiv mot 

deltagaren, samt när coachen ger deltagaren bekräftelse, så måste coachen visa detta på något 

sätt för deltagaren, och detta är en slags aktivitet.   
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De kategorier jag har under rubriken "Jobbcoachens coachningsaktivitet" har jag skapat 

genom att läsa igenom materialet flera gånger. Jag har läst materialet, skapat kategorier, sedan 

läst materialet igen för att vara säker på att inte ha missat något. Denna process har upprepats 

fler gånger. Kategorierna grundar sig på de budskap jag finner i textens meningar och 

stycken.  

10.7 Studiens validitet och reliabilitet 

10.7.1 Validitet 

Validitet innebär frånvaron av systematiska mätfel i en undersökning (Teorell & Svensson, 

2007). Validiteten i en forskningsintervju innebär enligt Kvale och Brinkmann (2012) att alla 

stegen i forskningsprocessen måste vara förnuftiga och försvarbara. De skriver att validiteten 

bygger på forskarens hantverksskicklighet under undersökningen, vilket innebär att forskaren 

hela tiden ifrågasätter, kontrollerar och tolkar resultaten utifrån teorin. När jag har formulerat 

intervjufrågorna har jag utgått från tidigare forskning samt från teori kring motivation och 

instruktion, i synnerhet SDT. Mitt analysverktyg och min analys av resultatet bygger på 

tidigare forskning kring motivation och instruktion. De delarna i analysverktyget som berör 

motivation bygger på SDT. 

Kvale och Brinkmann (2012) menar att intervjuforskning ofta blir kritiserad för att den har 

svårt att generalisera sina resultat. Författarna menar dock att intervjustudier inte 

nödvändigtvis måste kunna generalisera sina resultat, då kunskapen kan anses vara ”socialt 

och historiskt kontextualiserade former av förståelse och handling i den sociala världen” 

(Kvale & Brinkmann, 2012, s. 280-281). Denna uppsats gör inte anspråk på att generalisera 

jobbcoachernas åsikter till hela populationen av jobbcoacher. Genom denna intervjustudie vill 

jag generera ny kunskap kring hur coachningsprocessen kan se ut.  

Vid urval av respondenter har jag försökt välja jobbcoachningsföretag som speglar 

verkligheten i så god utsträckning som möjligt. I Stockholms län, där jag genomförde min 

undersökning, finns det cirka 364 jobbcoachningsföretag, vilka är listade på AF:s hemsida. 

Jag läste igenom listan över dessa företag och urskiljde tre kategorier: livscoachningsföretag, 

företag inriktade på verksamhetsutveckling och rekryterings- och bemanningsföretag (Se 

avsnitt "9.3.1. Urval av respondenterna", för en mer detaljerad beskrivning av dessa 

kategorier av företag).  Jag har intervjuat två jobbcoacher från varje kategori av företag. 

Samtliga jobbcoacher i studien är anonyma, eftersom det kan sakerna de säger kan vara 

känsliga, både i relation till deras arbetsgivare och till uppdragsgivaren AF. Att 

respondenterna är anonyma gör att andra forskare inte kan kontakta dem, vilket kan ses som 

ett problem med studien (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). 

Vilka jobbcoachningsföretag som väljer att ställa upp på min undersökning kan påverka vilka 

svar jag får i intervjuerna. Det är möjligt att jobbcoacherna som svarar mig tenderar att ha 

andra åsikter än de som inte svarar mig. Detta skulle kunna göra att urvalet av jobbcoacher 

blir snedvridet. Exempelvis är det möjligt att de jobbcoacher som ställer upp på en intervju 

tenderar att genomföra en mer högkvalificerad coachning, och på grund av detta blir benägna 

att vilja berätta om den. 
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Samtliga intervjuer är genomförda i Stockholms län. Det är möjligt att jobbcoacher på andra 

platser i Sverige arbetar på andra sätt. I Stockholm finns det dessutom arbetssökande med 

flera olika typer av bakgrunder, vilket kan göra att olika jobbcoacher kan arbetar på flera olika 

sätt på grund av detta. Samtliga personer som är intervjuade är kvinnor. Anledningen till detta 

är att en stor majoritet av jobbcoacherna består av kvinnor, vilket gjorde att det nästan enbart 

var kvinnor som erbjöd sig att ställa upp på en intervju.  

I undersökningen har jag inte frågat jobbcoacherna huruvida det är någon skillnad att coacha 

män och att coacha kvinnor, eller om det är någon skillnad i att coacha individer med olika 

etniska bakgrunder, exempelvis om någonting skiljer sig vid coachningen av utomnordiskt 

födda. Enligt IFAU (2012) har jobbcoachningen något större effekt för kvinnor än för män, 

samt något större effekt för utomnordiskt födda. Det är möjligt att jobbcoacherna hade 

uttryckt fler åsikter kring hur det skiljer sig att coacha individer med olika kön och etniska 

bakgrunder, om jag hade frågat dem om detta. Respondenterna i undersökningen, d.v.s. 

jobbcoacherna, har samtliga etnisk svensk bakgrund. Hade ett urval av respondenter varit av 

en annan etnisk härkoms skulle detta ha kunnat påverka deras svar.  

10.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär frånvaron av osystematiska mätfel i en undersökning (Teorell & 

Svensson, 2007), det vill säga om forskningsresultaten kan reproduceras av andra forskare vid 

andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2012). Inom intervjusammanhang handlar detta, enligt  

Kvale och Brinkmann (2012) om huruvida respondenterna skulle ge andra svar om de blev 

intervjuade vid ett senare tillfälle, eller av andra intervjuare. Respondentens svar ska inte 

påverkas av intervjuaren eller andra faktorer i intervjuarens omgivning.  Reliabiliteten 

påverkas exempelvis om intervjuaren ställer ledande frågor eller om respondenten missförstår 

frågorna. 

Som tidigare nämnts har jag försökt att ställa öppna frågor i mina intervjuer. Jag brukar börja 

med att ställa öppna frågor och när jag har fått svar på dem ställer jag ibland mer detaljerade 

frågor kring samma ämne, i de fall som detta behövs. Dock är jag alltid noga med att försöka 

att inte ”forma” respondentens svar. Jag har försökt att formulera och ställa frågor på ett 

sådant sätt att de ger informanterna möjligheten att berätta fritt om sina upplevelser. Jag har 

reflekterat kring vad intervjupersonerna har sagt under intervjuns gång och antecknat viktiga 

saker i ett anteckningsblock, för att kunna komma ihåg dessa reflektioner efter intervjun. 

Jag renskrev samtliga intervjuer ord för ord i Word-dokument, i syfte att försöka minimera 

skillnaderna mellan inspelningen och transkriberingen. Detta resulterade i över 80 sidor 

renskriven text från intervjuerna. Jag transkriberade intervjuerna samma dag, eller dagarna 

efter, intervjuerna ägde rum. Det var bra ljudkvalitet på inspelningarna, så det var lätt att höra 

vad respondenterna sa. De kategorier jag har i analysverktyget under rubriken "Jobbcoachens 

coachningsaktivitet" har jag, som tidigare nämnts, skapat genom att läsa igenom materialet 

flera gånger. Jag har sedan analyserat dessa aktiviteter utifrån tidigare forskning kring 

motivation och instruktion. De delarna i analysverktyget som berör motivation bygger på 

SDT. 
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Under både intervju- och analysfasen har jag haft ett kritiskt förhållningssätt till vad 

jobbcoacherna säger, eftersom det kan finnas anledning för dem att försköna bilden av hur de 

arbetar. Exempelvis hände det att coacherna var motvilliga i att själva beteckna sin coachning 

som "instruerande", eftersom vissa av dem kanske inte ansåg att en coach bör instruera sina 

deltagare. Samma coach kanske dock senare i intervjun beskrev att hon instruerade sina 

deltagare i hur de skulle arbeta med CV och personligt brev. 

10.8 Forskningsetiska principer  
Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed ska respondenten "vara informerad 

om att han eller hon är föremål för forskning och i normalfallet också skriftligen ha samtyckt i 

förväg" (Vetenskapsrådet, 2011, s.42). Innan jag genomförde intervjuerna informerade jag 

undersökningsdeltagarna om studiens syfte och hur jag planerade att genomföra studien, samt 

syftet med undersökningsdeltagarnas deltagande. Innan jag genomförde intervjuerna 

förklarade jag att samtliga deltagare är anonyma. Jag förklarade också att varje deltagare 

måste ha arbetat med jobbcoachning genom AF i sex månader, samt ha coachat minst fem 

personer genom AF. Jag berättade även att intervjuerna både kunde äga rum på 

undersökningsdeltagarens kontor, eller på annan plats som föreslogs av 

undersökningsdeltagaren. 

Vetenskapsrådet betonar även vikten av konfidentialitet, vilket innebär att "forskaren vidtar 

åtgärder för att skydda försökspersoners integritet" (Vetenskapsrådet, 2011, s. 69). I denna 

studie har jag varit noggrann med att utomstående inte ska kunna identifiera jobbcoacherna 

som blivit intervjuade, eller vilket företag som de arbetar på. Jag har beslutat att inte beskriva 

deras företag eftersom detta skulle kunna leda till att utomstående kunde lista ut vilket företag 

de arbetar på. 

11 Resultat och analys: Intervjuer med jobbcoacherna 
I detta avsnitt redovisar jag min analys av mina intervjuer med jobbcoacherna. Jag analyserar 

materialet utifrån om coachernas coachningsaktiviteter bygger på att instruera eller motivera 

deltagarna. Jag använder mig av Self-Determination Theory (SDT) när jag undersöker hur 

jobbcoacherna arbetar med motivation. Jag undersöker hur jobbcoacherna arbetar med 

instruktion utifrån följande principer: antingen att jobbcoachen ger tydliga instruktioner som 

deltagaren ska följa, eller att jobbcoachen instruerar deltagaren i att denne ska arbeta utifrån 

vissa principer. Sedan analyserar jag vilket eller vilka grundläggande psykologiskt behov som 

coachningsaktiviteten kan tillgodose hos deltagaren (kompetens, samhörighet och autonomi). 

Slutligen analyserar jag om coachningsaktiviteten framdriver inre eller yttre motivation hos 

deltagaren. Analysverktyget är beskrivet i mer detalj i metodavsnittet. Nedan presenterar jag 

två tabeller som sammanfattar min analys av resultatet. Dessa tabeller används för att 

förtydliga analysen i den löpande texten. 
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Tabell 2. Coachningsaktiviteter som bygger på att motivera deltagaren. Tabellen visar hur 

aktiviteterna analyseras utifrån coachningsmetod, vilket psykologiskt behov aktiviteten 

tillgodoser, samt om aktiviteten framdriver inre eller yttre motivation. 

Jobbcoachens 

coachningsaktivitet 

Coachningsmetod: 

Instruktion, 

motivation 

Tillgodoser behov: 

kompetens, 

samhörighet, 

autonomi 

Framdriver: 

Inre/yttre 

motivation 

Arbete med 

målsättning 

Motivation, 

Instruktion 
Autonomi 

Inre motivation, 

Yttre motivation 

Självförtroendeträning Motivation 
Kompetens, 

Autonomi 
Inre motivation 

Coachen 

uppmärksammar 

deltagarens resultat 

Motivation 
Kompetens, 

Autonomi 
Inre motivation 

Coachen ger 

deltagaren bekräftelse 
Motivation 

Samhörighet, 

Kompetens 
Inre motivation 

Coachen är positiv 

gentemot deltagaren 
Motivation 

Samhörighet, 

Kompetens 
Inre motivation 

Inventering och 

formulering av styrkor 

Motivation, 

Instruktion 
Kompetens Inre motivation 

Deltagaren är med 

och utformar sin 

coachning 

Motivation Autonomi Inre motivation 
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Tabell 3. Coachningsaktiviteter som bygger på att instruera deltagaren. Tabellen visar hur 

aktiviteterna analyseras utifrån coachningsmetod, vilket psykologiskt behov aktiviteten 

tillgodoser, samt om aktiviteten framdriver inre eller yttre motivation. 

Jobbcoachens 

coachningsaktivitet 

Coachningsmetod: 

instruktion, 

motivation 

Tillgodoser behov: 

kompetens, 

samhörighet, 

autonomi 

Framdriver: 

inre/yttre 

motivation 

Inventering och 

formulering av 

styrkor 

Motivation, Instruktion Kompetens Inre motivation 

Arbete med 

målsättning 
Motivation, Instruktion Autonomi 

Inre motivation, 

Yttre motivation 

Arbete med 

CV/personligt brev 
Instruktion 

Autonomi, 

Kompetens 
Inre motivation 

Formulering av 

intervjusvar 
Instruktion 

Autonomi, 

Kompetens 
Inre motivation 

Författande av 

annonser 
Instruktion 

Autonomi, 

Kompetens 
Inre motivation 

 

 

11.1 Jobbcoachernas coachningsaktiviteter  

11.1.1 Arbete med målsättning 

J1, J2 och J4 talar om vikten av att deltagarna arbetar med målsättning. J1 och J2 arbetar med 

att låta deltagarna sätta sig in i hur det skulle vara att nå sina mål. De menar att deltagarna i 

jobbcoachningens inledningsskede bör ha ett mål kring hur de vill att deras framtid ska se ut. 

J2 säger också att, för att öka motivationen, så ber hon deltagaren att reflektera kring hur det 

skulle ”kännas” att vara på det önskade arbetet. Hon får deltagarna att reflektera kring vilka 

behov som skulle tillfredsställas genom detta. När J4 sätter upp mål tillsammans med 

deltagarna menar hon att det är viktigt att hon vet hur deltagarna tänker och vad de vill uppnå. 

När deltagarna har kommit fram till vad de vill uppnå undersöker J4 tillsammans med 

deltagarna om dessa mål är rimliga. 

J1 ställer frågor till deltagarna för hjälpa dem att nå sitt önskade mål. Exempel på sådana 

frågor är: ”Vart är det du vill komma?”, och ”Vad är det du vill uppnå?”. Deltagarna får 

visualisera och sätta ord på den önskade situationen. J1 ställer därefter ibland kontrollfrågor 

som exempelvis: ”vad skulle det vara värt för dig att vara i den här situationen, att uppnå det 

här?”. J1 menar att motivationen ”sätts igång” när deltagarna får uppleva att de ”redan 

befinner sig vid målet”.  

Det finns även ett moment av instruktion i arbetet med målsättningen hos J4. J4 förklarar för 

deltagarna att det är viktigt ha både långsiktiga och kortsiktiga mål, samt instruerar dem hur 

de ska gå tillväga för att sätta upp målen. Hon uppger att hon brukar börja med att sätta upp 
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långsiktiga mål tillsammans med deltagarna. Sedan brukar hon låta deltagarna formulera 

kortsiktiga mål som bygger på de långsiktiga målen. Hon uppger att hon berättar för 

deltagarna om vikten av att de har långsiktiga mål. Hon motiverar detta med att säga följande: 

”För annars så förstår du inte varför du gör det som du sätter tänderna i just nu. Och tappar du 

det, då tappar du drivkraften framåt”. J4 poängterar dock att deltagarna får ändra de 

långsiktiga målen hur mycket de vill. Dock är det viktigt att de alltid ser kopplingen mellan de 

långsiktiga och de kortsiktiga målen.  

Utifrån SDT anser jag att jobbcoacherna främst arbetar med att motivera 

coachningsdeltagarna i arbetet med målsättning. J4 säger som tidigare nämnts exempelvis att 

hon, för att öka deltagarnas motivation, ber dem att reflektera kring hur det skulle ”kännas” att 

vara på det önskade arbetet. För det andra arbetar J4 med att instruera deltagarna kring vikten 

av att sätta upp mål, samt hur de ska gå tillväga för att sätta upp mål.  

Att arbeta med målsättning tror jag kan ge deltagarna en upplevelse av ökad autonomi. Med 

andra ord ökar det deltagarnas upplevelse av att de själva kontrollerar sitt beteende, genom att 

de inser att deras nuvarande beteende leder dem till deras mål. Denna upplevelse av autonomi 

kan leda till ökad inre motivation. Att arbeta med målsättning kan även ske genom yttre 

motivation, eftersom deltagaren i sitt arbete kan motiveras av att nå målet, samtidigt som 

deltagaren inte finner glädje i att utföra själva arbetet i sig. 

11.1.2 Självförtroendeträning 

Samtliga jobbcoacher berättar att flera deltagare har gått igenom svårigheter innan de kommer 

till jobbcoachningsprogrammet. J1, J2, J4 och J5 säger även att många av dem har lågt 

självförtroende eftersom de har hållit på länge med att söka arbete utan att bli anställda. J1, J3 

och J6 menar att de måste motivera deltagarna för att få dem att övervinna dessa svårigheter. 

Därför försöker de få deltagarna att inse att de kan mer än vad de tror (J1, J3 och J6) samt få 

dem att förstå att de behövs ute på arbetsmarknaden (J3).  

J2 säger att flera deltagare både har lågt självförtroende och låg självkänsla. Därför är det en 

stor utmaning att få deltagarna att ”satsa helhjärtat” eftersom de har varit med om så mycket 

bakslag. Därför säger hon att hon måste stärka deltagaren innan de gå vidare med 

coachningen. J5 säger även att hon har haft väldigt många deltagare som har farit illa psykiskt 

under en ganska lång tid. Därför arbetar hon ”väldigt mycket” med självförtroendeträning 

med de deltagare som är i behov av detta.  

Med utgångspunkt i SDT bör ökat självförtroende öka deltagarnas autonomi, det vill säga öka 

deltagarnas upplevelse av att de själva kontrollerar sitt beteende. Ökat självförtroende bör 

också innebära att deltagarna upplever att deras kompetens är högre. Känslan av ökad 

autonomi och ökad kompetens bör framdriva inre motivation.  

J4 säger att grupperna invandrare och ungdomar generellt sett har svårast när de söker arbete i 

Sverige. Därför kan dessa gruppers självförtroende påverkas negativt, vilket gör det viktigt att 

arbeta med att stärka deras självförtroende. Hon menar att ungdomar kan ha svårigheter när de 

är på väg ut i arbetslivet. Vidare menar hon att det är viktigt att förklara för invandrare hur 
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den svenska arbetsmarknaden fungerar. Exempelvis säger J4 att den svenska arbetsmarknaden 

står i konflikt med flera invandrarkvinnors familjesituation. 

11.1.3 Jobbcoachen uppmärksammar deltagarens resultat 

J1 och J3 säger att det är viktigt att deltagarna ser resultat av sitt arbete inom 

jobbcoachningsprogrammet. J3 säger att hon inte enbart uppmärksammar deltagarnas större 

framgångar, som exempelvis att få gå på en anställningsintervju. Hon motiverar även 

deltagarna genom att uppmärksamma de ”små stegen”. Ett exempel på detta kan vara att en 

deltagare, efter flera försök, lyckas få komma på en intervju hos ett företag. J3 

uppmärksammar i detta läge att deltagaren fick komma på intervjun, även om detta inte 

nödvändigtvis innebär att deltagaren får ett arbete, vilket är det slutgiltiga målet. J3 menar att 

deltagaren i denna situation har lärt sig saker under varje samtal som gjorde att hon hanterade 

efterkommande samtal bättre, vilket till slut resulterade i en intervju. 

Att jobbcoachen uppmärksammar deltagarnas resultat kan enligt SDT för det första göra att 

deltagarnas upplevelse av deras egen kompetens kan öka. Det kan för det andra göra att 

deltagarnas upplevelse av deras autonomi förstärks - det vill säga att deltagarna upplever att 

de själva kontrollerar sitt beteende – eftersom deltagarna ser att även deras små framsteg är 

lyckade och för dem närmare deras mål. När deltagarna upplever att deras kompetens och 

autonomi ökar, bör detta driva på deras inre motivation. 

11.1.4 Jobbcoachen ger deltagaren bekräftelse 

J1 och J3 menar att det är viktigt att jobbcoachen ger deltagarna bekräftelse. J1 uttrycker detta 

som att hon ”håller klienten högt”. Hon säger exempelvis till sina deltagare: ”Du är jättebra 

som du är. Det är helt okej att du har de här tillkortakommandena. Alla människor har det”. 

J1 brukar också fråga deltagarna exempelvis: ”Hur mår du?” och ”Hur är det?”. J3 säger att 

coachningsdeltagarna ofta inte får tillräckligt med bekräftelse i sina dagliga liv, eftersom de 

inte arbetar eller studerar.  Detta gör att de saknar motivation när de kommer till jobbcoachen. 

Därför menar J3 att det är viktigt att ge dem bekräftelse under coachningen.  

J1 menar att människor för det mesta blir motiverade av att ”bli sedda”. Därför menar J1 

exempelvis att det är viktig att hon kommer ihåg vad hon har pratat med deltagarna om på 

tidigare möten, när hon träffar dem igen. Hon poängterar detta genom att säga följande: ”Det 

är inte så att jag blandar ihop folk, det skulle inte finnas på kartan”. 

Att jobbcoachen ger deltagarna bekräftelse kan enligt SDT öka deltagarnas upplevelse av att 

de är kompetenta. Det kan även öka deltagarnas känsla av samhörighet, eftersom deltagarna 

kan uppfatta att jobbcoachen bryr sig om dem. Upplevelsen av kompetensen bör driva fram 

inre motivation.  

11.1.5 Jobbcoachen är positiv gentemot deltagaren 

J3 talar om vikten av att vara positiv gentemot deltagarna, vilket kan ses som en aktivitet som 

motiverar deltagarna. Exempelvis säger J3 att när hon har genomfört ett rollspel med en 

deltagare och ska ge återkoppling på detta börjar hon alltid med det positiva. Sedan går hon 

igenom vad deltagaren bör förbättra. J3 menar att om deltagaren gör något som är ”mindre 

bra” behöver inte coachen säga: ”Det här var ju inget bra”. Hon menar att coachen istället 
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bör säga till deltagaren: ”Det här kan vi bygga vidare på och förbättra och utveckla hos dig 

bättre”. Hon menar att: ”Man pratar i andra termer, inte i negativa termer”. 

Att jobbcoachen är positiv gentemot deltagarna bör kunna utveckla deltagarnas känsla av 

samhörighet med coachen. Det bör även kunna öka deltagarnas känsla av att de är 

kompetenta. Upplevelsen av kompetens och samhörighen bör driva fram inre motivation. 

11.1.6 Inventering och formulering av deltagarens styrkor  

J1, J2 och J5 menar att de motiverar deltagarna genom att få dem att upptäcka vilka förmågor, 

egenskaper och styrkor som de har och J2 och J3 motiverar dem genom att få dem att inse att 

de har ett värde på arbetsmarknaden. J2 beskriver denna självinventering genom att säga 

följande: ”Man tar fram deras styrkor, så händer något plötsligt, och då kan man börja jobba 

med att söka jobb”. 

J5 säger att hon vill att deltagaren förstår vad som gör henne ”unik”. När deltagaren har 

förstått detta ”väcks glöden” hos deltagaren. J5 säger att deltagaren i dessa fall upptäcker 

följande: ”Herregud, jag är ju faktiskt duktig på det här”. Hon menar att när deltagarna förstår 

detta har de mycket lättare att uttrycka sig i sitt CV och personliga brev. J5 beskriver denna 

process som följande: 

Du måste veta, vad får den här personen att tända och gå igång […] så att maskineriet liksom börjar, som en 

gammal ångmaskin […]. När du väl ha fått till det, då är det mycket, mycket enklare att motivera personen att 

göra vissa saker för att nå ända fram. Du måste hitta punkterna hos personen. Alltså: ”Vad får mig att le?”; 

”Vad får mig att ”wow”; och ”Vad vill jag jobba med?” […]. Då kommer man igång.  

Enligt SDT kan formuleringen av styrkor innebära att deltagarnas upplevelse av att de är 

kompetenta stärks. Om deltagarna ser sig själva som kompetenta, bör detta kunna stärka deras 

inre motivation att vilja ta sig an nya uppgifter. Formulering av styrkor kan även innehålla 

instruktion, då det är möjligt att coachen instruerar deltagarna kring hur de ska arbeta för att 

hitta sina styrkor. Coachen kanske även berättar för deltagarna vilka styrkor hon anser att 

deltagarna har.  

J1 coachar deltagarna genom att låta dem minnas, samt reflektera över, vad de redan gör som 

är bra. J1 ställer frågor som exempelvis: ”Kan du dra dig till minnes någon gång när du hade 

en jättebra kommunikation med någon?”. Hon menar att de flesta brukar komma på en sådan 

situation. Därefter ställer J1 uppföljningsfrågan: ”Hur kändes det då?”. J1 försöker även, 

tillsammans med deltagarna, skapa ”någon sorts symbol” för denna upplevelse, som 

deltagarna kan minnas i situationer när det känns svårt. Att deltagarna minns, samt reflekterar 

kring, en situation då deltagarna gjorde något bra, bör kunna öka deltagarnas uppfattning om 

att de är kompetent, vilket höjer den inre motivationen.  

11.1.7 Deltagarna är med och utformar sin coachning 

J1 och J5 menar att de motiverar deltagarna genom att få dem att själva utforma hur 

jobbcoachningen ska vara. J5 säger att coachen inte ska ”pracka på” deltagarna egna 

lösningar. I coachningens inledningsskede frågar J1 vad deltagarna förväntar sig av 

coachningen, hur de ser på jobbcoachens roll, samt vad de vill få hjälp med. J1 säger att 

”deltagaren själv måste vara uppdragsgivare”, att coachningen helt och hållet sker på 
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deltagaren initiativ, samt att hon ställer sina erfarenheter till förfogande och att deltagarna får 

välja vilka av hennes erfarenheter de vill använda för att utveckla sig själva. Att deltagarna 

själva får ta eget initiativ till hur coachningen ska utformas innebär att det bör öka deltagarnas 

upplevelse av att de är autonoma. Detta bör framdriva inre motivation. 

J1 menar att deltagarna kontinuerligt får påverka hur coachningsprocessen ser ut, vilket bör 

öka deltagarnas upplevelse av autonomi. Detta tar sig till uttryck genom att hon frågar 

deltagaren: ”Vad tycker du om det här?” eller ”Om du skulle prova det här, hur skulle du 

göra då?”. Om problem uppstår så upprepar hon det hon har sagt från en annan synvinkel, så 

att det inte ska uppstå några missförstånd.  

11.1.8 Arbete med CV och personligt brev utifrån instruktioner 

Samtliga jobbcoacher uppger att de under coachningen arbetar med CV och personligt brev 

tillsammans med deltagarna. När de hjälper deltagarna med CV och personligt brev så 

instruerar de deltagarna hur de ska gå tillväga. J1 säger att hon är "jättetydlig" i sin 

instruktion och att hon är "väldigt instruerande", samt att deltagaren förväntar sig detta av 

henne. 

J4 säger att hon tycker det är viktigt att berätta varför hennes instruktioner ser ut som de gör. 

J1 menar att det är viktigt att förklara instruktionerna på ett sådant sätt att deltagarna blir 

mottagliga för dem. Under coachningstillfället kan hon exempelvis säga: ”Du, jag tycker att 

innehållet är jättebra, men jag tycker att vi gör om layouten på den här. Och mitt förslag 

är…”. Ibland tar J1 fram några CV som hon har som utgångspunkt och ber deltagaren att titta 

på dessa. J6 påpekar även att hon inte lämnar deltagaren förrän hon och deltagaren båda 

känner sig nöjda över resultatet. 

J1 låter deltagarna skicka in sina CV till henne innan hon ger feedback, så att hon kan titta på 

dem innan coachningstillfället. J6 säger att hon berättar vad som är viktigt att tänka på när det 

gäller att skriva CV och personligt brev. J3, J4, J5 och J6 uppger att de ger instruktioner till 

deltagarna, varefter deltagarna får arbeta vidare med dessa instruktioner. J6’s coachning 

genom instruktion går ut på följande: deltagaren får instruktionen kring hur hon ska skriva CV 

och personligt brev; deltagaren går hem och testar instruktionen själv; deltagaren kommer 

tillbaka till J6 och berättar om hur hon arbetade med instruktionen; J6 ger feedback till 

deltagaren. 

Om inte deltagarna själva har förmågan att ändra i sina CV utifrån instruktionerna så skriver 

J3 själv CV och personligt brev åt deltagarna. Om deltagaren har förmågan att ändra sitt CV 

själv får hon göra det utefter J3:s instruktioner. J3 säger följande: ”Då blir det en form av 

instruktion, genom att jag ger lite förslag på mallar etcetera”. J5 säger att hon ger deltagarna i 

hemuppgift att färdigställa sitt CV och personligt brev. Dock menar hon, i kontrast till J3, att 

hon inte själv skriver CV och personligt brev till deltagarna. Hon förklarar detta genom 

följande citat: 

Om jag läser ett personligt brev som de har gjort och jag ser liksom att man har syftningsfel och sådant där, då 

kan man ju påpeka det, men du kan ju inte tala om hur en person ska skriva. Ja menar, det vore ju lite fel, om 

jag satt och skrev ett personligt brev […]. Då har jag ju inte gett den personen någonting. Utan du måste ju 

själv kunna uttrycka dig. 
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J3, J4, J5 och J6 instruerar alltså deltagarna i hur de ska skriva CV och personligt brev, 

varefter deltagarna själva får arbeta med dessa utifrån coachernas instruktioner (dock bör det 

förtydligas att J3 även ibland skriver CV och personligt brev åt deltagarna). Att coacherna 

instruerar deltagarna i hur de ska skriva CV och personligt brev bör kunna öka deltagarnas 

autonomi, eftersom de bör kunna uppfatta att de själva påverkar sitt eget beteende genom 

detta arbete. Det bör också göra att deltagarna upplever ökad kompetens, eftersom deltagarnas 

kompetens bör öka när de själva får arbeta med sina CV. Detta bör driva på deltagarnas inre 

motivation. Dock förutsätter detta att deltagarna verkligen kan tillägna sig instruktionerna från 

coachen. Annars är risken att deltagaren inte upplever ökad kompetens. 

11.1.9 Formulering av intervjusvar utifrån instruktioner  

J2 övar deltagarna på anställningsintervjuer genom att simulera att hon är potentiell 

arbetsgivare som går igenom potentiella intervjufrågor. J2 ger tips till deltagarna hur de ska 

svara på frågor. Deltagarna själva är involverade i denna process, genom att de själva 

formulerar svar utefter J2:s instruktioner. Ett av hennes tips avseende intervjuer är att om 

deltagarna står inför en svår fråga kan de ”ta in frågan”, det vill säga inte vara för snabb med 

att svara. Deltagaren kan säga till intervjuaren: ”Det var en väldigt bra fråga, men jag har 

faktiskt inget svar. Låt mig fundera”. Detta gör enligt J2 att situationen blir mindre stressad 

och avdramatiserad, vilket gör att samtalet mellan den intervjuade och intervjuaren tar formen 

av en dialog istället för en utfrågning.  

J2 instruerar alltså deltagarna i hur de ska svara på intervjufrågor, varefter deltagarna själva 

formulerar svar utifrån dessa instruktioner. Detta bör kunna öka deltagarnas autonomi, 

eftersom de bör kunna uppfatta att de själva påverkar sitt eget beteende i detta arbete. När 

deltagarna förstår hur de ska svara på en intervjufråga bör detta göra att deltagarna upplever 

att de får ökad kompetens kring intervjusituationer. Upplevelsen av ökad kompetens och ökad 

autonomi bör driva fram inre motivation hos deltagarna. 

11.1.10 Författande av annonser utifrån instruktioner 

J4 och J5 berättar att de instruerar deltagarna i hur de kan arbeta med annonser. J5 säger att 

instruktioner kring annonser handlar om att förklara för deltagarna hur de ska förstå annonsen. 

När deltagarna har fått instruktioner i detta, kan de själva arbeta vidare med annonsen. Att 

deltagarna själva får arbeta med annonsen bör kunna öka deltagarnas autonomi, eftersom de 

bör kunna uppfatta att de själva påverkar sitt eget beteende i detta arbete. Det bör också göra 

att deltagarna upplever ökad kompetens, eftersom deras kompetens bör öka när de själva får 

arbeta med annonsen. Detta bör driva på deltagarnas inre motivation. 

11.2 Sammanfattning av resultat och analys 
I avsnittet ovan har jag presenterat mitt resultat tillsammans med min analys av resultatet. Jag 

analyserar materialet utifrån om coachernas coachningsaktiviteter bygger på att instruera eller 

motivera deltagarna. Jag använder mig av Self-Determination Theory (SDT) när jag 

undersöker hur jobbcoacherna arbetar med motivation (SDT beskrivs utförligt i teoriavsnittet). 

Jag undersöker hur jobbcoacherna arbetar med instruktion utifrån följande principer: antingen 

att jobbcoachen ger tydliga instruktioner som deltagaren ska följa, eller att jobbcoachen 

instruerar deltagaren i att denne ska arbeta utifrån vissa principer. Sedan analyserar jag vilket 
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eller vilka grundläggande psykologiska behov som coachningsaktiviteten kan tillgodose hos 

deltagaren (kompetens, samhörighet och autonomi). Slutligen analyserar jag om 

coachningsaktiviteten framdriver inre eller yttre motivation hos deltagaren.  

Jag finner att jobbcoacherna arbetar både med att motivera och att instruera deltagarna. Jag 

har funnit att de arbetar med motivation utifrån följande coachningsaktiviteter: Arbete med 

målsättning, Självförtroendeträning, Coachen uppmärksammar deltagarens resultat, 

Coachen ger deltagaren bekräftelse, Coachen är positiv gentemot deltagaren, Inventering och 

formulering av styrkor samt Deltagaren är med och utformar sin coachning. De tre 

grundläggande psykologiska behoven (kompetens, autonomi och samhörighet) tillgodoses 

genom olika coachningsaktiviteter. Jag menar också att samtliga coachningsaktiviteter 

framdriver inre motivation hos deltagarna. En av dessa aktiviteter, Arbete med målsättning, 

anser jag även driver fram yttre motivation. 

Jag har funnit att jobbcoacherna arbetar med instruktion utifrån följande övergripande 

kategorier: Inventering och formulering av styrkor, Arbete med målsättning, Arbete med CV 

och personligt brev, Formulering av intervjusvar, samt Författande av annonser. Samtliga 

jobbcoacher uppger att de hjälper deltagarna med CV och personligt brev. När jobbcoacherna 

arbetar med instruktion menar jag att de skapar en situation där deltagarna upplever att deras 

kompetens och/eller autonomi ökar. Detta skapar en möjlighet till att driva fram inre 

motivation hos deltagarna. I denna studie framkommer det att det är betydligt vanligare att 

coachningsaktiviteterna driver fram inre motivation än yttre motivation. Samtliga aktiviteter 

driver fram inre motivation. En aktivitet driver också fram yttre motivation.  

11.3 Analys av resultatet utifrån tidigare forskning  
I detta avsnitt analyserar jag resultatet utifrån tidigare forskning. Jag ämnar i detta avsnitt 

besvara frågeställning (2) Hur kan coachningsaktiviteterna förstås och diskuteras i ljuset av 

tidigare forskning inom området?. I flera källor betonas vikten av att inspirera (Engstrand och 

Vesterberg, 2008; IFAU, 2012; Åkerlund 2006) och att motivera (Bohman et.al. 2011; 

Engstrand och Vesterberg, 2008; IFAU, 2012) deltagarna i coachningsinsatser som är riktade 

mot att få deltagaren i arbete. Engstrand och Vesterberg (2008) talar om att "plocka fram det 

innersta" hos deltagaren, och i Åkerlund (2006) betonas vikten av att hjälpa deltagaren att 

hitta sina inre drivkrafter. I denna studie har jag undersökt delvis just hur coacherna arbetar 

med att hjälpa deltagarna med deras inre motivation, och resultatet visar att samtliga 

aktiviteter driver fram inre motivation.  

Både Harlow (2013) och Åkerlund (2006) påpekar att relationen mellan coachen och den 

coachade är central för att coachningen ska fungera väl, och Engstrand och Vesterberg (2008) 

menar att det ofta uppstår en nära relation mellan de båda parterna. Bohman et.al. (2011) och 

Åkerlund (2006) talar om vikten av individcentrerad coachning. I min studie betonar 

jobbcoacherna vid flera tillfällen vikten av att skapa en god relation med klienten. 

Jobbcoacherna talar om vikten av att ge deltagarna bekräftelse och att vara positiva gentemot 

deltagarna.  
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Engstrand och Vesterberg (2008), som har studerat jobbcoachning inom Europeiska 

socialfondsprojekt, menar att deltagaren i jobbcoachning tenderar att anpassa sig efter 

coachens agenda. I Johansson (2008) framkommer det att flera deltagare i det studerade 

kommunala coachningsprojektet, vars syfte var att öka deltagarnas anställningsbarhet, ansåg 

att coachernas förslag på hur de bör utforma CV och personligt brev har ökat deras 

anställningsbarhet. Att ge förslag bör ses som ett sätt att instruera deltagarna. I IFAU (2012) 

menar flera deltagare i AF:s jobbcoachningsprogram att de har fått hjälp med att skriva CV 

och personligt brev.  

Samtliga jobbcoacher i min studie uppger att de arbetar med att hjälpa deltagarna att skriva 

CV och personliga brev, samt uppger att de för det mesta instruerar deltagarna i att göra 

detta, vilket alltså är i linje med Johanssons studie. I IFAU (2012) och i Bohman et. al. (2011) 

framkommer även att flera av deltagarna får hjälp med att sätta upp individuella mål. Tre av 

jobbcoacherna  uppger att de arbetar med att sätta upp mål för deltagarna, vilket de gör både 

genom att motivera och instruera deltagarna.  

Engstrand och Vesterberg (2011) menar att deltagarna ska ha stort inflytande över 

coachningen genom att själva få sätta dagordningen. Enligt AF:s reglering av jobbcoachernas 

verksamhet ges ett tydligt utrymme för jobbcoacherna att själva utforma 

jobbcoachningsaktiviteterna (Arbetsförmedlingen, 2012), vilket därmed också skapar 

möjlighet för jobbcoacherna att låta deltagarna vara med och utforma coachningen. I min 

undersökning uppger två jobbcoacher att de ger ansvar till deltagaren själva att utforma hur 

jobbcoachningen ska vara. En av coacherna säger exempelvis att "deltagaren själv måste vara 

uppdragsgivare" (J1). Således arbetar alltså jobbcoacherna både med en motiverande och en 

instruerande metodik. 

Caspi (2005) argumenterar för att coacher med bakgrund i företagsvärlden inte har samma 

coachningskompetenser som socialarbetare. Han menar att socialarbetare är tränade för att 

genomföra medicinska utvärderingar och diagnoser, samt ta beslut rörande patienters mentala 

hälsa, alkohol- och drogberoenden samt relationsproblem. Eftersom jobbcoachernas uppgift 

består i att hjälpa deltagarna att få ett arbete finns det en risk att de inte upptäcker de problem 

som Caspi (2005) belyser. Om dessa grundläggande problem förbises kanske själva arbetet 

med jobbcoachningen försvåras.  

Enligt både forskning om coachning inom socialt arbete (Bohman et.al., 2011; Ivanauskienė 

och Motiečienė, 2010) samt forskning om coachning som fokuserar på att få individer i arbete 

(Åkerlund 2006; Johansson 2008), bör coachningen ha en holistisk syn. Coachningen bör 

bestå av mer än enbart det coachande samtalet. I Åkerlund (2006) samt Ivanauskienė och 

Motiečienė (2010) framkommer vikten av att den coachade skapar relationer med andra 

personer i liknande situationer. I studien av Bohman et.al. (2011) får deltagaren remisser till 

hälsovård och arbetsinsatser och Johansson (2008) talar om vikten av kontaktnät i arbetslivet. 

I IFAU:s (2012) intervjustudie med deltagare i jobbcoachningen framkommer att deltagarna 

uppfattar att jobbcoacherna inte har bra arbetsgivarkontakter. Jag studerar inte i denna uppsats 

om/hur jobbcoacherna arbetar med arbetsgivarkontakter eller andra typer av insatser utanför 

själva jobbcoachningen. Dock är det heller inga coacher som själva har tagit upp att de arbetar 
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med att exempelvis förmedla tjänster till deltagarna genom egna kontakter i näringslivet (det 

framkommer dock i min studie att vissa coacher arbetar med träning i att kontakta 

arbetsgivare).  

12 Resultatdiskussion 
Jag har genom intervjustudier undersökt hur jobbcoacherna arbetar med sina klienter inom 

ramen för Arbetsförmedlingens jobbcoachningsuppdrag. Jag hade två delfrågeställningar: (1) 

Vilka coachningsaktiviteter använder sig jobbcoacherna av? och (2) Hur kan 

coachningsaktiviteterna förstås och diskuteras i ljuset av tidigare forskning inom området? 

Jag har redan besvarat frågeställning (2) i avsnittet ovan, och kommer i detta avsnitt att  

besvara frågeställning (1). 

Jag använder mig av Self-Determination Theory (SDT) när jag undersöker hur jobbcoacherna 

arbetar med motivation. Jag analyserar varje coachningsaktivitet utifrån om coachen använder 

instruktion eller motivation som metod för att coacha deltagaren. Sedan analyserar jag vilket 

eller vilka grundläggande psykologiskt behov som coachningsaktiviteten kan tillgodose hos 

deltagaren (kompetens, samhörighet och autonomi). Slutligen analyserar jag om 

coachningsaktiviteten framdriver inre eller yttre motivation hos deltagaren. Analysverktyget 

är beskrivet i mer detalj i metodavsnittet.  

Tre av jobbcoacherna motiverar deltagarna genom att låta dem arbeta med målsättning (J1, J2 

och J4). Två av dem menar att det är viktigt att låta deltagarna sätta sig in i hur det skulle vara 

att nå sina mål (J1 och J2). En av jobbcoacherna talar om vikten av att deltagaren har både 

långsiktiga och kortsiktiga mål, samt ser kopplingen dem emellan. Denna jobbcoach instruera 

deltagarna i hur de ska gå tillväga för att sätta upp mål (J4). Två av jobbcoacherna motiverar 

deltagarna genom att få dem att själva utforma hur jobbcoachningen ska vara (J1 och J5). Två 

av jobbcoacherna säger att det är viktigt att deltagaren ser resultatet av sitt arbete (J1 och J3). 

J3 menar att hon både uppmärksammar små och stora framgångar, eftersom de små 

framgångarna är viktiga steg på vägen mot målet. Att uppmärksamma små framgångar är ett 

sätt att motivera deltagarna genom hela coachningsprocessen. 

Flera jobbcoacher menar att coachens beteende gentemot deltagarna är centralt inom 

coachningsprocessen. Två av coacherna menar att det är viktigt att jobbcoachen ger 

deltagaren bekräftelse (J1 och J3). En av dem talar om att hon "håller klienten högt" och att 

deltagarna blir motiverade av att ”bli sedda” (J1). En av jobbcoacherna talar om vikten av att 

vara positiv gentemot deltagarna, vilket kan ses som en aktivitet som motiverar deltagarna. 

Detta kan exempelvis innebära att, om deltagaren gör något mindre bra, så kritiserar inte 

coachen detta, utan säger exempelvis "Det här kan vi bygga vidare på och förbättra och 

utveckla hos dig bättre" (J3).  

Samtliga jobbcoacher berättar att flera deltagare har gått igenom svårigheter innan de kommer 

till jobbcoachningsprogrammet. Därför försöker de få deltagarna att inse att de kan mer än 

vad de tror (J1, J3 och J6), samt få dem att förstå att de behövs ute på arbetsmarknaden (J3). 

Ökat självförtroende bör öka motivationen hos deltagarna. Tre av jobbcoacherna menar att de 

motiverar deltagarna genom att hjälpa dem att formulera sina styrkor (J1, J2 och J5) samt 



47 

 

genom att få varje deltagare att inse vad som gör henne unik (J5). Formulering av styrkor kan 

även innehålla instruktion, då det är möjligt att coachen instruerar deltagarna kring hur de ska 

arbeta för att hitta sina styrkor.  

Samtliga jobbcoacher uppger att de under coachningen arbetar med CV och personligt brev 

tillsammans med deltagarna. När de hjälper deltagarna med CV och personligt brev använder 

de en instruerande metodik. Fyra av jobbcoacherna uppger att de ger instruktioner till 

deltagarna, varefter deltagarna får arbeta vidare med dessa instruktioner (J3, J4, J5 och J6). En 

av coacherna instruerar deltagarna i hur de ska formulera svar på frågor under 

anställningsintervjuer (J2) och två coacher  instruerar deltagarna i hur de ska arbeta med 

annonser (J5 och J6). 

Samtliga av ovanstående coachningsaktiviteter tillgodoser hos deltagaren antingen autonomi 

eller kompetens, alternativt båda av dessa grundläggande psykologiska behov. Aktiviteten att 

coachen ger deltagaren bekräftelse, samt aktiviteten att coachen är positiv gentemot 

deltagaren  tillgodoser även behovet samhörighet. Samtliga aktiviteter driver fram inre 

motivation hos deltagarna. Aktiviteten arbete med målsättning driver även fram yttre 

motivation. Avslutningsvis innebär således resultatet att coachningsaktiviteterna leder till att 

deltagarna utvecklar sina inre drivkrafter när de söker arbete. 

13 Avslutande diskussion 
Tidigare forskning har visat att jobbcoachningen inte har fått den avseende effekten (IFAU, 

2012). Detta föranleder frågan varför den positiva effekten av jobbcoachningen har uteblivit. I 

mina resultat finner jag att jobbcoacherna arbetar både med motivation och med instruktion. 

Jag skulle säga att motivationen har en framträdande roll, medan instruktionen främst berör 

träning i att skriva CV och personligt brev. Det borde vara relativt enkelt för jobbcoacherna 

att avgöra om instruktionsmomentet fungerar, eftersom de tydligt kan se resultatet av 

deltagarens CV/personligt brev efter genomförd coachning. Hur motiverad deltagaren blir kan 

nog dock vara svårare att avgöra för coachen. Således kanske det inte fungerar som det ska att 

motivera deltagarna. Det är även möjligt att det skulle kunna behövas mer instruktion i 

coachningen.   

Två anledningar till jobbcoachningens uteblivna resultat skulle kunna vara tidsbrist och brist i 

coachernas kompetens. Individcentrering (Bohman et.al, 2011; Åkerlund 2006) och relationen 

mellan coachen och den arbetssökande (Harlow 2013; Åkerlund 2006) är viktiga i coachning. 

Harlow (2013) talar om vikten av relationen för att skapa reflektion hos deltagaren. Eftersom 

jobbcoachen endast har möjlighet att coacha deltagaren under tre månader (IFAU, 2012), så är 

det möjligt att jobbcoachen inte hinner skapa en tillräckligt god relation med deltagaren. Att 

de inte hinner skapa denna relation skulle kunna göra att de inte klarar av att motivera 

deltagaren. 

Eftersom företagen som upphandlas till att få genomföra jobbcoachnig är just företag, så finns 

risken att deras jobbcoacher saknar kompetens som coacher med bakgrund i socialarbete har. 

Jobbcoachernas uppgift är ju givetvis att hjälpa deltagarna att få arbete, men det finns en risk 

att de inte upptäcker problem som deltagaren kan ha, som exempelvis har att göra med mental 
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hälsa, alkohol- och drogberoenden samt relationsproblem. Detta är problem som 

socialarbetare kan upptäcka, eftersom de har kunskap i att genomföra medicinska 

utvärderingar och diagnoser (Caspi, 2005). Om dessa problem inte löses finns det en risk att 

själva arbetet med jobbcoachningen försvåras, eller kanske till och med blir lönlöst. Detta 

skulle kanske kunna lösas om jobbcoacherna genomförde ett inledande samtal där de försökte 

avgöra om deltagaren behöver andra stödinsatser än jobbcoachningen, samt om så är fallet ge 

deltagarna förslag på sådana stödinsatser  (Bohman et. al., 2011). Detta skulle dock kräva att 

jobbcoacherna hade bra kontakt med sådana stödinsatser. 

Som jag tidigare nämnt i avsnittet "Analys av resultatet utifrån tidigare forskning" brukar 

socialarbetare, som arbetar med coachning, även arbeta med arbetsgivarkontakter. Detta kan 

innebära att coachen själv hjälper deltagaren att hitta ett arbete (Ivanauskienė och Motiečienė, 

2010) eller att coachen ger deltagaren remisser till arbetsinsatser (Bohman et.al., 2011). 

Johansson (2008), som studerar coachning som syftar att få ut individen i arbetslivet, talar om 

vikten av nätverk. I IFAU (2012) framkommer att deltagarna uppfattar att jobbcoacherna inte 

har bra arbetsgivarkontakter.  

Jag studerar inte i denna uppsats om/hur jobbcoacherna arbetar med arbetsgivarkontakter eller 

andra typer av insatser utanför själva jobbcoachningen. Dock är det heller inga coacher som 

själva har tagit upp att de arbetar med att exempelvis förmedla tjänster till deltagarna genom 

egna kontakter i näringslivet (det framkommer dock i min studie att vissa coacher arbetar med 

träning i att kontakta arbetsgivare). Jag tror att det skulle kunna vara intressant för vidare 

forskning att undersöka om/hur jobbcoacherna arbetade med arbetsgivarkontakter. Eftersom 

AF arbetar med arbetsgivarkontakter och är jobbcoachernas uppdragsgivare, så skulle det vara 

intressant att undersöka hur kommunikationsprocessen mellan AF och jobbcoacherna såg ut 

och hur den fungerade.   

Forskning om coachning inom socialt arbete visar att arbetet kan innebära en rad olika 

stödinsatser, däribland att ge deltagarna remisser till hälsoinsatser de kan ha nytta av 

(Bohman et.al., 2011), organisera meningsfulla aktiviteter för deltagaren, hjälpa deltagaren att 

skapa goda relationer med andra människor, samt arbeta med patientens familj så att deras 

förmåga att hjälpa patienten ökar (Ivanauskienė och Motiečienė, 2010). Jag har inte i denna 

uppsats studerat om/hur jobbcoacherna arbetar med sådana stödinsatser, men enligt 

Arbetsförmedlingen (2012) står det inte att finna att jobbcoacherna bör skicka deltagarna till 

andra insatser. Det är möjligt att jobbcoacherna saknar möjlighet att hjälpa vissa deltagare, 

som utöver en jobbcoach, skulle behöva ytterligare stödinsatser. 

En ytterligare orsak till jobbcoachningens uteblivna resultat kan vara att det råder en svår 

situation på arbetsmarknaden. Således kan jobbcoachningen vara väl genomförd, men trots 

detta inte ge de önskade resultaten. Som tidigare nämnts menar Vesterberg & Engstrand, 

(2011) att det finns en risk att orsaker till arbetslöshet, vilka ligger utanför den arbetssökandes 

möjlighet att påverka, förbises av coachen.  

Jag har i denna uppsats undersökt hur jobbcoacherna arbetar med coachningsprocessen, i syfte 

att beskriva en del i jobbcoachningsprojektet. Förhoppningsvis kan denna undersökning, sedd 

i ett vidare sammanhang, ge insikter i jobbcoachningen och lärdomar inför framtida insatser.  
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15 Bilaga: intervjuguide för intervjuer med jobbcoacher 
 

 Kan Du berätta om Ert företag? Vari ligger fokuset för Er verksamhet? 

 Hur blev Du intresserad av jobbcoachning? Varför började Du att arbetade med 

jobbcoachning? 

 Vilken är Din erfarenhet av jobbcoachning? Ungefär hur många personer har Du 

coachat?  

 Hur lång tid har Du arbetat som jobbcoach? 

 Hur många personer går på jobbcoachning för Ert företag (exempelvis under ett år)? 

 

 Skulle Du kunna beskriva de arbetssökande som Du coachar? Hur ser deras bakgrund 

ut? Hur ser deras möjligheter för att komma i arbete ut? 

 

 Vilka anser Du vara de mest centrala delarna i en coachningsprocess under 

jobbcoachning, för att få deltagaren i arbete? 

 Vilka egenskaper och färdigheter är viktigast att utveckla hos deltagaren, för att denna 

ska få jobb? 

 Vänligen beskriv hur Du arbetar med coachningsprocessen när Du får en ny kund.  

 Vänligen beskriv tydligt vilka komponenter som finns med i Er coachningsprocess. 

 Arbetar ni med: CV? Personligt brev? Intervjuträning?  

 

 Kan Du beskriva en coachningssituation där det gick mycket bra med en klient? 

 Kan Du beskriva en coachningssituation där det uppstod svårigheter med en klient? 

 

 Hur arbetar Du med att motivera deltagarna? 

 Vad anser Du vara det mest centrala för att motivera klienter inom jobbcoachning? 

 Hur arbetar Du med att instruera deltagarna? 

 Vad anser Du vara det mest centrala för att instruera klienter inom jobbcoachning? 

 

 Vad anser Du vara bra målsättningar för deltagarna inom jobbcoachning? 

 Kan Du ge exempel på en aktivitet och dess mål? 

 Är Era aktiviteter avgränsade med tydliga mål? 

 

 Vilka var Dina kvalifikationer för att arbeta med jobbcoachning, innan du började 

arbete med jobbcoachning?  

 Har Du något som Du vill tillägga? 
 

 

 

 

 


