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Sammanfattning  
I december 2008 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att anställa och utbilda 
interna jobbcoacher. Coachernas huvudmål skulle vara att coacha arbetssökande individer 
mot ett arbete. Men eftersom en förutsättning för att en arbetssökande ska kunna ta ett arbete 
är att den är anställningsbar, så väcktes för oss intresset att undersöka vad anställningsbarhet 
innebär ur jobbcoachernas perspektiv. Samtidigt har frågan kring hur jobbcoacherna kan 
coacha på ett förtroendefullt sätt aktualiserats då det under hösten 2009 lagts fram stark 
kritik mot regeringens satsning på Arbetsförmedlingens jobbcoacher i media. Kritiken har 
främst riktats mot hur jobbcoacherna ska kunna coacha folk till arbete då lågkonjunktur 
råder, med brist på arbetstillfällen som följd. Det är svårt att tänka sig hur man som 
jobbcoach ska kunna skapa förtroende hos sina arbetssökande om man inte säkert kan se till 
att de mot slutet av coachningen får en anställning. Syftet med denna studie är därför att 
undersöka vilka betydelser som jobbcoacher tillskriver sitt arbete och sina möjligheter att, på 
ett förtroendefullt sätt, coacha de arbetssökande mot anställningsbarhet. Undersökningen är 
utförd med en kvalitativ metod genom individuella semistrukturerade intervjuer. De 
intervjuade personerna är nio stycken interna jobbcoacher anställda på Arbetsförmedlingar i 
Västra Götalands län. De viktigaste slutsatserna av studien visar att jobbcoacherna till störst 
del tillämpar ett förståelsebaserat synsätt på anställningsbarhet och att den innebörd som 
respondenterna främst lägger i uppdraget att coacha de arbetssökande är att göra dem 
medvetna om hur de blir mer anställningsbara. Det framkommer även att jobbcoacherna ser 
positivt på sina möjligheter att coacha de arbetssökande på ett förtroendefullt sätt då de ser 
fler organisatoriska förutsättningar än hinder för förtroendeskapande. Slutligen har vi även 
kommit fram till att jobbcoacherna främst använder tre olika strategier för att skapa 
förtroende till de arbetssökande. Strategierna är förtroendeskapande genom tillit som 
rationellt val, förtroende genom relationsbaserad tillit samt överbryggande strategier där 
coacherna genom att skapa goda relationer med potentiella arbetsgivare skaffar sig viktiga 
resurser för att utföra sitt uppdrag på ett bra och effektivt sätt.  
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1. INLEDNING  
I följande kapitel ges en introduktion till uppsatsen, vad den handlar om och varför vi har valt 
att studera området. Därefter följer uppsatsens syfte, frågeställningar, avgränsning och 
disposition. 
 
Den här uppsatsen handlar om de interna jobbcoachernas inramning av anställningsbarhet och 
deras strategier för att på ett förtroendefullt sätt coacha arbetssökande mot ökad 
anställningsbarhet. Under vår utbildning har stort fokus legat på hur man utvecklar mänskliga 
resurser i arbetslivet. Ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv tycker vi att det är av största vikt 
att även belysa hur man kan hjälpa de individer som står utanför arbetslivet och hur dessa kan 
utvecklas mot anställningsbarhet och en sysselsättning. Arbetsmarknadspolitiken har under de 
senaste decennierna kraftigt varierat både när det gäller volym och inriktning på åtgärder. Då 
den borgerliga regeringen tillträdde hösten 2006 skedde en stor omsvängning inom 
arbetsmarknadspolitiken. Regeringen ändrade fokus från dyrare åtgärder som 
arbetsmarknadsutbildning och praktikplatser till billigare åtgärder som matchning och 
coachning (Sohlman, 2009:21-24). Arbetsförmedlingen är den största aktören när det gäller 
aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder och har som främsta uppgift att sammanföra de 
arbetssökande med dem som söker arbetskraft och bidra till att öka sysselsättningen på lång 
sikt (Arbetsförmedlingen.se A). I december 2008 gav regeringen Arbetsförmedlingen i 
uppdrag att kunna erbjuda de arbetssökande en personlig coach.  Arbetsförmedlingen 
anställde och utbildade under vintern och våren 2009 cirka 740 interna jobbcoacher, varav 
många tidigare var inskrivna som arbetslösa. Målet för coachernas arbete är att ge ett 
individanpassat stöd under maximalt tre månader för att kunna hjälpa en arbetssökande till ett 
arbete. De ska också bidra till att arbetssökande får stöd och hjälp att hitta en lämplig 
praktikplats och praktisk kompetensutveckling samt till att marknadsföra nystartsjobb 
(Arbetsförmedlingen.se  B). 
 
Det är denna ovan nämnda satsning på interna jobbcoacher inom Arbetsförmedlingen som 
står i förgrunden till denna uppsats.  Jobbcoachernas huvudmål är att coacha de arbetssökande 
mot ett arbete. Ett krav för att få ett arbete är att individerna är anställningsbara (Jacobsson, 
2004:50). Det finns ingen klar och tydlig definition på vad anställningsbarhet är, vilken 
innebörd som läggs på anställningsbarhet beror på sammanhanget och vem som använder det. 
Anställningsbarhet kan handla om individers förmåga till anställning i termer av kompetens 
och identitetsutveckling (Berglund, 2009:28). Andra menar att en individs självtillit är 
speciellt viktigt för anställningsbarheten (Dacre Pool & Sewell, 2007). Under början av 1900-
talet sågs anställningsbarhet som något individen antingen var eller inte var. Det handlade om 
individens förmåga att kunna arbeta och individens kompetenser lyftes inte fram som en del i 
anställningsbarhet. Under 1950- och 60-talet började man ändra synsätt och man såg alla 
individer som mer eller mindre anställningsbara och individens kompetenser lyftes fram. 
Under 1980-talet och framåt utvecklas ett nytt perspektiv där anställningsbarhet också kom att 
handla om livslångt lärande, flexibilitet, anpassning och jämlikhet för att nämna några 
aspekter, och där individen till största del själv är ansvarig för sin anställningsbarhet. Detta 
skiljer sig mot tidigare då anställningsbarhet främst betraktades utifrån ett 
sysselsättningsperspektiv där samhället och företagen var de som främst var ansvariga för 
individers anställningsbarhet (Berglund, 2009:34-36). Att undersöka vad anställningsbarhet 
innebär utifrån jobbcoachernas perspektiv blir, med ovanstående som bakgrund, intressant att 
förstå och därför utgör det en del av syftet med denna undersökning.  
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Ytterligare en del av vårt syfte handlar om hur jobbcoacherna kan skapa förtroende för vad de 
gör, vilket blir intressant i ljuset av den mediabild som målats upp av jobbcoacherna under 
hösten 2009. Den kritik som lagts fram i media mot Arbetsförmedlingens satsning på 
jobbcoacher utgår främst från det sammanhang som dessa coacher kastats in i, nämligen ett 
Sverige i lågkonjunktur (Aftonbladet 2009.09.27). Om det inte finns några jobb så blir frågan; 
hur kan en jobbcoach arbeta då? Vad blir dennes funktion? Jobbcoacher kan inte påverka 
tillgången på arbeten eller själva förse sina arbetssökande med jobb. När jobbcoacherna inte 
kan lämna några som helst garantier för att man i slutet av coachningen ska ha nått målet – att 
den arbetssökande ska ha fått ett arbete – så kan det tänkas att trovärdigheten för värdet med 
jobbcoachning får sig en törn. Hur arbetar man då som jobbcoach för att skapa förtroende i 
det man gör? Detta tillsammans med den ovan nämnda problematiken kring 
anställningsbarhetsbegreppet leder oss fram till huvudsyftet med uppsatsen nämligen att 
undersöka vilka betydelser som jobbcoacherna tillskriver sitt arbete och sina möjligheter att 
på ett förtroendefullt sätt, få de arbetssökande anställningsbara.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka betydelser som jobbcoacher tillskriver sitt 
arbete och sina möjligheter att, på ett förtroendefullt sätt coacha de arbetssökande mot 
anställningsbarhet, samt vilka strategier de använder sig av för att göra detta.  

1.2 Frågeställningar 
För att svara på vårt syfte utformade vi följande frågeställningar. 
 

• Vilken innebörd lägger jobbcoacherna i uppdraget att coacha arbetssökande mot 
anställningsbarhet?  

 
• Hur ser jobbcoacherna på sina möjligheter att på ett förtroendefullt sätt coacha de 

arbetssökande mot anställningsbarhet? 
 

• Vilka strategier för att skapa förtroende använder jobbcoacherna sig av? 

1.3 Avgränsning 
Parallellt med den interna rekryteringen av jobbcoacher har även Arbetsförmedlingen 
upphandlat kompletterande aktörer som även de erbjuder arbetssökande en personlig coach. 
De externa jobbcoacherna kom igång med sitt arbete augusti. Vi har valt att endast titta på de 
interna jobbcoacherna anställda på Arbetsförmedlingen och där har vi begränsat oss till att 
intervjua nio stycken jobbcoacher anställda på olika Arbetsförmedlingar i Västra Götalands 
län. Anställningsbarhet kan ses ur flera olika perspektiv och nivåer. Det vi undersöker i denna 
uppsats är hur jobbcoachernas inramning av anställningsbarhet ser ut på individnivån där 
anställningsbarhet i första hand handlar om en individs möjligheter att bli anställd. 

1.4 Disposition 
Kapitel 1  
I detta kapitel förklaras bakgrunden samt problemformuleringen till det valda ämnet för 
uppsatsen. Därefter följer undersökningens syfte, frågeställningar, avgränsningar och 
uppsatsens disposition.  
Kapitel 2  
I detta kapitel om tidigare forskning presenteras ett urval av det svenska och internationella 
forskningsläget kring anställningsbarhet. Vi exemplifierar tidigare forskning om projekt i 
Sverige som genom coachning haft som mål att få ut arbetssökande i arbete. Vidare 
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presenteras de teoretiska utgångspunkter som använts för att förstå och tolka empirin. Till att 
börja med redogör vi för innebörden av ”frame theory” för att sedan ta upp vad ett urval av 
teoretiker och forskare lägger för innebörd i förtroende och hur detta kan skapas. 
Kapitel 3   
I detta kapitel redovisas undersökningens metod. Vi presenterar vilket vetenskapligt 
perspektiv vi antagit, val av metod, etiska överväganden, hur vårt urval såg ut, material, 
tillvägagångssätt, bearbetning och analys av material, metoddiskussion samt vår förförståelse.  
Kapitel 4 
I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit i intervjuerna. I slutet av kapitlet finns 
en sammanfattning av resultatet. 
Kapitel 5 
I detta kapitel knyts undersökningens syfte, metod, resultat, tidigare forskning och teori 
samman. Vi presenterar våra egna tolkningar och värderingar i förhållande till tidigare 
forskning och teori. Vi presenterar detta utifrån våra frågeställningar. 
Kapitel 6 
I detta kapitel presenteras slutsatserna av denna undersökning, vi återkopplar även till vår 
förförståelse. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
 
Sist i uppsatsen finner läsaren litteraturförteckning samt bilagor. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel presenterar vi ett urval av hur det svenska och det internationella 
forskningsläget ser ut vad gäller anställningsbarhet, där vi visar att det finns olika perspektiv 
på hur man ser på anställningsbarhet och att anställningsbarhet enligt forskarvärlden beror 
på mer än individuella faktorer. Vi exemplifierar även tidigare forskning om projekt i Sverige 
som genom coachning haft som mål att få ut arbetssökande i arbete. Därefter följer de teorier 
angående inramning och förtroende som vi utgått ifrån.  
 
Problemet som givit upphov till denna uppsats är som tidigare nämnts hur jobbcoacherna på 
ett förtroendefullt sätt kan coacha de arbetssökande då de inte kan ge några som helst 
garantier för att den sökande faktiskt ska få ett jobb efter coachningens slut. Vi kommer att ta 
upp vad ett urval av teoretiker och forskare menar att förtroende är och hur individen på två 
olika sätt kan välja att sätta sitt förtroende till någon eller något, antingen genom ett 
rationellt synsätt eller genom ett mer relationsbaserat synsätt. Vi tar upp hur förtroendet för 
abstrakta systems1 representanter ofta beror på deras roll i organisationen och slutligen hur 
betydelsefullt förtroende är för både individens och organisationens möjligheter till 
handlande. Innan detta redogör vi för ”frame theory” som även den har varit vår teoretiska 
utgångspunkt när det gäller att förstå och tolka vår empiri. 

2.1 Anställningsbarhet  
I denna uppsats är jobbcoachernas huvuduppgift att coacha de arbetssökande mot ökad 
anställningsbarhet2 och en anställning. Vad gäller anställningsbarhet så finns idag två 
dominerande synsätt inom forskningen på hur man betraktar anställningsbarhet. Det ena 
traditionella synsättet definierar anställningsbarhet som en uppsättning med färdigheter, 
”skills”, och kan kallas för en teknisk-rationell syn eller instrumentell syn. Här gäller det att 
kartlägga vad individen behöver för kunskaper och anpassa sig efter detta. Det andra synsättet 
är kritisk mot ett sådant förhållningssätt och bygger till skillnad mot det teknisk- rationella 
synsättet på ett tolkande och förståelsebaserat antagande.  Här handlar anställningsbarhet inte 
bara om anpassning, utan också om en potentiell förmåga att i olika sammanhang handla, om 
att kritiskt reflektera och om livslångt lärande samt om empowerment, det vill säga att 
individen ska känna att denne har makt att kontrollera sin egen situation (Berglund & Fejes, 
2009:14-15; Haake & Löfgren Martinsson, 2009:57-58).   

2.1.1 Den teknisk-rationella och den förståelsebaserade synen på anställningsbarhet 
När det gäller tidigare forskning om anställbarhet så tar vi först upp forskare som definierar 
anställningsbarhet både enligt ett tekniskt-rationellt och ett förståelsebaserat synsätt. Dessa är 
bland andra Dacre Pool och Sewell (2007) som har arbetat fram en modell, utifrån befintlig 
forskning, som betonar båda perspektiven på anställningsbarhet. Deras modell visar 
beståndsdelar som en individ praktiskt sett behöver ha för att anses vara anställningsbar. Det 
forskarna sammanfattar som de fem viktigaste aspekterna för anställningsbarhet är: att ha 
kunskap, färdigheter och förståelse kring specifika ämnen; att ha generella färdigheter som 

                                                 
1 De abstrakta system eller expertsystem som omnämns i uppsatsen hänvisar till professionell expertis som 
organiserar stora segment av den materiella och sociala miljö vi lever i idag (Giddens, 1996:34). Dessa system 
kallas abstrakta eller expertsystem då gemene man inte kan ha full insyn i hur de fungerar. 
2Vi har i genomgången av tidigare forskning om anställningsbarhet tolkat det engelska begreppet employability 
som synonymt med svenskans anställningsbarhet. 
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exempelvis flexibilitet, kreativitet och kommunikativa färdigheter; att ha emotionell 
intelligens, det vill säga förmågan att resonera kring känslor och att korrekt uppfatta, få 
tillgång till och generera känslor; att kunna läsa av karriärutvecklande möjligheter, vilka 
innefattar att på ett bra sätt kunna läsa av arbetsmarknaden för att se vilka möjligheter som 
finns tillgängliga och veta hur man presenterar sig för arbetsgivare genom exempelvis CV och 
i intervjusituationer; slutligen är även erfarenhet från arbetslivet och livet i stort av betydelse 
för en individs anställningsbarhet (Dacre Pool & Sewell, 2007:283-285). 
  
Förutom dessa fem grundläggande beståndsdelar så måste individen utveckla sin självtillit 
(self-efficacy), självförtroende och självkänsla vilket enligt Dacre Pool och Sewell (2007:281) 
också är avgörande delar i anställningsbarhet. Författarna trycker på att en individs självtillit 
är speciellt viktigt för anställningsbarheten. För att förbättra självtilliten kan man ägna sig åt 
”mastery experiences” vilket går ut på att individen får prova på att utföra en arbetsuppgift på 
egen hand. Även ”vicarous experiences” som innebär att hämta inspiration från andra som har 
varit i en liknande situation som en själv men som nu uppnått framgång, kan leda till bättre 
självtillit. Slutligen kan även ”social persuasion”, som sker när en individ blir övertygad om 
att hon besitter den kapacitet som krävs för att klara av en speciell uppgift, förbättra en 
individs självtillit då hon genom denna ”sociala övertygning” blir uppmuntrad och motiverad 
att anstränga sig mer för att uppnå sina mål (Dacre Pool & Sewell, 2007:286).  
 
McQuaid har också forskat kring anställningsbarhet. Han har i en studie undersökt 
förhållanden mellan en arbetslös persons anställningsbarhet och dennes framgång vad det 
gäller jobbsökande. Författaren använder en ram på anställningsbarhet som innebär tre 
huvudkomponenter vilka är individuella faktorer, personliga omständigheter och externa 
faktorer (McQuaid, 2006:408, 411). McQuaid kom i studien fram till att de individuella 
faktorerna är särskilt viktiga för ett framgångsrikt arbetssökande. Innehavandet av 
yrkeskvalifikationer ökade förutsättningarna för att få ett jobb. Vad det gäller de personliga 
förmågorna så visade det sig att sociala färdigheter och då särskilt hur individen uppfattade 
sin verbala förmåga var viktigt för möjligheten att få en anställning. Ju längre tidsperiod som 
individen hade varit arbetslös desto mer påverkades förutsättningarna för att hitta ett nytt jobb 
negativt. Vad det gäller demografiska förhållanden så visade sig ålder vara en negativ faktor 
vid jobbsökande. Kön däremot hade ingen koppling till möjligheten att skaffa ett arbete. Hur 
arbetssökande letar efter jobb och vilken typ av arbete de är villiga att ta påverkar också deras 
möjligheter att få ett jobb. De individer som lade ner mycket tid på att göra spontana 
jobbansökningar visade sig ha större chans att få ett arbete (McQuaid, 2006:415-417). En 
extern faktor som kan påverka individens möjlighet att få ett jobb är jobbens geografiska 
tillgänglighet för individen. Författarna drar slutsatsen att både det kompetensmässiga glappet 
och det rumsliga glappet, eller den geografiska tillgängligheten, är viktiga när det handlar om 
att matcha arbetssökande och arbetsgivare på ett framgångsrikt sätt (McQuaid, 2006:417-
418). 

2.1.2 Den förståelsebaserade synen på anställningsbarhet 
Mycket av forskningen kring anställningsbarhet lyfter fram att anställningsbarhet handlar om 
annat än kompetens och färdigheter.  Fogde (2009) har i sin avhandling ”The Work of Job 
Seeking”, studerat hur de styrningsrationaliteter som är centrala för jobbsökande som praktik 
skapas i diskurser i olika sammanhang. Resultaten i studierna indikerar att ansvaret för att bli 
anställningsbar ligger på individen själv och att det främst handlar om att kunna marknadsföra 
sig själv. För att bli en bra marknadsförare krävs det att individen har entreprenörskap och 
god självkännedom. Fogde fann även att det var av stor vikt att kunna skriva ett bra CV och 
personligt brev där den arbetssökande skulle lyfta fram vem denne verkligen var. Ärlighet och 
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att tänka på sitt kroppsspråk tillhör också saker som man måste tänka på som arbetssökande. 
Till stor del handlar det om att kunna anpassa sig till den rådande diskursen om 
anställningsbarhet. Fogde fann också att betoningen förr låg på arbetsrättsliga frågor och att 
diskurserna idag betonar individens förmåga att framställa sig som anställningsbar för att få 
ett arbete (Fogde, 2007: 48, 140-143).  
 
Ytterligare en forskare som resonerar på liknande sätt är Björklund (2009) som menar att det i 
dagens arbetsliv är andra kriterier än dina faktiska kunskaper som är av betydelse. Det kan 
vara färdigheter och aspekter i dig som person som arbetsgivaren främst sätter värde på. 
Björklund har kritiskt studerat hälsofrämjande projekt och diskurser inom dessa. Hon menar 
att det har skett en individualisering av ansvaret för hälsa som motsvarar skiftet som har skett 
i hur man betraktar anställningsbarhet. Ansvaret för såväl hälsa som för anställningsbarhet har 
skiftat från det kollektiva till det individuella. 
 
Fejes (2009:153) har i en undersökning studerat olika policytexter från EU, OECD, svenska 
policytexter om kompetens inom omvårdnadssektorn samt intervjuat vårdbiträden. Det han 
fann var att det är individen själv som är ansvarig för sin anställningsbarhet och att 
individerna ständigt måste anpassa sig efter vad arbetsgivaren efterfrågar. Även Jakobsson 
(2004:52) har studerat policytexter från EU och OECD och hon menar att förbättrad 
anställningsbarhet är av största angelägenhet både inom EU och OECD. Både EU och OECD 
poängterar att det är individens ansvar att göra sig anställningsbar och att samarbetsförmåga, 
den egna attityden, kommunikativa färdigheter och förmågan att lära sig är centrala i 
anställningsbarhetsdiskursen (Jakobsson, 2004:53-54). Garsten och Jacobsson (2004:277) 
menar att det som krävs för att vara anställningsbar innebär mer än enbart utbildning. Det 
handlar om att kunna marknadsföra sig själv och att vara aktiv. 

2.1.3 Den teknisk- rationella synen på anställningsbarhet  
Berntsson (2008) går sin avhandling in med en bred synvinkel på anställningsbarhet i 
forskningen men kommer i sitt resultat fram till att anställningsbarhet handlar om 
instrumentella faktorer. Avhandlingen innehåller bland annat två kvantitativa enkätstudier där 
Berntsson i den ena tar reda på vad begreppet anställningsbarhet har för betydelse i 
arbetslivet, och i den andra; vad som är avgörande för om en person anser sig vara 
anställningsbar eller inte. Resultatet av den första studien visade att anställningsbarhet är ett 
begrepp skilt från individens allmänna självtillit, och att anställningsbarhet föregick 
individens tilltro till sig själv. Berntsson (2008:40) skriver att en möjlig förklaring av detta 
resultat är att anställningsbarhet inte är så starkt kopplat till självet utan snarare reflekterar en 
företeelse kopplad till faktiska kunskaper och färdigheter.  Resultatet av den andra studien 
visade att en kombination av individ- och situationsfaktorer tycks spela roll för individens 
anställningsbarhet. Av de individuella faktorer som prövades visade sig formell utbildning 
vara den viktigaste faktorn. Bland de kontextuella faktorerna visade sig boenderegion vara 
den mest avgörande faktorn då individer som bodde i storstadsområden rapporterade högre 
uppfattad anställningsbarhet än de övriga. Berntsson (2008:41-42) tolkar detta som att den 
regionala arbetsmarknaden är av stor betydelse för hur individer bedömer sina möjligheter att 
skaffa ett jobb. Ett annat resultat av denna studie var att man kunde påvisa konjunkturens 
påverkan på upplevd anställningsbarhet då betydligt fler (43 %) rapporterade hög 
anställningsbarhet i högkonjunktur än i lågkonjunktur (17 %).  

2.2 Coachning mot arbete 
Forskning som specifikt undersöker coachning som en väg mot anställningsbarhet och arbete, 
men dock inte inom Arbetsförmedlingens regi är bland annat Persson Thunqvists (2003) 
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avhandling där han har studerat arbetslösa ungdomars möte med kommunal 
arbetsmarknadspolitik genom deras deltagande i tre olika kommunala ungdomsprojekt i 
Sverige. Projekten bedrev arbetsmarknadspolitiska verksamheter såsom individuella 
vägledningssamtal med gruppmedlemmarna, träning i att skriva CV och personliga brev samt 
att stödja varandra i arbetssökandet. Gemensamt för ungdomarna i grupperna var att de sökte 
arbeten som skulle leda till en trygg inkomst, snarare än utbildning och yrkeskarriär (Persson 
Thunqvist, 2003:63). Målen med projekten var att ungdomarna skulle utvecklas och skapa en 
anknytning till arbetslivet.  Resultatet visar att projekten handlade om att fostra ungdomarna 
för att passa in i dagens arbetsliv. För att få tillgång till arbetsmarknaden skulle man först bli 
en kompetent arbetssökande. Projektledarnas roll kunde liknas vid en föräldraroll, där den 
typen av direkt fostran inte hade fungerat i ett mer formellt institutionellt sammanhang utan 
förutsätter informella och förtroendefulla band (Persson Thunqvist, 2003:147,185). 
Författaren menar också att man kan beskriva det som att formell kontroll ersätts av informell 
kontroll och att makt- och kontrollfunktioner antar mera mångtydiga och implicita former 
som är knutna till ungdomarnas självreflexivitet och självkontroll (Persson Thunqvist 
2006:159). 
 
En annan studie som har gjorts på ett liknande projekt utfördes av Dahlberg (2008). Mellan 
åren 2004 och 2007 genomfördes ett projekt, ”Arbetstorget för erfarna”, av en ideell 
organisation. Målgruppen var långtidsarbetslösa och arbetslösa sjukskrivna människor på över 
50 år boende i Stockholms län som via projektet skulle få extra arbetsförmedlingsinsatser. 
Man ville öka anställningsbarheten och företagandet hos målgruppen. Som deltagare i 
projektet var man under tre månaders tid engagerad i aktiviteter som yrkeslivsplanering och 
tillägnande av kunskaper om hur arbetsmarknaden såg ut. Utöver detta arbetade man med att 
skriva CV och personligt brev, intervjuträning, jobbsökning och praktik. Alla deltagare fick 
hjälp av en egen coach. Utbildningen och coachningen genomfördes av konsulter från 
bemanningsföretag. Inom projektet betonade man vikten av att alla deltagarna skulle mötas av 
en positiv attityd och även hur viktigt det var med erfarenhetsutbyte deltagarna emellan 
(Dahlberg, 2008:67-69). 
 
De som Dahlberg har intervjuat från projektet menar att de har fått ökad självkänsla, lärt sig 
skriva CV och att söka jobb genom spontanansökningar. Arbetstorgets kansli har följt upp 
deltagarnas arbetssituation sex månader efter det att projektet avslutats och då har det visat sig 
att drygt hälften av de långtidsarbetslösa hade fått antingen jobb eller utbildning. De som 
deltagit i projektet sökte fler arbeten, blev oftare kallade till intervju, anser sig ha fått ökad 
tilltro till sig själva, bättre hälsa och större kontaktnät, jämfört med den kontrollgrupp 
bestående av över 2000 arbetslösa personer som inte genomgått projektet. Samtidigt visar 
studien att deltagarna i projektet var arbetslösa i större utsträckning än de i kontrollgruppen 
cirka ett år efter projektets slut (Dahlberg, 2008:73) En förklaring till detta kan enligt 
Dahlberg vara att i kontrollgruppen föll nästan hälften av deltagarna bort vid utvärderingen. 
Dessutom, menar Dahlberg, visar tidigare erfarenheter från Arbetsförmedlingen, 
Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen att ökade sökaktiviteter leder till större chans att få ett 
jobb (Dahlberg, 2008:69-76).  

2.3 Frame theory 

2.3.1 Innebörden av inramning 
Det ska understrykas att vår studie i första hand ger tillgång till den betydelse eller de 
tolkningsmönster som coacherna använder sig av för att tillskriva sitt arbete någon form av 
mening. Den engelska termen frame (inramning) har här varit användbar för våra möjligheter 
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att begripliggöra vår empiri. Inramning är ett begrepp som har likheter med termer som 
paradigm eller diskurs. Dessa begrepp syftar dock till att beskriva mer allmänna 
förståelseformer eller världsuppfattningar. Inramningsbegreppet rör sig i de mindre 
sammanhangen och kan förstås som ett mer avgränsat tolkningsmönster (Rolandsson, 
2003:57). Begreppet inramning kommer ursprungligen från Goffman som beskriver 
inramning som något som möjliggör för enskilda individer att uppfatta, placera, identifiera 
och sätta namn på händelser i sitt livsutrymme och i världen i stort. Han menar att en situation 
definieras genom det sätt som en individ erfar eller tolkar situationen på, samt individens egna 
subjektiva inblandning i situationen. Framing är det ord som han använder för att hänvisa till 
dessa inslag (Goffman, 1974:10-11, 21).  
 
Snow och Benford (1992:136-137) betecknar inramning som en aktiv process som utgår från 
fenomen och som sedan i sin tur konstruerar verkligheten genom sitt inflytande. Snow och 
Benford förklarar att idén om begreppet inramning refererar till de tolkande scheman 
individer använder för att förenkla och förfina ”världen där ute”. Det vill säga hur individer 
selektivt karakteriserar och kodar av objekt, situationer, erfarenheter och händelser i deras 
nuvarande eller tidigare omgivning. Snow och Benford tar hjälp av psykologen Kelleys 
beskrivning av kausala scheman för att förklara idén med inramning (Kelley 1972 ref. Snow 
& Benford, 1992:138). Kelley hävdar att kausala tillskrivningar av fenomen delvis är 
begränsade av den allmänna föreställningen som människor har om hur vissa typer av orsaker 
samverkar för att skapa en viss typ av effekt. Poängen som Snow och Benford vill ha fram 
med detta är att kausala tillskrivningar inte görs i ett socialt tomrum utan att de ramas in av 
utmärkande egenskaper som varierar beroende på situation och tidsmässigt sammanhang 
(Snow & Benford, 1992:139). Om man applicerar detta på jobbcoachernas inramning av 
förtroende och anställningsbarhet så begränsas alltså jobbcoachernas val av strategier, för att 
skapa förtroende och göra arbetssökande anställningsbara, av deras och Arbetsförmedlingens 
föreställningar om vad som skapar förtroende, eller vilka typer av aktiviteter som leder till 
ökad anställningsbarhet och i slutändan ett arbete.  

2.4 Förtroende 

2.4.1 Vad innebär tillit och förtroende? 
När vi talar om coachernas olika sätt att tillskriva sitt jobb mening, är det i första hand 
möjligheterna att göra ett förtroendeingivande jobb som står i förgrunden. I forskningen om 
förtroende förlitar man sig många gånger till den engelska termen ”trust”. Trust som kan 
översättas till antingen tillit eller förtroende, är svårt att definiera vilket gör att begreppet 
används i en mängd olika sammanhang inom forskning3. De flesta forskare på området är 
ändå överens om att tillit i grunden är ett psykologiskt tillstånd. Tillit innebär ett tillstånd av 
uppfattad sårbarhet eller risk som kommer från individens osäkerhet om vilka motiv, 
intentioner och eventuella handlingar andra människor, som de är beroende av, har eller 
kommer att göra. Tillit kan även tolkas som en individs mer generella attityd till eller 
förväntning om andra människor och det sociala system som dessa ingår i (Kramer, 
1999:571). Detta menar även Giddens som inte särskiljer tillit och förtroende utan menar att 
tillit är en särskild typ av förtroende.  Han menar att tillit är länken mellan förtröstan och 
förtroende och att tillit därför kan definieras som:  
 

…förtroende för en persons eller ett systems pålitlighet […] där detta 
förtroende uttrycker en förtröstan om en persons redlighet eller en 
abstrakt systems riktighet (Giddens, 1996:40). 

                                                 
3 I denna uppsats kommer begreppen tillit och förtroende att användas synonymt.  
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Tillit rör alltså det förtroende vi har antingen för individer eller för institutioner. Inom 
tillitslitteraturen, där man ser tillit som ett val en individ gör, kan man urskilja två perspektiv, 
”trust as rational choise” (rationellt val) och ”relational models of trust” (relationsbaserad 
tillit) (Kramer, 1999:572–573). I fallet med jobbcoacherna och deras arbetssökande så skulle 
skillnaden mellan dessa synsätt vara om coacherna i första hand försöker skapa förtroende 
genom att betona deras uppdrag och vilka praktiska möjligheter de har att skaffa den sökande 
ett jobb, exempelvis genom arbetsgivarkontakter, eller om de mer försöker skapa förtroende 
genom samtal och interaktion med den sökande.  

2.4.2 Instrumentellt perspektiv – tillit som rationellt val 
Det första perspektivet, som betonar ett rationellt val, innebär att individen väljer att sätta sin 
tillit till en person eller ett system på basis av ett instrumentellt kalkylerande där individen ser 
att den förväntande vinsten av att sätta sin tillit till något eller någon är större än den 
förväntade förlusten.  Detta rationella perspektiv innefattar två centrala element. Det första är 
den kunskap som gör att en individ kan lita på en annan och det andra är hur stort incitamentet 
är för personen som blir ”litad på”, att uppfylla det förtroendet.  Dessa två element innebär 
helt enkelt att en individ kan lita på någon om den har säkra grunder att tro att den andra 
personen kommer att agera tillförlitligt.  En säker grund kan exempelvis vara att den personen 
man litar på själv har ett intresse i eller något att vinna på att infria detta förtroende (Kramer, 
1999:572). Människors förtroende till abstrakta system är ofta en fråga om att kalkylera 
möjliga vinster och risker med att förlita sig på dem (Giddens, 1996:85).  
 
Vad det gäller förtroende för abstrakta system så är det något som individer idag är mer eller 
mindre tvingade att sätta sin tillit till, då dessa system i princip genomsyrar alla aspekter av 
det sociala livet idag, alltifrån den mat vi äter till de transportmedel vi använder. Det är 
exempelvis svårt att i dagens samhälle välja att ställa sig utanför ett system där man inte 
måste tro och lita på att instanser som sätter upp lagar fungerar eller att banker kan hantera 
pengar. Då samhället idag präglas av snabba förändringar så tenderar de traditionella 
formerna av tillit att lösas upp. Förr baserades tillit på det lokala sammanhanget, men i och 
med det globaliserade samhället så påverkas individer av personer och system som de kanske 
aldrig ser ansiktet på, på andra sidan jorden. Tilltro och risk får i detta sammanhang ett nära 
samband med varandra. Genom att ha tilltro till olika myndigheter så kan vi hantera de risker 
som finns runt oss, tillit blir ett rationellt val (Giddens, 2007:128).  
 
Expertsystemen är inte enbart begränsade till områden som handlar om teknisk expertis utan 
de omfattar även sociala relationer. Läkaren, rådgivaren och terapeuten är några exempel på 
sådana expertsystem inom det sociala livet. Expertsystemen är i grunden beroende av tillit 
eftersom ingen människa kan vara expert på mer än bara en liten del av de många olika 
aspekter av det sociala livet som bestäms av abstrakta system. Alla måste medvetet eller 
omedvetet välja mellan de olika konkurrerande handlingsmöjligheter som de abstrakta 
systemen erbjuder eller helt bryta med dem om man inte kan uppbåda någon tillit (Giddens, 
1997:28-33). I det globaliserade samhället måste en individs identitet hela tiden utforskas och 
omkonstrueras då få saker förblir stabila i en individs liv, självet måste hela tiden omvärderas. 
Under sådana omständigheter blir de abstrakta systemen en central del i formandet av 
identiteten och bevarandet av dess kontinuitet. Den mest utmärkande förbindelsen mellan 
abstrakta system och människors identitet är framväxten av de många olika typer av terapier 
och rådgivningar som vuxit fram. Moderniteten bryter ner det lilla samhällets och 
traditionernas skyddsnät som istället ersätts av stora och opersonliga organisationer. Individen 
kan lätt känna sig ensam och vilsen i en värld där denne saknar det psykologiska stöd och den 
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trygghetskänsla som det gamla samhället erbjöd. Terapi eller rådgivning blir något som 
individen kan vända sig till för att få stöd och trygghet genom att se sig själv och sin identitet, 
återspeglad i någon annans ögon (Giddens, 1997:45-46). Även om tillit till abstrakta system, 
ur ett rationellt perspektiv, kan erbjuda trygghet och pålitlighet i vardagen så kan den tilliten 
inte bidra till den ömsesidighet eller den intimitet som finns i personliga tillitsrelationer 
(Giddens, 1996:110).  

2.4.3 Relationellt perspektiv – tillit genom interaktion 
De relationsbaserade modellerna för tillit tar upp de sociala och relationella aspekterna av 
tillit. Inom detta perspektiv är tillit inte bara baserat på en kalkylering av risker utan tillit 
bestäms även av sociala aspekter mellan människor och samhället i stort. Ett vanligt 
kännetecken för tillitsforskningen i detta perspektiv är att man fokuserar på sociala snarare än 
rent instrumentella motiv för tillit. Detta inkluderar hur aktörers oro för självpresentation och 
identitetsrelaterade behov påverkar deras tillitsrelaterade kognition och vem de tillslut väljer 
att sätta sin tillit hos (Kramer, 1999:573-574). Individers uppfattning om huruvida en person 
är tillförlitlig och deras villighet att lita på denne är till stor del beroende av hur mycket man 
vet om personen (Kramer, 1999:575). Ambivalens finns alltid i kärnan av alla tillitsrelationer 
eftersom det grundläggande villkoret för tillit inte är brist på makt, utan snarare brist på 
fullständig information. Tillit behövs endast där det finns okunnighet om andra människors 
tankar och avsikter. I personliga relationer bygger tillit på ömsesidig respons och ömsesidigt 
engagemang (Giddens, 1996:110).  
 
Det finns inga normativa sociala regler för hur man skapar tillit eller kontrollerar den, utan 
sättet att vinna en annan individs tillit är genom att visa värme och öppenhet. För att bygga 
upp tillit så måste en individ både visa tillit och själv vara tillitsfull. Individerna får 
tillsammans arbeta med tilliten genom en process där man ömsesidigt öppnar sig för varandra 
(Giddens, 1996:39,89,116). Tillit är nära förbundet med intimitet och då man i båda fall måste 
finna en balans mellan autonomi och ömsesidiga förtroenden.  När det gäller att bygga upp 
tillit i en relation så är det avgörande att parterna känner till den andres personlighet och att de 
kan lita på att de uppväcker vissa önskvärda reaktioner hos den andre (Giddens, 1997:119). 
Om tilliten mellan två aktörer minskar eller ökar är avhängigt på hur mycket de interagerar 
med varandra. Den interaktion en individ har haft med en annan ger användbar information 
om hur individen ska bedöma den andres läggning, intentioner och motiv. Denna information 
ger i sin tur individen en bas för att dra slutsatser om den andres tillförlitlighet och hur denne 
kommer att agera.  Man kan därmed säga att de förväntningar en individ har på en annan 
avgör huruvida man kategoriserar personen som tillförlitlig eller inte. Men dessa 
förväntningar kan också förändras beroende på om personen lever upp till förväntningarna 
eller inte. Den ”interaktionshistoria” man har med en person spelar således stor roll i hur tillit 
uppstår (Kramer, 1999:575-576). Även Blennberger (2009:46) menar att vår tidsbudget för 
socialt samspel kan ha betydelse för tillitens uppkomst och villkor. Den tid som vi kan lägga i 
olika sammanhang på olika sociala arenor sätter ramarna för hur tillgängliga vi blir och vilken 
faktisk energi som kan läggas ner i interaktionen i varje sammanhang (Jfr.även Ossiansson, 
2006:146-147). Ibland kan dock processen att skapa förtroende påskyndas genom att en tredje 
part fungerar som ”bärare” av förtroende. Denna tredje part kan då spela en avgörande roll för 
utvecklingen och spridningen av förtroende mellan två individer som ännu inte känner 
varandra. Den tredje parten fungerar som en mellanhand i nya relationer där de kan föra över 
de förväntningar och förtroende som de själva har, från de involverade parterna, till den nya 
relationen. De använder alltså sitt egna förtroendekapital hos parterna för att forma en ny 
relation dem emellan (Kramer, 1999:576-577).  
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2.4.4 Förtroendet för de abstrakta systemens representanter 
Jobbcoacherna är representanter för Arbetsförmedlingen som kan betraktas som ett abstrakt 
system. Tilliten som en individ kan känna till ett abstrakt system, påverkas av hur trovärdiga 
representanterna för detta system är då Giddens menar att trovärdighet, att vara trovärdig, är 
en viktig del i skapandet av tillit. Vid upprepade möten med representanter från olika system 
kan dessa relationer få en trovärdig karaktär som liknar vänskap och förtrolighet. Tilliten kan 
även byggas genom att expertsystemet innehar en yrkesetik förstärkt av lagar. Tillit eller brist 
på tillit präglas av de attityder som uppstår vid möten med andra människor eller vid kontakt 
med media eller andra källor (Giddens, 1996:85-87). En individs tillit påverkas följaktligen av 
tidigare erfarenheter och ny kunskap som exempelvis kan komma via massmedia. Så kallad 
svag induktiv kunskap ingår ofta som en beståndsdel i det förtroende vanliga människor har 
för expertsystem, det innebär att man delvis bygger sin tillit på erfarenheten att systemen i 
allmänhet fungerar som de ska. Denna förtröstan stärks även av att man vet att det finns 
kontrollinsatser i systemen som håller koll på experterna och skyddar expertsystemets 
konsumenter (Giddens, 1996:35, 90). I likhet med Kramers (1999:578) rollbaserade tillit 
menar Giddens (1996:85) att det ofta inte är representanterna för ett system som en individ 
känner tillit till utan snarare till själva systemet i sig. Rollbaserad tillit fungerar alltså så att 
starka förväntningar på rollinnehavarna skapas då de förväntas infria de ansvarsområden och 
skyldigheter som är kopplade till deras roll i organisationen. Individer sätter sin tillit till dessa 
personer utan att egentligen behöva veta så mycket om dem. Förtroendet förutsätts mer eller 
mindre på grund av den position som en person har i en organisation, snarare än att man har 
kunskap om personens duglighet, motiv och intentioner. Denna tillit utvecklas ur människors 
gemensamma förståelse om de hinder som finns för inträde i olika organisatoriska roller, 
deras antagande om den utbildning och de socialisationsprocesser som rollinnehavaren har 
genomgått samt deras uppfattningar om olika mekanismer som kontrollerar 
ansvarsskyldigheter i organisationer och som därmed säkerställer önskvärt beteende. Det är 
egentligen oviktigt för tilliten vilken person som sitter på en position utan tilliten ligger mer i 
det expertsystem som omgärdar denna position och upprätthåller den (Kramer, 1999:578). 
Regelbaserad tillit har många likheter med rollbaserad tillit då det handlar om att man har 
förtroende för att ett system med regler ska upprätthålla och kontrollera att individerna i 
systemet håller sig till givna ramar.  Tilliten är återigen inte avhängig av en speciell individ 
utan av systemet som denne ingår i (Kramer, 1999:580).  

2.4.5 Betydelsen av förtroende för individer och organisationer 
När valmöjligheterna för en individ är många och osäkerhet uppstår så är tilliten till en person 
eller ett system avgörande för det val som individen måste komma fram till. Tillitsrelationer 
är därför avgörande för en människas utveckling och handlingsmöjligheter. Giddens gör 
således kopplingen mellan tillit och identitetsutveckling. Han menar att tilliten till andra 
utvecklas tillsammans med utbildandet av en inre känsla av trovärdighet som sedan bildar 
basen för en stabil identitet (Giddens, 1996:93). Tillit fungerar som självets skydd som gör att 
individen kan klara av alla de nya valsituationer som dyker upp. Denna koppling mellan tillit 
och handlingsmöjligheter för individen gör även Luhmann då han betraktar förtroende som en 
mekanism som är nödvändig för socialt liv då det reducerar social komplexitet. Det är fråga 
om att hysa tilltro till sina förväntningar så att man vågar handla. Utan förtroende blir i princip 
inget handlande möjligt (Luhmann ref. Rombach & Solli, 2006:394). 
 
Vad gäller förtroendets roll för organisationer, så har det betydelse att auktoriteter idag inte 
lika tydligt likställs med kompetens såsom de gjordes förr. Det är inte alltid som de ens anses 
försöka tillvarata individers intressen på ett trovärdigt sätt. Detta gör att företag och 
organisationer idag måste anstränga sig mer då det ställs krav på närhet och förståelse för 
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kunden. Företagen måste skapa relationer till sina kunder (Ossiansson, 2006:140,143). 
Omgivningens förtroende förenklar en organisations omvärldsrelationer då andra företags och 
organisationers villighet att bidra med resurser, som organisationen är beroende av, ökar med 
förtroendet. Ju mindre förtroende en organisation har desto mer resurser måste läggas på 
försök att övertyga omgivningen om att samarbeta med organisationen. Förtroende kan alltså 
ses som en resurs som skapar frihet (Pfeffer & Salancik ref. Zapata Johansson, 2006:86-87; 
Jfr. även Rolandsson & Oudhuis, 2009:132 ).   
 
Ett sätt att rasera förtroende är om misstänksamhet uppstår mellan två parter. Misstänksamhet 
är ett psykologiskt tillstånd där en individ har många, ibland motstridiga, teorier om en 
persons ärlighet eller motiv (Kramer, 1999:587). Inom organisationer har studier påvisat 
några faktorer som ökar individers misstro och misstänksamhet mot andra. Dessa är bland 
annat personliga och kontextuella faktorer som påverkar individens självmedvetenhet och 
uppfattning om att vara hårt granskad eller övervakad. I kontrast till detta kan avsaknad av 
tydliga strukturer och regelverk ibland ses som ett uttryck för och ett sätt att visa tillit 
(Blennberger, 2009:38). Exempelvis så kategoriseras de arbeten som i stort sett utförs utan att 
ledningen eller annan kontrollerande personal är närvarande som ”högtillitspositioner” inom 
organisationer (Giddens, 1991:29). Även förväntningar som inte har blivit uppfyllda eller som 
till och med har blivit motbevisade spelar en viktig roll då man söker förstå individers brist på 
förtroende för organisationer eller institutioner. I ett sådant sammanhang spelar media en 
viktig roll då de ofta är källorna till människors uppfattningar om organisationer och 
institutioner. Det sätt som media ofta framställer nyheter om organisationer på påverkar direkt 
allmänhetens förtroende för dessa (Kramer, 1999:588-590). Detta är något som vi har tagit 
fasta på i denna uppsats då vi har sett kritiken mot jobbcoacherna som lagts fram i media som 
en del i problematiken kring hur coacherna skapar förtroende för sitt arbete.  
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 3. METOD  
I detta kapitel redovisar vi undersökningens metod. Vi presenterar vårt vetenskapliga 
perspektiv, metodval, etiska överväganden. Vidare beskrivs vårt urval, material, 
tillvägagångssätt, bearbetning och analys av material, metoddiskussion samt vår 
förförståelse.  

3.1 Vetenskapligt perspektiv 
När man talar om vetenskapliga perspektiv brukar man ta upp två centrala huvudinriktningar, 
positivismen och hermeneutiken. Inom positivismen vill man skapa absolut kunskap eller i 
alla fall så säker kunskap som möjligt. Kunskapen ska sedan kunna förklara företeelser och 
fenomen. Hermeneutiken har en humanistisk inriktning. Den skiljer sig från positivismen 
genom att hermeneutiska undersökningar även bygger på inkännande och empati. Det innebär 
att hermeneutikern inte bara vill begripa utan även utveckla en djupare förståelse för 
fenomen. Att begripa något rent intellektuellt behöver inte vara så komplicerat men att förstå 
exempelvis en annan människa och hur denne upplever och tolkar sin omgivning kräver att vi 
försöker sätta oss in i den andra människans situation. Det är genom tolkning och subjektiva 
bedömningar som hermeneutikern uppfattar verkligheten. Därför spelar sammanhanget för 
tolkningen stor roll. Annat som kan påverka tolkningen är tolkarens förförståelse och tidigare 
värderingar och erfarenheter. Inom det hermeneutiska perspektivet ges utrymme för olika 
sanningar och tolkningar (Thurén, 2007:16-17, 94-95, 103). Vår studie kan beskrivas som 
hermeneutiskt eftersom syftet är att med hjälp av intervjuer försöka fånga de intervjuades 
uppfattningar och upplevelser kring ett visst fenomen och tolka deras mening (Kvale, 
1997:117). Vi vill inte bara begripa utan för oss är det viktigt att försöka förstå och göra 
tolkningar av hur våra respondenter upplever sitt uppdrag och ser på sina möjligheter att 
genomföra det för att nå de uppsatta målen. Därför har vi valt bort det positivistiska 
perspektivet då det ofta lämpar sig bättre för kvantitativa undersökningar där man söker 
kausala samband och generella tendenser. Våra slutsatser och vårt resultat grundar sig på våra 
tolkningar och dessa påverkas till viss del av våra värderingar, vår förförståelse och av 
kontexten. Dessa faktorer påverkar även vid positivistiska undersökningar men har större 
betydelse vid hermeneutiska (Thurén, 2007:103). 

3.2 Val av metod  
Kvalitativ metod används då man är intresserad av att fånga erfarenheter, tankar och då man 
vill skapa en djupare förståelse för en företeelse. En kvalitativ metod syftar på karaktären och 
tillståndet hos ett fenomen. När man använder sig av en kvalitativ metod så beskriver man 
sina resultat i ord och man intresserar sig för vad som faktiskt sker i ett sammanhang. Detta 
skiljer sig mot den kvantitativa metoden då man oftast beskriver sina resultat i siffror och 
intresserar sig för hur ofta, hur stort eller hur vanligt förekommande något är (Backman, 
2008:33; Bryman, 2001:92; Kvale, 1997:67). Vi bedömde att den kvantitativa metoden inte 
lämpade sig för vår studie då vårt syfte är att belysa jobbcoachernas uppfattningar och fånga 
deras tankar kring vilken betydelse jobbcoacherna tillskriver sitt arbete. Vi vill också 
undersöka hur de ser på sina möjligheter att, på ett förtroendefullt sätt, få de arbetssökande 
anställningsbara. Mot denna bakgrund valde vi att använda oss av en kvalitativ metod.  
 
Intervjuer, observationer och dokumentanalys är vanliga verktyg som används i kvalitativa 
studier. Vi har valt att göra individuella seminstrukturerade intervjuer då detta passar vårt 
syfte med studien. I en semistrukturerad intervju har man i förväg gjort en intervjuguide med 
intervjufrågor men under intervjuförfarandet kan man gå ifrån guiden och ställa frågorna i 
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annan ordningsföljd eller ställa andra frågor om dessa känns mer relevanta. I en 
semistrukturerad intervju finns det utrymme att ställa följdfrågor och att göra förtydliganden 
(Bryman, 2001:301-302).  

3.3 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) har arbetat fram ett grundläggande individskyddskrav som ska följas 
när man bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Detta kan delas in i fyra 
delkrav som kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  Informationskravet innebär bland annat att de som ska delta i 
undersökningen ska bli informerade om syftet med den och att deltagande i undersökningen är 
frivilligt och när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet betyder helt enkelt att 
respondenterna ska ge sitt samtycke till att delta i undersökningen under de förutsättningar 
som ges. Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare utesluter alla uppgifter som kan 
identifiera någon respondent eller medverkande person ur undersökningen. De deltagande 
förblir anonyma med andra ord (Kvale, 1997:107, 109). Nyttjandekravet betyder att de 
uppgifter som samlats in angående de personer som medverkar i undersökningen inte får 
användas i något annat syfte än för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det är svårt att finna 
tydliga lösningar, ur ett etiskt perspektiv, för situationer och problem som kan uppstå i 
samband med en intervjuundersökning och därför har vi i alla situationer som uppstått försökt 
att handla så moraliskt och etiskt försvarbart som möjligt utifrån den berörda partens 
synvinkel samtidigt som vi har strävat efter att upprätthålla undersökningens vetenskapliga 
kvalitet.  
 
För att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna informerades respondenterna i den första 
telefonkontakten om studiens syfte, att de hade möjlighet vara anonyma och att deras 
deltagande var frivilligt.  Vidare informerade vi om de forskningsetiska riktlinjerna i ett 
informationsbrev som vi skickade ut via e-mail innan intervjutillfället. Här talade vi även om 
att respondenterna hade möjlighet att när som helst tacka nej till fortsatt deltagande i 
undersökningen och att de kunde avbryta intervjun om de inte ville fortsätta. Varje 
intervjutillfälle inledde vi med att kontrollera att respondenterna hade mottagit och läst e-
mailet, vilket alla hade, och att de förstod vilka riktlinjer vi arbetade efter. Vi frågade också 
om deltagarna hade några eventuella frågor kring de etiska aspekterna. Då vi på de flesta 
Arbetsförmedlingar varit tvungna att gå via jobbcoachernas chefer för att få kontakt med 
jobbcoacherna så har vi i uppsatsen valt att benämna coacherna som respondent ett till och 
med nio för att värna om respondenternas anonymitet. Av samma anledning har vi inte heller 
nämnt vilka arbetsförmedlingar som våra respondenter arbetar på. Dessutom har vi varit noga 
med att få samtycke från respondenterna och inte enbart från deras chefer.  

3.4 Urval 
Vårt val att studera jobbcoacher i Västra Götalandsregionen berodde främst på 
tillgängligheten för oss, men även på att jobbcoachsituationen kändes extra aktuell i denna 
region då den drabbats hårt av lågkonjunkturen. Dock har situationen i skrivandets stund 
svängt en aning och läget ser, rent konjunkturmässigt, lite ljusare ut i regionen under hösten 
2009 (scb.se). Då vårt intresse för jobbcoachers arbete initierades av statens satsning på dessa 
så valde vi att avgränsa oss till att endast intervjua Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher, 
eftersom de då följaktligen är statligt anställda. Förutom de interna jobbcoacherna så anlitar 
Arbetsförmedlingen även externa, ofta privatägda, aktörer för att utföra uppdraget med att 
coacha arbetssökande. Då det i vårt syfte ingår att studera vilka betydelser som jobbcoacher 
tillskriver sitt arbete så ansåg vi det lämpligt att avgränsa oss till jobbcoacher anställda inom 
samma organisation. Genom att utesluta den privata sektorn så tror vi att vi får en mer 
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homogen urvalsgrupp utan att vi för den sakens skull påverkar heterogeniteten i 
respondenternas svar.  
 
Vårt urval bestod således av interna jobbcoacher anställda på Arbetsförmedlingen. När vi för 
första gången kontaktade de olika Arbetsförmedlingarna så blev vi oftast hänvisade till en 
person med någon typ av ledarfunktion som i sin tur gav oss kontaktuppgifter till respektive 
Arbetsförmedlings jobbcoacher. Därpå kontaktade vi ett antal jobbcoacher och intresset att 
delta i undersökningen visade sig vara mycket stort var på vi blev tvungna att tacka nej till ett 
antal personer. De som slutligen fick delta i undersökningen var de som snabbast tackade ja 
till detta. Av våra nio respondenter var två stycken män och sju stycken kvinnor i varierande 
åldrar, men vi har i uppsatsen valt att benämna samtliga som ”hon” av anonymitetsskäl. 
Variationen vad det gäller tidigare erfarenheter och utbildning var stor. Några hade arbetat 
med coachning tidigare i olika former och några hade en utbildning som på olika sätt hade 
med coachning att göra. Vissa hade inte någon erfarenhet av coachning sedan tidigare. 
Gemensamt för våra respondenter var att alla hade varit arbetssökande någon gång. Alla 
jobbcoacher som intervjuades var förhållandevis nyanställda eftersom direktivet om att 
tillsätta dem kom i december 2008.  Nedan följer en kort presentation av respondenterna. 
Presentationens syfte är att underlätta läsningen och förståelsen av undersökningens resultat.  
 
Respondent 1  
Jobbcoach i 50-årsåldern som arbetat med att coacha vuxna arbetssökande och har gjort detta 
i ungefär nio månader. Har tidigare främst arbetat med försäljning.  
 
Respondent 2 
Jobbcoach i 40-årsåldern som arbetar med att coacha vuxna arbetssökande och har gjort detta 
i ungefär åtta månader. Har tidigare främst arbetat inom industrin. 
 
Respondent 3 
Jobbcoach i 30-årsåldern som arbetar med att coacha arbetssökande ungdomar och har gjort 
detta i ungefär fem månader. Har tidigare främst arbetat med coachning i olika former och har 
en högre utbildning inom pedagogik. 
 
Respondent 4 
Jobbcoach i 40-årsåldern som arbetar med att coacha vuxna arbetssökande och har gjort detta 
i ungefär nio månader. Har tidigare främst arbetat med administration. 
 
Respondent 5 
Jobbcoach i 40-årsåldern som arbetar med att coacha arbetssökande ungdomar och har gjort 
detta i ungefär nio månader. Har en utbildning inom pedagogik och har tidigare även arbetat 
inom pedagogisk verksamhet. 
 
Respondent 6 
Jobbcoach i 30-årsåldern som arbetar med att coacha arbetssökande ungdomar och har gjort 
detta i ungefär sju månader. Har tidigare arbetat med personalfrågor. 
 
Respondent 7 
Jobbcoach i 30-årsåldern som arbetar med att coacha vuxna arbetssökande och har gjort detta 
i ungefär nio månader. Har tidigare arbetat med personalfrågor. 
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Respondent 8 
Jobbcoach i 40-årsåldern som arbetar med att coacha arbetssökande ungdomar och har gjort 
detta i ungefär två månader. Har tidigare arbetat med jobbcoachning och har en högre 
utbildning inom pedagogik. 
 
Respondent 9  
Jobbcoach i 30-årsåldern som arbetar med att coacha arbetssökande ungdomar och har gjort 
detta i ungefär tre månader. Har tidigare arbetat med coachning. 

3.5 Material 
För att samla in empiri gjorde vi, som tidigare nämnts, semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer. Vi tyckte att denna intervjuform passade vårt syfte bra då vi hade en klar 
uppfattning om vilka områden vi ville beröra under intervjun men samtidigt ville vara öppna 
för respondentens eventuella utläggningar. Dessutom ville vi kunna ställa följdfrågor och ha 
möjlighet att följa upp sidospår i intervjun. Eftersom vårt syfte bygger på jobbcoachernas 
uppfattningar om deras betydelse för den arbetssökandes väg mot en anställning och om hur 
jobbcoacherna arbetar för att skapa förtroende så ansåg vi att en strukturerad intervju skulle 
bli alldeles för stel och ”förhörslik”. Vi gjorde bedömningen att en semistrukturerad intervju 
skulle underlätta för oss att skapa förtroende gentemot våra respondenter.  
 
Intervjuguiden gjordes utifrån undersökningens syfte. Intervjufrågorna som formulerades var 
tänkta att ge svar på frågeställningarna och knyta an till teorin. Bakgrundsfrågorna i guiden 
var till för att ge oss en uppfattning om respondenten och för att bygga upp ett förtroende med 
denne. Intervjuguiden är indelad i tre olika teman vilka är ”arbetssätt”, ”skillnaden mellan 
handläggare och jobbcoach” samt ”anställningsbarhet”. Med det första temat ville vi få en 
förståelse för hur jobbcoacherna arbetar och hur de ser på sitt uppdrag. Vi ville skapa oss en 
uppfattning om hur jobbcoacherna ser på sin vardag och hur de arbetar för att nå det uppsatta 
målet. I det andra temat undersökte vi skillnader mellan jobbcoacher och handläggare och 
med detta ville vi förstå vad det är som särskiljer jobbcoachernas arbete från en handläggares. 
Det tredje temat syftade till att försöka förstå jobbcoachernas inramning av anställningsbarhet 
samt hur de arbetar med det. Trots att vi inte ställde några direkta frågor angående hur 
coacherna jobbar med förtroende gentemot de sökande så anser vi oss kunna fånga en mer 
underliggande uppfattning av fenomenet. Vi vände och vred på intervjufrågorna ett antal 
gånger och läste intervjuguiden både framlänges och baklänges för att försäkra oss om att 
frågorna verkligen svarar på det som vi vill ha svar på. Parenteserna efter vissa frågor gjorde 
det lättare för oss att ställa relevanta följdfrågor. De utskrivna intervjuerna gav cirka 110 
sidors text.  
 
För att få bakgrundsinformation och för att kunna skapa oss en uppfattning om hur 
Arbetsförmedlingen fungerar som myndighet så hämtade vi information från 
Arbetsförmedlingens hemsida. Vi tog även kontakt med en person som jobbar som mentor för 
jobbcoacherna på Arbetsförmedlingen. På så vis fick vi mer ingående uppgifter om 
jobbcoachernas uppdrag. För att kunna ställa bra frågor i en intervjusituation tror vi att det är 
viktigt att vara påläst angående den företeelse som man ska studera. Kvale (1997:92) tar också 
upp detta och menar att det krävs kunskap om fenomenet innan själva intervjuförfarandet. För 
att hitta relevant litteratur och tidigare forskningsstudier som berör vårt undersökningsområde 
så använde vi oss av Högskolan i Borås sökmotorer Libris och Samsök. Dessa använde vi 
även för att finna lämplig litteratur till vår teori.  
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3.6 Tillvägagångssätt 
När vi bestämde vilken inriktning undersökningen skulle ha så var något av det första vi 
gjorde att skriva ner vår medvetna förförståelse, då vi misstänkte att den skulle förändras så 
fort vi började arbetet med att kontakta Arbetsförmedlingen och jobbcoacherna. Vi tog 
kontakt med ett antal olika Arbetsförmedlingar på olika orter i Västra Götaland för att ta reda 
på om det var möjligt för deras internt anställda jobbcoacher att ställa upp på en intervju med 
oss. I det tidiga skedet av undersökningen hade vi inte möjlighet att delge undersökningens 
exakta syfte utan vi berättade i stora drag vad vi hade tänkt oss att den skulle handla om. Vid 
den första telefonkontakten talade vi med högre uppsatta personer på respektive 
Arbetsförmedling som gjorde en bedömning av om de trodde att jobbcoacherna på deras 
Arbetsförmedling skulle ha möjlighet och vilja att ställa upp på en intervju, sedan bollade de 
oss vidare till jobbcoacherna själva. Intresset att ställa upp var från jobbcoachernas sida stort 
vilket gjorde att vi var tvungna att tacka nej till några stycken. Parallellt med denna process 
skaffade vi oss information om Arbetsförmedlingen som myndighet och om de interna 
jobbcoachernas arbete och uppdrag. Då tolkningar och subjektiva bedömningar är beroende 
av bland annat kontexten och tolkarens förförståelse så lade vi stor vikt vid att läsa in oss på 
bakgrundsinformation angående Arbetsförmedlingen och jobbcoachernas uppdrag, däribland 
vad de kan erbjuda en arbetssökande, innan vi genomförde intervjuerna.  
 
Vi gick vidare med att söka information och litteratur om coachning och anställningsbarhet då 
vi var klara över att ett av undersökningens fokus skulle ligga på anställningsbarhet och 
jobbcoachernas syn på detta fenomen. Utifrån detta skapade vi undersökningens syfte och 
dess frågeställningar. Dock hade vi inte vår teori helt klar för oss när vi gav oss i kast med 
intervjugudien (Bilaga 2). Det andra temat som handlade om jobbcoachernas möjlighet att 
coacha på ett förtroendefullt sätt, växte fram i samband med intervjuförfarandena. Eftersom vi 
valde att göra semistrukturerade intervjuer så ville vi dela in intervjuguiden i, för syftet, 
relevanta teman. Under respektive tema utformade vi frågor som skulle ge oss svar på 
frågeställningarna. Tanken med temana var att vi skulle ha något att hålla oss till om vi skulle 
komma bort ifrån guiden. De i förväg formulerade frågorna följdes under intervjutillfällena 
inte till punkt och pricka då vi var öppna för att följa upp sidospår och lyhörda för om 
respondenten lade särskild vikt vid vissa delar som hon eller han har ville trycka extra på. 
 
Innan intervjutillfället skickade vi ut ett informationsbrev till alla respondenter (Bilaga 1). 
Brevet innehöll information om oss studenter, syftet med studien och de forskningsetiska 
regler som vi förhåller oss till. I brevet stod också att intervjun beräknades ta ungefär en 
timma och att vi ville spela in samtalet för att öka trovärdigheten i undersökningen då risken 
för felciteringar avsevärt reduceras. Alla intervjuer hölls på jobbcoachernas respektive 
arbetsplats. Under de två första intervjuerna valde vi att delta alla tre. Detta gjorde vi på grund 
av att vi inte hade gjort någon pilotintervju. Vi ville alla tre skapa oss en uppfattning om hur 
intervjuguiden fungerade. Dessutom ville vi sätta någon form av ”prägel” eller ”känsla” på 
intervjun och intervjusituationen för att vi, när vi senare delade på oss, skulle ha ungefär 
samma känsla under intervjuerna oavsett vem av oss som intervjuade. Inför de två första 
intervjuerna var vi mycket noga med att tala om att vi skulle medverka alla tre men att en av 
oss skulle sitta helt tyst och inte ställa några frågor. Vi förklarade även varför vi valde att 
delta alla tre. Under de resterande intervjuerna var vi två stycken som intervjuade vilket vi 
upplevde som positivt. En av oss kunde då agera ”huvudintervjuare” medan den andra hade 
lite mer tid att tänka och ställa eventuella uppföljningsfrågor. Varje intervju varade mellan 45 
till 60 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon. Att vi hade möjlighet att spela in 
underlättade mycket för oss då vi kunde ge respondenten vår odelade uppmärksamhet och då 
det ger undersökningen en bättre reliabilitet då vi transkriberat alla intervjuerna ordagrant. 
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Eftersom vi var tre stycken som skulle dela på arbetet med att transkribera intervjuerna så 
bestämde vi i förväg att vi skulle markera pauser och eventuella känslor som exempelvis 
skratt vid transkriberingen. I vissa intervjuer där respondenten visade ett tydligt kroppsspråk 
valde vi också att skriva ut detta. Vid författandet av uppsatsen arbetade vi mestadels 
gemensamt men vi arbetade även individuellt på skiljda håll. Alla var delaktiga och bidrog till 
samtliga delar av uppsatsen även om vi mot slutet av skrivandeprocessen delade upp ansvaret 
för att finslipa och färdigställa kapitlen mellan oss. Detta resulterade i att var och en av oss 
författare fick lite större ansvar för någon eller några delar samtidigt som alla ändå hade 
överblick över och var insatta i uppsatsens innehåll som helhet.   

3.7 Bearbetning och analys av material 
I undersökningens inledningsskede utformade vi frågeställningar och tematiserade 
intervjuguiden med tro om att detta skulle underlätta för oss i analysstadiet vilket vi också 
upplevde att det gjorde. Tematiseringen bestod, som tidigare beskrivits, av rubrikerna 
”arbetssätt”, ”skillnaden mellan handläggare och jobbcoach” och ”anställningsbarhet”. Dessa 
rubriker underlättade själva analysfasen då de gav viss struktur i intervjuerna. Utifrån 
frågeställningar som handlar om jobbcoachernas uppdrag, deras syn på anställningsbarhet och 
deras underliggande förståelse för förtroendefull coachning så analyserade vi materialet. 
Analysen tog sin utgångspunkt i transkriberingarna av intervjuerna även om analysprocessen 
till viss del startade redan under intervjusituationerna då vi som intervjuare tolkade 
respondenternas utsagor. De teoretiska utgångspunkterna som bestod av frame theory samt 
teorier rörande förtroende och tillit, var tillsammans med den tidigare forskningen, om 
anställningsbarhet och coachning, de analysverktyg som användes för att förstå hur 
jobbcoacherna ramar in förtroende och anställningsbarhet.  
 
Steget efter det att intervjumaterialet har transkriberats kallar Kvale för klarläggning av 
materialet (Kvale, 1997:171). I detta steg görs materialet klart för analys. Under denna fas 
skiljde vi på sådant som var väsentligt respektive oväsentligt för vår undersökning med 
utgångspunkt i frågeställningar och teorin som beskrivits ovan. Med utgångspunkt i hur våra 
respondenter talat om hur de arbetar, så har vi dragit slutsatser om deras inramning om dels 
hur man skapar förtroende och dels vilka aktiviteter som de anser leder till arbete, alltså vad 
som leder till ökad anställningsbarhet. Vi använde inte en och samma analysmetod genom 
hela analysförfarandet, utan istället använde vi oss av det som Kvale kallar för ”ad hoc” 
(Kvale, 1997:184). Det innebär att man växlar mellan olika metoder för analys. Anledningen 
till att vi valde detta arbetssätt var för att vi ansåg att vi inte skulle kunna motsvara studiens 
syfte och svara på våra frågeställningar genom att använda samma analysmetod för hela 
intervjumaterialet. Vi ville genom att göra djupare tolkningar av vissa uttalanden, kvantifiera 
en del och söka bakomliggande mening till andra finna coachernas tolkningsmönster om vad 
som skapar förtroende samt anställningsbarhet.  

3.8 Metoddiskussion  
Som vi tidigare nämnt så gör man en kvalitativ undersökning när man vill öka sin förståelse 
för vissa företeelser. Detta är dock inte helt problemfritt. Det kan vara så att forskaren 
missuppfattar respondentens svar eller tolkar det på ett för respondenten felaktigt sätt. En 
annan svårighet för forskaren kan vara att säkerställa att få så giltig information från 
respondenten som möjligt. I en sådan situation är det viktigt att forskaren känner sig själv väl 
och är medveten om hur hon eller han agerar i exempelvis en intervjusituation. Det kan också 
vara så att respondenten i en intervjusituation svarar eller beter på det sätt som hon eller han 
tror att forskaren föredrar (Holme & Solvang, 1997:94-95). Då vi ville undvika att 
missuppfatta våra respondenter i så stor utsträckning som möjligt så använde vi, som vi även 
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har skrivit ovan, oss av diktafon vid alla intervjutillfällen. Detta anser vi reducerar risken för 
missuppfattningar mellan forskare och respondent. För att ytterligare säkerställa att vi förstod 
våra respondenter rätt så ställde vi följdfrågor när vi inte uppfattade eller förstod vad 
respondenten menade.  
 
Genom hela forskningsprocessen strävade vi efter att vara medvetna om svårigheterna med 
den kvalitativa metoden och vi försökte att vara uppmärksamma på vad eventuella uttalanden 
eller beteenden från vår eller respondentens sida kunde ha för betydelse för forskningen. Även 
Kvale menar att detta är viktigt för att öka validiteten i själva forskningsrapporten (Kvale, 
1997:214). Ledande frågor i intervjusituationen kan minska reliabiliteten i undersökningen 
och därför var vi noga med att undvika sådana. För att öka reliabiliteten i undersökningen och 
tillförlitligheten i respondenternas svar så har vi valt att intervjua respondenter som var helt 
okända för oss sedan tidigare. För att undvika olika typer av transkriberingar var vi noga med 
att transkribera ordagrant. Kvale skriver att fastställa utskriftens validitet är mer komplicerat 
än att försäkra sig om dess reliabilitet.  Att skriva ut en intervju är att översätta ett talspråk till 
ett skriftspråk med olika regler. Utskrifter är inte kopior eller representationer av verkligheten 
utan de är tolkande konstruktioner eller kartor som ska fungera som verktyg för ett givet syfte 
(Kvale, 1997:151-152). Vi tycker att det i detta sammanhang även är viktigt att poängtera att i 
en kvalitativ analys är det forskarens subjektiva tolkningar och reflektioner som bildar 
resultatet. När vi skrivit vår forskningsrapport så är det ingen faktisk sanning som vi 
presenterat utan vår tolkning av den företeelse som vi har undersökt. Därför är det viktigt att 
vi är väl insatta i hela den kvalitativa forskningsprocessen.   

3.9 Förförståelse 
När vi startade vår undersökning angående statligt anställda jobbcoacher så hade vi inte någon 
stark uppfattning om vad som ingick i deras uppdrag. Vi trodde att jobbcoacherna främst 
ägnade sig åt att styra de arbetssökande i rätt riktning så att de får förutsättningar att hitta ett 
arbete på egen hand. Utöver detta så utgick vi ifrån att de ger mycket tips och råd, men att de 
också arbetar med att stärka självförtroendet hos de sökande så att de ska se sina egna 
möjligheter och klara av att driva sig själva i jobbsökandet. Vår uppfattning var att 
jobbcoacherna kan hjälpa de arbetssökande med att lära sig att skriva bra och tilltalande CV 
och personliga brev och att klara intervjusituationer på ett bra sätt. Vi funderade lite över vad 
det egentligen är för skillnad mellan Arbetsförmedlingens jobbcoacher och deras handläggare. 
Vi trodde att de gör ungefär samma arbete med den skillnaden att coacherna har ett 
personligare förhållningssätt till de arbetssökande än vad handläggarna har. Innan arbetets 
början hade vi en svagt negativ känsla av fenomenet ”jobbcoach” vilket vi trodde, och 
fortfarande tror, berodde på hur jobbcoacherna framställdes i media under hösten 2009. Det 
vill säga att jobbcoachernas arbete egentligen bara är ett sätt att fylla ut de arbetssökandes 
dagar på, och att de i det långa loppet varken gör till eller när det gäller att få en anställning. 
Vår uppfattning om jobbcoachernas arbete var att de inte kunde göra mer än att uppmuntra 
och engagera de arbetssökande. Det låg nära till hands att tro, i alla fall tills någon bevisat 
motsatsen, att coacherna tillsatts för att svenska medborgare skulle känna att regeringen 
faktiskt bidrog med något i en tid av lågkonjunktur och finanskris.  
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4. RESULTAT 
I detta kapitel presenterar vi vårt resultat. För att undersöka vår första frågeställning, som 
handlar om vilken innebörd jobbcoacherna lägger i uppdraget att coacha de arbetssökande 
mot anställningsbarhet, så beskriver den första delen av resultatet hur coachernas inramning 
av anställningsbarhet ser ut, samt vilka strategier de använder i coachningen. Den andra 
delen av resultatet belyser de två sista frågeställningarna som handlar om hur coacherna ser 
på sina möjligheter att coacha de arbetssökande på ett förtroendefullt sätt samt vilka 
strategier de använder sig av för detta. I slutet av detta kapitel finner läsaren en 
sammanfattning av resultatet.  

4.1 Jobbcoachernas innebörd av anställningsbarhet  

4.1.1 Inramning av anställningsbarhet 
Ingen av de intervjuade använder begreppet anställningsbar i vardagligt tal på 
Arbetsförmedlingen. Jobbcoacherna menar dock att de mer eller mindre känner till begreppet 
och alla har sin egen uppfattning om vad anställningsbar innebär. På ett kontor associeras 
anställningsbar med ”matchningsbar”. Jobbcoacherna menar att det innebär att individerna är 
gångbara på arbetsmarknaden och har kompetens och erfarenhet som gör att de kan få en 
anställning. Två av jobbcoacherna förknippar anställningsbarhet med det engelska uttrycket 
”job ready”. Den ena menar att det innebär att individen i fråga har vad som krävs för att få ett 
arbete och den andra menar att det betyder att den arbetssökande har förutsättning att kunna ta 
ett arbete och att veta vad hon eller han ska söka för typ av arbete.  
 
De flesta av de intervjuade jobbcoacherna menar att den arbetssökande ska vara 
anställningsbar när den kommer till jobbcoachen. Det ska alltså inte finnas några hinder 
såsom exempelvis funktionshinder för att den arbetssökande ska kunna ta ett jobb. 
Respondent tre beskriver detta nedan: 

 
När de kommer till mig för coachning så ska de ju vara matchningsbara 
och kanske egentligen anställningsbara fast kanske inte helt redo 
[…]Jag ska inte ta emot någon i coachning som varit arbetslös i flera år 
och som står långt ifrån arbetsmarknaden, man ska stå nära […]man 
ska vara gångbar, man ska vara matchningsbar på arbetsmarknaden. 
 

Liknande uppfattningar hörs från de andra jobbcoacherna. De menar således att det inte ska 
finnas personliga hinder för att de arbetssökande ska kunna ta ett arbete och att de coachade 
individerna ska ha förutsättningar att kunna gå ut på arbetsmarknaden. De coachade 
individerna ska även stå nära arbetsmarknaden, det vill säga inte vara långtidsarbetslösa. 
Detta har visat sig vara lite olika på olika Arbetsförmedlingar då någon coach uppger att hon 
även arbetar med arbetssökande som har varit utan arbete i nästan ett år.  
 
Till skillnad från de coacher som tycker att de arbetssökande redan är anställningsbara när de 
kommer till dem så menar respondent sju att det är just anställningsbar som jobbcoacherna 
försöker få de arbetssökande individerna att bli. Hon menar att hon coachar de arbetssökande 
för att de ska veta hur de ska bete sig på arbetsmarknaden och kunna framhäva de bästa 
sidorna hos sig själva. Enligt henne är en arbetssökande anställningsbar om hon som 
jobbcoach kan gå i god för personen och rekommendera personen för ett företag.  
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Några av våra intervjuade jobbcoacher menar att anställningsbarhet handlar om kompetens, 
kunskap och färdigheter, dock menar de samtidigt att det handlar om mycket mer än så.  
Respondent fem uttrycker detta så här:  

 
Jag tillför ju egentligen inte några färdigheter, jag belyser de 
färdigheter som personen redan har men kanske inte har tänkt på. Så i 
det läget så gör jag, jo, jag gör personen anställningsbar eftersom jag 
hjälper honom/henne att se sina färdigheter och kompetenser. Men de 
finns ju redan, jag tillför ju inte dem. Men naturligtvis är det bra om de 
vet om dem, när de finns. 

 
Majoriteten av de intervjuade jobbcoacherna ger inte uttryck för att anställningsbarhet handlar 
om faktiska kompetenser och kunskaper utan att en individs anställningsbarhet främst handlar 
om huruvida hon eller han har förmågan att rätta sig efter arbetsmarknadens svängningar och 
arbetsgivarnas krav. Det vill säga att personen i fråga har det som efterfrågas på 
arbetsmarknaden och är attraktiv för potentiella arbetsgivare. Anställningsbarhet handlar då 
bland annat om att förstå de koder som gäller på arbetsmarknaden och att anpassa sig därefter. 
Respondent ett exemplifierar detta på följande sätt:  

 
Att bli anställningsbar är att lära sig det personliga mötet […] personen 
måste snitsa till sig lite[…]Ska man då lyckas slå sig in på 
arbetsmarknaden så är det bara att hänga med på tåget. 
 

Att individen har förmågan att anpassa sig till rådande krav utgör en stor del av att vara 
anställningsbar för jobbcoacherna. Flera jobbcoacher berättar att de arbetssökande exempelvis 
måste tänka på sitt utseende, sitt kroppsspråk, att vara kommunikativa, tänka på hur de svarar 
i telefonen, det vill säga hur de framhäver och marknadsför sig själva.  Respondent nio menar 
att anställningsbarhet handlar om att vara representativ, att se bra ut och:  

 
[…]att kunna presentera sig själv på ett bra sätt. Alltså marknadsföra 
sig själv på ett relevant sätt, och det man har i bagaget, det är egentligen 
det som är anställningsbarhet […] och få fram rätt information vid rätt 
tillfälle om man säger så [...]. Anpassa sig efter jobb och situation. Efter 
arbetsgivaren, det är klart. 
 

Flera av de intervjuade jobbcoacherna betonade att man kan vara mer eller mindre 
anställningsbar beroende på konjunkturläge och inom vilken bransch individen söker arbete. 
Det kan också handla om hur flexibel man är som individ och om du är benägen att flytta. 
Språksvårigheter och kulturkrockar kan också vara hinder när det gäller anställningsbarhet. 
Ungefär hälften av de intervjuade betonade dock att alla kan vara anställningsbara och få ett 
arbete men att det på grund av både individuella egenskaper och yttre kontextuella faktorer 
kan ta olika lång tid.  

4.2 Strategier för att coacha mot anställningsbarhet 

4.2.1 Strategier för anställningsbarhet  
Flera av våra respondenter menar att de har väldigt fria tyglar när det gäller att lägga upp 
coachningen. Respondent sex tar upp att hon har chefer att diskutera coachningens upplägg 
med och tillgång till en coachgrupp där hon kan diskutera frågor med de andra coacherna. 
Alla coacher uppger att hur man lägger upp coachningen och hur ofta man träffar de 
arbetssökande är helt beroende på hur ambitiös och självgående den som man coachar är och 



 22  

vad hon eller han vill ha hjälp med. Annat som inverkar är den arbetssökandes situation och 
vad individen behöver för att komma framåt i sitt jobbsökande.  

4.2.2 Kartläggning 
Många av de intervjuade menar att coachningen handlar om att först kartlägga individen, eller 
som några nämnde, att få individen att kartlägga sig själv. Jobbcoacherna tycker att ett viktigt 
steg i coachningsprocessen är att få de arbetssökande att bli medvetna om vilket typ av arbete 
de ska söka och fokusera på detta. Några coacher berättar att speciellt ungdomar kommer till 
dem och säger att de kan ta vilket jobb som helst och att detta inte är en bra inställning då det 
är viktigt att fokusera i sitt jobbsökande. Respondent åtta berättar att hon har träffat flera med 
bra ansökningshandlingar men att de inte använder dem då de inte vet vad de ska söka för 
jobb. Respondent fem talar om vikten av att klargöra mål och vart man är på väg tillsammans 
med den som man coachar: 

 
Så det är egentligen steg ett. Vad är det du egentligen vill göra? Och 
sedan tillsammans med dem konstatera vad det är som är nästa steg om 
det nu är utbildning eller om det är anställning och i så fall hur man nu 
får den här anställningen. […] kartlägga allt det man har bakom sig 
också. […] Tydliggöra kompetenser. 
 

Ett andra steg kan vara att lära de arbetssökande hur man söker arbeten. En del i detta är att 
ge dem kunskap om hur man letar efter lediga arbeten. Detta gör jobbcoacherna genom att 
visa de arbetssökande hur Arbetsförmedlingens sida ”Platsbanken” fungerar. De visar också 
hur andra jobbsidor på nätet med olika tips och idéer fungerar. Hur mycket hjälp individerna 
behöver med detta är väldigt individuellt.  Flera av de intervjuade betonar även vikten av att 
vara aktiv i sitt jobbsökande. Det gäller att inte enbart söka arbeten som utannonseras, utan 
att själv ta kontakt med företag och göra spontanansökningar till företag där man är 
intresserad av att arbeta. 

4.2.3 Verktyg 
Jobbcoacherna menar att anställningsbarhet bland annat handlar om att kunna 
arbetsmarknadens koder och att anpassa sig efter dem. Ett sätt att anpassa sig till vad 
arbetsgivaren vill ha och bli mer anställningsbar är att ge de arbetssökande de rätta 
verktygen. Detta kan vara att ha förmågan att skriva ett bra CV och personligt brev. Det är 
väldigt individuellt hur mycket tid som läggs ner på denna typ av ansökningshandlingar och 
det är bland annat beroende av vad den arbetssökande har för bakgrund och hur jobbcoachen 
arbetar. Samtliga av de intervjuade jobbcoacherna berättar i stor omfattning om detta och att 
de arbetar mycket med den biten. Respondent åtta som är ungdomscoach menar att CV är det 
alla pratar om och vill ha hjälp med och att hon gärna hjälper de sökande med det, men hon 
anser inte att det är det enda på vägen mot ökad anställningsbarhet. Respondent två kallar 
ansökningshandlingar för hårda verktyg som hon utrustar de arbetssökande med. 
Jobbcoachernas uppgift är alltså att rusta de arbetssökande med de rätta verktygen och på så 
sätt ska de bli mer självgående och därmed mer anställningsbara. Respondent två säger att: 
 

Nu har du de här verktygen, nu bygger vi på självkänslan och 
självförtroendet, kör! 
 

Uppbyggnad av de arbetssökandes självkänsla och självförtroende är något som de flesta av 
jobbcoacherna tar upp i intervjuerna. Genom att ge dem stöttning, feedback och genom att 
motivera de arbetssökande försöker coacherna att få dem att växa eller att i alla fall hålla sig 
flytande, då flertalet av de intervjuade jobbcoacherna vittnar om att det är psykiskt 
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påfrestande att vara arbetssökande för många. De rätta verktygen och en bra självkänsla är 
ingen garanti för arbete men det kan förbättra anställningsbarheten. 
 
Alla jobbcoacher poängterade mer eller mindre betydelsen av kontakter för de arbetssökande. 
Det är viktigt att de kartlägger och bygger upp sitt kontaktnät och att de drar förmån av dessa. 
De flesta av våra intervjuade jobbcoacher har befintliga arbetsgivarkontakter och arbetar med 
att bygga upp nya kontakter som de kan använda för att förmedla jobb eller praktikplatser till 
de arbetssökande.  Dessutom förmedlar de sina arbetsgivarkontakter vidare till de 
arbetssökande för att på så sätt stärka den arbetssökandes kontaktnät.  
 
Alla intervjuade jobbcoacher var av uppfattningen att det främst är individernas eget ansvar 
att se till att de är anställningsbara och att de når målet att få en anställning.  Det är upp till 
individen själv att skriva bra ansökningshandlingar, att bete sig på ett passande sätt och att 
skapa kontakter. Däremot är det jobbcoachernas arbete att hjälpa de arbetssökande med detta. 
De hjälper också till med att hitta praktikplatser och jobb vilket de exempelvis gör genom att 
matcha arbetsgivare med arbetssökande. En fördel är att jobbcoacherna känner ”sina egna” 
arbetssökande så att de kan matcha förfrågningar från arbetsgivare mot de arbetssökandes 
personliga färdigheter styrkor. Utöver att söka upp arbetsgivare så använder jobbcoacherna 
även Arbetsförmedlingens arbetsgivardatabas då de hjälper de arbetssökande att hitta ett 
arbete. Respondent två berättar att det finns en rekryteringsgrupp på Arbetsförmedlingen som 
får in önskemål från arbetsgivare och hos dem gäller det att hålla sig uppdaterad som coach. 
Hon håller även uppsikt över Platsbanken och andra Internetsidor för sina arbetssökandes 
räkning. 

4.2.4 Praktik 
En strategi eller åtgärd för att öka en arbetssökandes anställningsbarhet kan vara praktik. 
Många av de intervjuade jobbcoacherna vittnar om att en praktikplats kan för ungdomar utan 
erfarenhet och relevant utbildning i princip vara den enda vägen mot ett arbete. Tre av de 
jobbcoacher som enbart arbetar med ungdomar menar att det finns en åldersdiskriminering i 
de regler som Arbetsförmedlingen har för ungdomar. Är man under 25 år så kan man inte få 
ersättning från Arbetsförmedlingen för praktik förrän efter 90 dagar i arbetslöshet. Man kan 
inte heller få så kallat starta-eget bidrag om man är under 25 år. Praktikplatser är annars en 
bra strategi för att göra arbetssökande mer anställningsbara menar jobbcoacherna. En 
praktikplats innebär att man som individ bygger på sin arbetslivserfarenhet och utvidgar sitt 
kontaktnät men den kan också vara vägen till en anställning. Respondent sex uttrycker sig på 
följande sätt angående praktikplatser och diskrimineringen av ungdomar: 

 
Vi jobbar väldigt mycket med praktikplatser nu och det är en fördel för 
man får referenser, man får in en fot, erfarenheter […]om vi hade 
coachat dem över 25 år, de får lov att ta en praktikplats från dag ett och 
det är en åldersdiskriminering i det hela. Under 25 år så måste man ha 
varit arbetslös i 90 dagar innan det händer någonting. Och det gör att 
när vi är ute och skaffar praktikplatser så har vi [ungdomscoacher]inte 
någon att skaffa det till utan vi kan bara hämta in praktikplatser och 
sedan lägger vi ut det till våra kollegor som får slåss om det. 
 

Utbildning eller att starta eget kan också vara strategier för att få arbetssökande att bli mer 
anställningsbara och att i förlängningen få en anställning men ingen av jobbcoacherna som vi 
intervjuade lyfte på eget initiativ fram att starta eget som ett alternativ och endast några av 
dem tog själva upp utbildning som ett alternativ. Flera jobbcoacher menar att individerna som 
kommer till dem är just ”arbetssökande”, och att det är det som de arbetar mot. Respondent 



 24  

ett menar att alla inom Arbetsförmedlingen jobbar mot samma mål och att det är att se till att 
människor får jobb.  

4.3 Jobbcoachernas möjligheter att coacha på ett förtroendefullt sätt 

4.3.1 Organisatoriska förutsättningar och hinder för förtroende  
Många av jobbcoacherna menar att den tid och engagemang som de kan lägga ner på varje 
sökande är av stor vikt för deras arbete. Då de endast har ett tjugotal personer igång samtidigt 
och då alla dessa behöver olika mycket uppmärksamhet så blir kontakten ofta mycket god 
med de sökande som jobbcoacherna tar hand om. Många av coacherna beskriver att de träffar 
vissa av sina arbetssökande så ofta som en gång i veckan och att det gör att de kan bygga upp 
en relation. Flera respondenter uttrycker att det för vissa krävs tätare möten och mer 
interaktion än för andra för att skapa det förtroende som krävs jobbcoacher och sökande 
emellan. De flesta av våra intervjuade jobbcoacher är ändå överens om att tre månader är en 
lagom tidsperiod för coachning. Det begränsade antal sökande som de har hand om parallellt 
är också en förutsättning för att de ska kunna sätta sig in i varje enskild individs situation och 
därigenom kunna skräddarsy coachningen efter personens behov. Medan en del av 
jobbcoacherna trycker på just tidsaspekten som viktig för att skapa ett förtroendefullt 
förhållningssätt till de sökande så menar en del även att deras position på Arbetsförmedlingen 
spelar roll. I kontrast till en vanlig arbetsförmedlare så ingår det inte någon 
myndighetsutövning i jobbcoachernas position vilket vissa menar underlättar för en del 
sökande att öppna sig för dem. En majoritet av jobbcoacherna uttrycker att de gör den roliga 
biten av förmedlarjobbet då de inte behöver arbeta med myndighetsutövningen. Coacherna 
har inte i första hand en kontrollfunktion utan de är där för att hjälpa och det skapar en 
trygghet hos de sökande. Respondent tre beskriver betydelsen av mycket tid med den 
arbetssökande och avsaknaden utav krav på myndighetsutövning såhär: 
 

Nämen jag får ju ett helt personligt förhållningssätt på ett helt annat 
plan än vad arbetsförmedlaren får för det är ju väldigt formellt och styrt 
hur de träffar dem, hos mig pratar vi ju mer lättsamt och samtalar på ett 
annat sätt och jag avsätter ju i stort sett kanske en timme i veckan till 
dem arbetsförmedlare hinner de ju knappt träffa… 

 
Annat som kan tolkas som en organisatorisk förutsättning för att förtroende ska utvecklas är 
då coacherna talar om vikten av att coachningen är frivillig eftersom att det inte går att hjälpa 
en person som inte vill bli hjälpt. 
 
Endast ett fåtal av jobbcoacherna nämner att det finns vissa organisatoriska hinder som 
begränsar dem i deras arbete. Respondenterna fem, sex och åtta som enbart arbetar med 
ungdomar menar att ett hinder är den åldersdiskriminering som finns i de regler som 
Arbetsförmedlingen har för ungdomar angående praktik och starta eget. Respondent fem och 
sju talar också om mer praktiska hinder såsom att lokalerna är för få eller för små, vilket gör 
att de ofta inte kan sitta ostört när de talar med de arbetssökande. Respondent sju säger: 
  

Vi sitter ganska tajt allihopa och ska vi sitta och coacha någon så vill 
man ju ändå ha en viss lugn och ro, en viss avskildhet för det är ibland 
mycket känslor inblandade. De lättar ju på sitt hjärta, det är mycket 
svåra grejer ibland som kommer upp till ytan och då vill man kanske 
inte sitta där det sitter en massa annat folk, så lokaler är definitivt en 
begränsande faktor för oss. 
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4.4 Jobbcoachernas strategier för att skapa förtroende 

4.4.1 Vikten av erfarenheter, kontakter och branschuppdelning 
Samtliga jobbcoacher menar att deras tidigare erfarenheter och kompetens hjälper dem 
mycket i deras yrkesroll. Många av jobbcoacherna har inte någon annan utbildning inom 
coachning förutom den introduktionsvecka de fick på Arbetsförmedlingen. De flesta menar 
dock att detta inte är något problem då de känner att deras bakgrund ändå ger dem de 
erfarenheter som är viktiga i deras nuvarande jobb. En del av dem har coachat inom 
idrottsvärlden tidigare och några har arbetat med utbildning och menar att jobben går ut på 
ungefär samma sak. Andra har inom tidigare arbeten haft mycket företagskontakter som de nu 
har nytta av i förmedlarrollen eller så har de erfarenhet av att själva arbeta som rekryterare 
och har därför kunskap om vad arbetsgivare tittar på och lägger märke till i CV och personliga 
brev. Alla jobbcoacher har någon gång varit arbetslösa vilket coacherna menar är en nyttig 
erfarenhet eftersom man då har förmågan att sätta sig i den arbetssökandes kläder. På några av 
arbetsförmedlingarna så framgår det också att en del coacher enbart jobbar med ungdomar 
medan andra har delat in sig branschvis för att kunna hjälpa de arbetssökande på bästa sätt. 
Det innebär att jobbcoacherna arbetar i olika team beroende på vilken bakgrund de själva har. 
Respondent ett jobbar exempelvis enbart inom ett fåtal branscher då hon är duktig på just de 
områdena. Hon säger följande om vikten av tidigare erfarenheter och uppdelningen i team: 
 

Ja…jag tror att utbildningar i all ära men jag tror att det är väldigt 
mycket erfarenheter som gäller, när det gäller coacher. Vad har du för 
bakgrund och erfarenheter av att vara med människor? För det är ett 
måste, annars kan du inte vara öppen och ta in intrycken och hjälpa till 
på det sättet som du måste göra. Så vi har ju de bakgrunderna här. X 
som jobbar till exempel inom servicegruppen, hon har erfarenhet som 
gruppledare för städpersonal och så vidare, hon jobbar med dem idag, 
som coach då. Så att vår chef har varit väldigt noga med att vi har 
hamnat rätt. 

 
Att arbeta på det sättet gör dels att de inom teamet har mycket kunskap om hur det ser ut i de 
branscher som ingår och dels att jobbcoacherna vet vad man som arbetssökande behöver för 
kunskaper och vad man bör fokusera på i ansökningshandlingarna exempelvis.  

4.4.2 Förtroende genom samtal 
När det kommer till hur man i praktiken skapar förtroende hos de sökande så poängterar 
många av coacherna särskilt samtalet som ett viktigt verktyg för att skapa kontakt och 
motivation. Respondent två kallar samtalet när man pratar med och peppar den sökande för ett 
”mjukt verktyg” medan hon menar att till exempel ett CV är ett ”hårt verktyg” i coachningen. 
Samtliga coacher tar speciellt upp betydelsen av det första mötet med den sökande. I detta 
första möte vill de förutom att informera den sökande om hur det fungerar på 
Arbetsförmedlingen och vad de som jobbcoacher kan bistå med, veta vem personen framför 
dem är. Många talar om att de genom samtal med den sökande vill kartlägga denne så att de 
får veta vad individen har gjort tidigare, vad personen vill arbeta med, vilka strategier 
personen redan har använt sig av för att nå dit och vilka förväntningar som den sökande har på 
coachningen. Enligt coacherna försöker de alltid individanpassa coachningen, respondent tre 
uttrycker det såhär:  
 

Det [coacha till jobb] gör vi genom att vi sitter och samtalar, jag vill ju 
såklart veta så mycket som möjligt om dem vad de vill och kan och vad 
de har gjort innan och deras tankar om framtiden och sen så går vi 
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vidare. […] det är ju personer som ska bli coachade, jag kan ju inte ha 
en färdig mall, de kanske inte faller in i den, jag måste ju se till vad är 
det för person, vad har den för behov… 

 
Ovanstående citat kan tolkas som ett uttryck för att skapa förtroende då de arbetssökande inte 
coachas utifrån en standardiserad mall. Många av jobbcoacherna menar att de arbetar med 
mål och delmål som de arbetat fram tillsammans med den sökande. Flera av coacherna trycker 
just på vikten av att den sökande känner att den som coachar är ett verkligt stöd och att 
coachen jobbar i en, enligt den arbetssökande, önskvärd riktning. Det handlar om ett 
ömsesidigt engagemang, inte om att den sökande ska komma till Arbetsförmedlingen och sitta 
av tiden, coachningen ska tillföra individen något. Flera av coacherna talar om den ganska 
täta relation som uppstår mellan coach och sökande då man stundtals träffas ofta och då 
samtalen ibland kommer in på privatliv även om det inte är meningen. Respondent ett menar: 
 

Ja men det privata kommer ju, det är ju så sammanflätat så det får man 
ju, man lär ju känna de här personerna väldigt väl. […] vi jobbar ju 
också under sekretess och de anteckningar vi gör i vårat system det är 
bara sådana saker som rör själva arbetssökandet. Det är inte att någon 
mår dåligt eller har ett problem hemma, och det stannar ju här då. 

4.4.3 Förväntningars betydelse för förtroende 
På frågan om tre månader är en lagom tidsperiod för coachningen så uppger de flesta 
jobbcoacherna att det är det, samtidigt som flera säger att man inte bara släpper en sökande 
som man har haft i tre månader och som fortfarande inte lyckats få ett arbete. Detta har att 
göra med den relation och det förtroende som man har byggt upp tillsammans. Respondent 
fem säger: 
 

Tre månader är ju begränsningen, men den är ganska flytande… 
Visserligen så går… man matar ju in ett coachbeslut i datorn. Men om 
man byggt upp en kontakt så säger man inte bara att nä, nu får du prata 
med någon annan… De förstår ju inte varför vi har de här tiderna. Om 
jag nu har en bra kontakt så kan jag fortsätta med det tills de får bra 
kontakt med någon annan. 

 
Respondent ett uttrycker samma sak såhär: 
 

Jag menar att man kan inte bara stänga av så här…’Ja nu är det den 
15:e oktober, nu får inte du vara hos mig längre’, och vederbörande 
lägger sig ner och gråter på golvet, så kan man ju inte ha det, utan det 
finns ju naturligtvis en tänjbar möjlighet där. Men jag måste ändå ha 
mina tjugofyra personer som jag ska vara aktiv med under en 
tremånadersperiod för vi mäter resultaten på dem. 

 
Flertalet coacher menar att man har någon slags kontakt kvar med de arbetssökande som inte 
har gått ut i jobb efter tre månader även om det endast handlar om ett mail ibland eller ett tips 
på jobb att söka. Detta kan tolkas som ett uttryck för att jobbcoacherna inte vill svika det 
förtroende och medföljande förväntningar som byggts upp mellan den sökande och coachen. 
Att helt bryta med den arbetssökande kan äventyra inte bara den specifika coachens 
trovärdighet utan även förtroendet för Arbetsförmedlingen som myndighet. Utifrån de 
förväntningar som den arbetssökande har om vad Arbetsförmedlingen i allmänhet och 
jobbcoachen i synnerhet ska bidra med, så spelar det en stor roll för individens förtroende för 
bådadera. Detta framkommer då jobbcoacherna talar om reaktionerna de har fått från de 
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arbetssökande som de har coachat. Responsen har i de flesta fall varit mycket positiv, en del 
kan inte ens komma på om de har fått några negativa reaktioner. Respondent fem menar dock 
att hon minns ett tillfälle då missnöje uttryckts: 
 

Jag har nog någon gång fått negativa reaktioner, framförallt ifrån de 
som är helt klara med vad de vill och vad de ska göra. … Då är det 
naturligtvis besvikelse och sådant. För att man inte kan leverera det som 
de trodde. De förväntningarna som de hade var tokiga för vi hade inte 
de resurserna, eller vi kunde inte hjälpa till med det, för det funkar inte 
så. Så det är ouppfyllda förväntningar i så fall. 

4.4.4 Förtroendeskapandet i externa relationer  
Mer än hälften av de intervjuade jobbcoacherna talar som vikten av goda relationer med 
potentiella arbetsgivare för deras arbete med de arbetssökande. De menar att de bygger upp 
förtroendet mellan potentiella arbetsgivare och Arbetsförmedlingen genom att rekommendera 
kompetenta arbetssökande till dessa företag. För att kunna göra detta så måste coacherna först 
och främst ha skapat en relation med den sökande så att de vet något mer om personen än vad 
som kan utläsas via ett CV, till exempel hur den sökande är som person, den sökandes sociala 
kompetens och om den skulle passa in i en viss företagskultur. Respondent sju uttrycker sig 
såhär angående sin tvådelande arbetsroll: 
  

Ja, nu har man ju den här tvådelade rollen att man har kontakt med 
arbetsgivare och arbetssökande, det är en ganska bra kombination för 
då kan vi presentera dem som vi har kontakt med på ett annat sätt. Vi 
har en kännedom om dem, det är inte bara att vi ser i vårt system att de 
här kompetenserna har den här personen, utan vi vet att den här 
personen har gjort det här å det här innan i sina tidigare jobb, den vill 
jobba med det och den skulle passa med det och så vidare. […] Jag kan 
presentera den här personen och rekommendera den för att jag vet… 
eller jag kan stå för att jag säger det. Det är inte bara en kompetens på 
ett papper utan jag kan presentera en person och det är väldigt bra. 

 
Vid en jämförelse med exempelvis en rekryterare på ett företag så ser de ofta de sökande som 
olika kompetenser och erfarenheter på ett papper snarare än som en hel person. Då 
jobbcoacherna beskriver att de får en närmare kontakt med de arbetssökande och att de 
dessutom har kännedom om olika företag och deras kärnvärden så blir resultatet att de har 
något bättre förutsättningar för att göra bra matchningar än vad en rekryterare har.  

4.5 Sammanfattning av resultat 
De intervjuade jobbcoacherna på olika Arbetsförmedlingar i Västra Götaland ramar in 
anställningsbarhet på ett likartat sätt. De menar att anställningsbarhet handlar om hur du är 
som person och hur du framhäver detta. Vidare upplever jobbcoacherna att anställningsbarhet 
handlar om att anpassa sig efter arbetsmarknadens och arbetsgivarens krav. Några av de 
intervjuade betonar att det också handlar om faktiska kunskaper och kompetenser såsom 
utbildning och arbetslivserfarenhet. Variationen i de strategier som coacherna använder sig av 
för att göra de arbetssökande mer anställningsbara är inte heller särskilt stora. Jobbcoacherna 
coachar de arbetssökande till att bli mer självgående och skickliga jobbsökare. Det handlar till 
stor del om att ge de arbetssökande rätt verktyg för att lyckas med detta. Vilka verktyg som de 
arbetssökande behöver är högst individuellt men i de flesta fall handlar det om att lära de 
arbetssökande vad de ska söka för arbeten, vilka olika vägar det finns att gå för att söka arbete 
och hur de ska skriva passande ansökningshandlingar. Att stärka de arbetssökandes 
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självkänsla och självförtroende genom att stötta och motivera dem ingår också i en 
jobbcoachs arbete. Ytterligare en strategi mot ökad anställningsbarhet kan vara att hjälpa de 
arbetssökande att hitta praktikplatser. 
 
Vad gäller möjligheterna för en förtroendefull coachning så finns det enligt jobbcoacherna 
många organisatoriska förutsättningar för att skapa förtroende hos de arbetssökande. Dessa 
innefattar bland annat, jobbcoachernas frihet att själva lägga upp sitt arbete, att de har få 
arbetssökande att ta hand om vilket gör att de får mycket tid för varje person, att de inte har 
någon myndighetsutövning i sitt uppdrag samt att coachningen är frivillig. De organisatoriska 
hinder som coacherna tar upp är att det finns en åldersdiskriminering mot unga arbetssökande 
och att lokalerna på vissa Arbetsförmedlingar försvårar möjligheten att skapa förtroende. 
Flera av coacherna menar att deras bakgrund med framförallt erfarenhet från arbetslivet 
hjälper dem mycket i deras arbete. De tar även upp hur de arbetar praktiskt för att skapa 
förtroende, vilket är att vissa endast arbetar med ungdomar medan andra är indelade 
branschvis för att kunna coacha de sökande på bästa sätt. Samtliga coacher talar om samtalet 
som ett viktigt verktyg för att skapa en förtroendefull relation till de sökande samt betydelsen 
av att sätta upp gemensamma mål att arbeta mot. Annat som coacherna tar upp i samband med 
möjligheten att skapa förtroende är vikten av att kunna hantera den arbetssökandes 
förväntningar på ett bra sätt. Både de som finns när den sökande kommer till 
Arbetsförmedlingen och de som skapas under coachningsperioden. Slutligen tar coacherna 
upp hur goda relationer med potentiella arbetsgivare kan fungera som en strategi för att skaffa 
en arbetssökande ett arbete. För att upprätthålla dessa relationer krävs det inte bara ett 
förtroendefullt förhållningssätt mellan coach och arbetsgivare utan även mellan coach och 
arbetssökande så att coachen kan rekommendera den sökande till olika arbetsgivare.  
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5. ANALYS  
I detta kapitel knyts undersökningens syfte, metod, tidigare forskning, teori och resultat 
samman. Ett förtydligande här för läsaren är att vi gör kopplingen till Arbetsförmedlingen 
som ett expertsystem, vilka har beskrivits tidigare i den teoretiska referensramen. Vi 
presenterar vidare våra egna tolkningar och värderingar i förhållande till tidigare forskning 
och teori. Presentationen görs utifrån våra frågeställningar. 

5.1 Vilken innebörd lägger jobbcoacherna i uppdraget att coacha 
arbetssökande mot anställningsbarhet? 

5.1.1 Coachernas inramning av anställningsbarhet 
Studerar man jobbcoachernas syn på anställningsbarhet utifrån de tekniskt-rationella samt de 
tolkande och förståelsebaserade perspektiven så är det tydligt att båda perspektiv finns 
representerade i coachernas utsagor om detta (Berglund & Fejes, 2009:14-15). Det tekniskt-
rationella synsättet går att knyta an till då några coacher talar om att anställningsbarhet 
handlar om individens kunskaper, kompetenser och färdigheter i förhållande till de arbeten de 
söker. Dock verkar detta synsätt inte vara det dominerande hos coacherna då de i samma 
mening tar upp att det handlar om mycket mer än om kunskap och utbildning. De talar mycket 
om att anställningsbarhet i stor utsträckning handlar om att anpassa sig efter 
arbetsmarknadens och arbetsgivarens krav genom att exempelvis tänka på sitt utseende, sitt 
kroppsspråk, hur man kommunicerar och allmänt hur man presenterar sig själv. Detta 
representerar mer ett förståelsebaserat perspektiv (McQuaid, 2006:415-417; Fogde, 2007:140-
143; Jakobsson, 2004:53-54).  
 
Ett intressant resultat i vår studie är att flera jobbcoacher menar att de arbetssökande redan är 
anställningsbara när de kommer till dem. Det är med andra ord inte coacherna som i huvudsak 
”skapar” anställningsbarhet hos de sökande, utan deras bidrag till de sökandes 
anställningsbarhet ligger i att de hjälper till att medvetandegöra den sökande om vilka krav 
som oftast ställs från arbetsmarknadens och arbetsgivares håll. Här kan man se likheter med 
vad Dacre Pool och Sewell (2007:283-285) refererar till som karriärutvecklande möjligheter 
som en viktig aspekt av anställningsbarhet. Det finns även beröringspunkter med 
projektledarnas roll i Persson Thunqvists (2003:147) studie, där han kom fram till att det 
handlade om att fostra ungdomarna för att passa in i dagens arbetsliv och för att bli 
kompetenta arbetssökande. Den innebörd som jobbcoacherna lägger i anställningsbarhet i 
detta sammanhang är att det inte ska finnas några uppenbara hinder för de arbetssökande att 
arbeta, individerna ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta går i samma linje som när 
det talades om anställningsbarhet i början av 1900-talet, att man antingen är anställningsbar 
eller så är man det inte (Berglund, 2009:34-36). Samtliga coacher betonar också att det främst 
är de sökandes ansvar att de blir anställningsbara genom att göra vad som krävs för att få ett 
arbete. Coachernas roll är mer rådgivande och stöttande i processen att söka arbete. Detta har 
även flera andra studier om anställningsbarhet kommit fram till och därför är resultatet i vårt 
fall inte så förvånande eftersom den rådande diskursen flyttar över ansvaret för 
anställningsbarhet från det kollektiva till individen (Fogde, 2007:48; Björklund, 2009; Fejes, 
2009:153; Jakobsson, 2004:53-54).  
 
Andra individuella faktorer som coacherna, i likhet med McQuaid (2006:417-418) framhåller 
som viktiga för anställningsbarheten, är en individs flexibilitet, det vill säga om man är villig 
att flytta eller pendla för ett arbete. Detta betonar speciellt de coacher vars sökande inte bor i 
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storstadsområden, vilket inte är så förvånande då situationen på arbetsmarknaden ofta är 
svårare utanför storstadsregionerna. Även Berntsson (2008:41-42) kommer i sin studie fram 
till att boenderegion är en av de viktigaste faktorerna för uppfattad anställningsbarhet. Han 
menar även i likhet med de intervjuade coacherna att branschtillhörighet och konjunkturläge 
är viktiga kontextuella faktorer att räkna med i individers anställningsbarhet. En person kan 
inneha alla de kvalifikationer som krävs för att få ett arbete inom en viss bransch men kan 
ändå inte anses vara anställningsbar om den specifika branschen är påverkad av 
konjunkturläget på ett negativt sätt.  

5.1.2 Strategier för att coacha mot anställningsbarhet 
De strategier som coacherna använder sig av för att coacha de arbetssökande mot ökad 
anställningsbarhet kan mest sägas överensstämma med det förståelsebaserade perspektivet på 
anställningsbarhet även om några tekniskt-rationella aspekter framträder. För det första kan 
det fokus som jobbcoacherna ger uttryck för, när det gäller att bygga självkänsla och 
självförtroende hos de sökande genom att ge uppmuntran, feedback och motivation ses som 
ett förståelsebaserat sätt att skapa anställningsbarhet. Detta är något som även tidigare 
forskning om anställningsbarhet kommit fram till. Dacre Pool och Sewell (2007:281) trycker 
bland annat på att ”mastery experiences” är viktiga för självtilliten. I coachernas fall skulle 
detta kunna innebära att få ut de sökande på praktikplatser som ett steg i att öka deras 
självförtroende. Intressant nog talar inte respondenterna om praktik i de ordalagen, då de 
istället menar att praktik är ett utmärkt tillfälle att skaffa sig erfarenhet vilket snarare får 
betraktas mer som ett tekniskt-rationellt synsätt än ett förståelsebaserat.  
 
Praktikplatser åt de arbetssökande omnämns dock av samtliga coacher som en bra strategi för 
att öka de sökandes anställningsbarhet. Detta på grund av att den sökande dels får just 
erfarenhet, men även för att denne får färska referenser och ett utökat kontaktnät. Betydelsen 
av att utnyttja sitt befintliga kontaktnät poängterades av alla respondenter där vissa coacher 
även ”bjöd in” sökande i sitt eget kontaktnät av potentiella arbetsgivare för att öka deras 
chanser till jobb. Märkligt nog, kan tyckas, är ett stort kontaktnät inget som tas upp i den 
tidigare forskning kring anställningsbarhet som vi har tagit del av. Mycket av forskningen 
inriktar sig dock på vad individen kan göra för att anpassa sig på olika sätt efter 
arbetsmarknaden och arbetsgivares krav. Att forskningen inte lagt något fokus på kontaktnät 
kan möjligtvis bero på att skaffa sig arbete via kontakter kan ses som enbart en annorlunda 
sökväg till arbeten. Oavsett hur de arbetssökande och arbetsgivaren kommer i kontakt med 
varandra så gäller det ändå i slutändan för den sökande att ha de egenskaper eller kunskaper 
som den arbetsgivaren kräver. För jobbcoacherna kan dock kartläggning av sökvägar till 
arbete vara ett sätt att öka den arbetssökandes möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Även att ta aktiv kontakt med arbetsgivare är något som coacherna uppmuntrar de sökande 
till. Just att belysa alternativa sökvägar och att vara mycket aktiv i sitt jobbsökande har i andra 
liknande coachprojekt visat sig vara effektivt för att de sökande ska finna arbeten (Dahlberg, 
2008:67-69, 73).  
 
När det gäller kartläggning så talar även coacherna om värdet av att de arbetssökande blir 
medvetna om vilken typ av arbeten de ska söka och fokusera på det. Detta kan främst ses ur 
ett förståelsebaserat perspektiv på anställningsbarhet eftersom coacherna menar att det inte är 
de sökandes utbildningsgrad som sätter begränsningar för vad en individ kan söka, utan 
snarare den sökandes intresse. I likhet med tidigare forskning om både anställningsbarhet och 
om coachning som vägar mot arbete så talar jobbcoacherna om att ge de sökande rätt verktyg 
för att kunna presentera sig på bästa sätt för potentiella arbetsgivare (Dacre Pool & Sewell, 
2007:283-285; Fogde, 2007:140-143; Persson Thunqvist, 2003:63; Dahlberg, 2008:67-69). 
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Här ingår främst CV och personligt brev men även information om hur man presenterar sig på 
ett passande sätt i exempelvis en intervjusituation. Fogde (2007:48) trycker på att god 
självkännedom är av vikt för att en individ ska kunna marknadsföra sig själv på ett bra sätt 
och därigenom göra sig anställningsbar. Med tanke på detta så kan det vara positivt för den 
sökandes anställningsbarhet att tillsammans med en jobbcoach gå igenom ett CV eller öva på 
en intervjusituation då detta kan leda till bättre självkännedom. Även Persson Thunqvist 
(2006:159) uttrycker att ungdomarnas självreflexivitet påverkades genom det projekt han har 
studerat.  

5.2 Hur ser jobbcoacherna på sina möjligheter att coacha de arbetssökande 
på ett förtroendefullt sätt? 

5.2.1 Organisatoriska förutsättningar och hinder för förtroende  
De intervjuade jobbcoacherna talar om flera organisatoriska villkor där vissa av villkoren kan 
tolkas som förutsättningar för förtroendeskapande medan andra snarare är hinder för detta 
(Jfr. Oudhuis & Rolandsson, 2009:141). I jobbcoachernas fall så är den frihet som de får från 
Arbetsförmedlingen i sin yrkesutövning en förutsättning för det förtroende som måste prägla 
relationen mellan coach och arbetssökande. Denna frihet består i att de själva kan lägga upp 
coachningen för varje individ utan iblandning från organisationens sida och att de endast ska 
ha ett tjugotal sökande igång samtidigt vilket gör att de kan ägna mycket tid och engagemang 
åt varje individ. Just tidsaspekten är viktig för att tillit och förtroende ska kunna uppstå 
(Kramer, 1999: 575-576, Blennberger, 2009:46). Ett annat organisatoriskt villkor som kan ses 
som en förutsättning för uppbyggandet av förtroende är att det inte ingår någon 
myndighetsutövning i jobbcoachernas uppdrag. Att de inte har någon övervakande och 
kontrollerande roll kan ses som positivt för förtroendeskapandet eftersom övervakning kan ge 
upphov till misstro och misstänksamhet (Kramer, 1999:588).  
 
Vad gäller tillit till representanter för expertsystem så kan den stärkas av att systemet har en 
yrkesetik som är kontrollerad och säkerställd genom lagar. Tilliten en individ har gäller då 
inte i första hand representanten utan snarare det system som representanten är en del av 
(Giddens, 1996:85-87, Kramer, 1999:578). Man kan med bakgrund av det ovanstående tänka 
sig att en förutsättning för förtroendeskapande är att de intervjuade jobbcoacherna arbetar för 
just Arbetsförmedlingen som är en statlig myndighet. Endast ett fåtal av coacherna har nämnt 
i förbigående att Arbetsförmedlingen borde förtjäna större förtroende än exempelvis privata 
bemanningsföretag då Arbetsförmedlingen inte har något vinstintresse i att hjälpa företag och 
privatpersoner med att finna arbetskraft och arbete. Att det inte finns ett vinstintresse och att 
människor känner till att det finns lagar och regler som en statlig myndighet måste arbeta efter 
kan göra att individer känner större tillit till Arbetsförmedlingens jobbcoacher än till andra.  
Slutligen kan även det faktum att coachningen är helt frivillig för den sökande anses vara en 
bra förutsättning för förtroende eftersom realiteten är att den sökande då bestämt sig för att ge 
coachningen en chans och därmed på ett sätt redan valt att sätta sitt förtroende till 
jobbcoachen. Hade den arbetssökande inte kunnat förmå sig att på ett medvetet eller 
omedvetet plan uppbåda någon tillit för jobbcoachning så hade den sökande inte heller tackat 
ja till denna (Giddens, 1997:28-33).  
 
De organisatoriska hinder för förtroendeskapande som jobbcoacherna påtalat är för det första 
den åldersdiskriminering som finns i Arbetsförmedlingens regler om praktik och starta-eget 
bidrag. Detta blir ett hinder för förtroende då ungdomar som kommer till coachning har 
förväntningar på att kunna ta praktik direkt eller få hjälp med att starta-eget. Grusade 
förväntningar är något som kan rasera förtroende (Kramer, 1999:588-590). Utöver detta 
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menar några få av coacherna att de upplever Arbetsförmedlingens lokaler som begränsande då 
man måste boka rum i förväg för att kunna sitta och prata ostört med de sökande. Detta kan 
tyckas vara bagatellartat men det visar ändå på vikten av att få de rätta förutsättningarna för 
att kunna skapa förtroende. Förtroende mellan personer uppstår i en process där de ömsesidigt 
öppnar sig för varandra (Giddens, 1996:116). Jobbcoacherna vittnar om att känsliga privata 
ämnen ibland kommer upp till ytan i samtalen med de coachade och i ljuset av detta kan man 
förstå att miljön som samtalet utspelar sig i spelar en viktig roll för hur mycket en person blir 
villig att öppna sig.  

5.3 Vilka strategier för att skapa förtroende använder jobbcoacherna sig 
av? 

5.3.1 Strategier för instrumentellt förtroendeskapande 
Då tillit till representanter för olika abstrakta system ofta handlar om deras trovärdighet så kan 
man se den branschvisa uppdelningen av arbetssökande, som vissa coacher menar att de gör, 
som en bra strategi för att vinna de sökandes förtroende (Giddens, 1996:85-87). 
Branschuppdelningen ger enligt coacherna en rad fördelar då de delvis har förståelse för hur 
det fungerar att arbeta i olika branscher, de förstår det ”branschspecifika språket” och de har 
framförallt kunskap om hur det ser ut på jobbfronten i deras branscher. Allt detta gör att de 
blir mer trovärdiga, att de kan få en bättre kontakt med den sökande och att de kan ge mer 
adekvat hjälp till varje individ och förhoppningsvis på ett mer effektivt sätt leda dem till en 
anställning. Detta trycker bland annat respondent sju på som menar att de arbetssökande nog 
så småningom skulle ha fått ett jobb ändå, även utan hjälp från en jobbcoach, men kanske inte 
så snabbt. Att få komma till en jobbcoach som har en bakgrund i och god kunskap om den 
sökandes egen bransch stärker tillit som ett rationellt val för de sökande då det höjer känslan 
av att vara i ”goda händer” och att individen har mer att vinna än att förlora genom att gå till 
en jobbcoach (Giddens, 1996:85). Som arbetssökande får man anta att jobbcoacherna är en 
del i ett expertsystem av en anledning, att de har blivit utvalda på goda grunder (Kramer, 
1999:578). Just erfarenhet och kontakter är sådana grunder. Om coacherna då visar att de har 
relevanta kunskaper och kontakter för att den sökande ska nå sitt mål att få ett arbete, så blir 
det lättare att känna tillit för dem.  

5.3.2 Strategier för relationsbaserat förtroendeskapande 
En annan strategi för att vinna förtroende hos de arbetssökande som jobbcoacherna använder 
sig av och som är mer av en relationsbaserad art, är det personliga mötet och samtalet. I det 
relationsbaserade perspektivet på tillit så är graden av hur mycket förtroende en individ har 
för en annan beroende av hur mycket denne vet om den andre och sättet man vinner 
förtroende på är genom interaktion där man visar öppenhet för varandra (Kramer, 1999:575, 
Giddens, 1996:116). Denna strategi är tydlig hos coacherna då samtliga talar om hur viktigt 
verktyg samtalet är för att skapa kontakt. Det framgår också tydligt av flera coacher att de får 
en verkligt nära kontakt med de arbetssökande, då de menar att coachningssamtalen ibland 
glider in på de sökandes privatliv även om de försöker undvika detta. I detta sammanhang kan 
man dra paralleller till de informella och förtroendefulla band som uppstod i de individuella 
vägledningssamtalen mellan projektledarna och de arbetslösa ungdomarna i Persson 
Thunqvists (2003:185) studie. Många av jobbcoacherna ger uttryck åt att man i det första 
mötet med en sökande lägger grunden för en förtroendefull relation då man bland annat 
klargör vad den sökande kan förvänta sig av Arbetsförmedlingen och coachningen. Dessutom 
ställer coacherna frågor till den sökande för att kunna kartlägga vad den behöver så att 
coachningen kan individanpassas. På detta sätt tydliggörs förväntningar från början vilket är 
bra då icke infriade förväntningar kan ha en negativ påverkan på tilliten i en relation (Kramer, 
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1999:588-590). Individanpassningen av coachningen är också vettigt ur förtroendesynpunkt 
då individen känner att den kan få relevant hjälp och inte bli inföst i en standardiserad mall för 
arbetssökande. Flera respondenter uttrycker vikten av ett ömsesidigt engagemang där de 
sökande känner att coachen är ett verkligt stöd för dem och att de jobbar åt det håll som 
personen vill nå.  I personliga relationer bygger tilliten till varandra just på ömsesidig respons 
och ömsesidigt engagemang och detta kan man se att coacherna använder sig av då många 
poängterar att de gärna arbetar mot mål som de sätter upp tillsammans med den sökande i 
början av coachningen (Giddens, 1996:110). För att sammanfatta det hela så handlar det om 
att skapa trygghet hos individen genom mycket interaktion och kommunikation där båda 
klargör sina förväntningar på varandra och ömsesidigt jobbar aktivt mot samma mål med 
individen som utgångspunkt.  
 
Vad som ytterligare kan utläsas av coachernas utsagor är att de personliga mötena och 
samtalen inte bara handlar om att jobbcoacherna ska vinna de sökandes förtroende, utan 
samtidigt måste de arbetssökande försöka vinna coachernas. Interaktionen mellan två personer 
ger båda individerna något att gå på för att de ska kunna bedöma den andres intentioner, 
motiv och framtida handlingar. Interaktionshistorian med en individ ger en förväntning om 
hur denne kommer bete sig i framtiden och om den kan kategoriseras som tillförlitlig eller inte 
(Kramer, 1999:575-576). Jobbcoacherna kartlägger inte bara vad de sökande har för 
färdigheter och kompetenser, de kartlägger även deras sociala kompetens, disciplin och 
engagemang genom att observera de sökande vid sin interaktion med dessa. På detta sätt kan 
coacherna avgöra om det finns tillräckligt med information för att de i sin tur ska kunna 
rekommendera den sökande till en potentiell arbetsgivare. Mot denna bakgrund borde viljan 
för att skapa förtroende bli något gemensamt mellan den arbetssökande och jobbcoachen.  

5.3.3 Förväntningars betydelse för förtroende 
Ovan har förväntningars betydelse för förtroende tagits upp i förbigående. Vad man mer kan 
säga om detta med utgångspunkt i jobbcoachernas situation är att det verkar finnas en 
spänning mellan de förväntningar som skapas mellan coach och sökande under den tre 
månader långa coachningsperioden, och förväntningarna på jobbcoacherna från 
Arbetsförmedlingens sida. Detta kan utläsas då de intervjuade coacherna talar om att de sällan 
bryter helt med en arbetssökande vars coachningsperiod gått ut men som ännu inte fått ett 
arbete. Det har framgått att coacherna skapar en relation med de sökande i vilken det uppstår 
vissa förväntningar på varandra. Relationen mellan en individ och representanter för olika 
system kan ibland få en karaktär av vänskap och förtrolighet om man träffas upprepade 
gånger (Giddens, 1996:85). Detta gör att det blir mycket svårt för coacherna att helt bryta 
kontakten med en sökande enbart på grund av att coachningsperioden har gått ut. Samtidigt 
har coacherna en förväntning på sig från Arbetsförmedlingens sida att ständigt ha ett 20-tal 
sökande igång samtidigt, vilket då kan skapa en slitning för coacherna mellan förpliktelser 
mot ”nya” och ”gamla” sökande. Att helt bryta med den sökande kan äventyra inte bara den 
specifika coachens trovärdighet utan även förtroendet för Arbetsförmedlingen som 
organisation. Detta beskrivs dock inte som ett stort problem av coacherna då de inte har stött 
på så mycket negativa reaktioner från de sökande. Möjligtvis beror detta på att de har valt att 
hantera situationen som de gjort.  
 
Man kan fråga sig vad de arbetssökande har för förväntningar på Arbetsförmedlingen och på 
jobbcoachningen från början eftersom det endast är en av de nio respondenterna som kan 
påminna sig om att hon har fått negativa reaktioner från en sökande då dennes förväntningar 
inte uppfyllts. Det kan tänkas vara så att få personer har höga förväntningar på vad 
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jobbcoachningen kommer att ge och därför blir många positivt överraskade då de får ut något 
mer än vad de från början trott.   

5.3.4 Förtroendeskapande i externa relationer  
Utöver de strategier för att skapa förtroende som tagits upp ovan så använder sig flertalet av 
jobbcoacherna av överbryggande strategier för att klara sitt uppdrag att få ut människor i 
arbete (Jfr. Oudhuis & Rolandsson, 2009:132). De överbryggande strategierna går ut på att 
skapa goda relationer med potentiella arbetsgivare. Genom att rekommendera kompetenta 
arbetssökande till potentiella arbetsgivare så bygger jobbcoacherna upp ett förtroende mellan 
dessa potentiella arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Fungerar samarbetet så vinner båda 
parter på detta då arbetsgivarna, på ett smidigare sätt, får tillgång till kompetenta individer 
som passar in i deras organisationer och då jobbcoacherna snabbare kan få ut folk i arbete.  
 
De jobbcoacher som arbetar mycket aktivt med arbetsgivarkontakter fungerar som en länk 
mellan, eller som en tredje part mellan arbetsgivare och jobbsökande. De sätt de arbetar på 
gör att de skaffar kontakt med och upprättar förtroende både till potentiella arbetsgivare såväl 
som till de arbetssökande. Många av de intervjuade coacherna beskriver vikten av att lära 
känna sina sökande så bra att de kan ”stå för dem”, gå i god för dem, och rekommendera dem 
för arbetsgivare. Det gäller för coacherna att vinna förtroende för yrkeskompetensen genom 
att i deras fall rekommendera kompetenta människor som passar in i de värderingar som 
arbetsgivarnas organisationer har (Jfr. Oudhuis& Rolandsson, 2009:133). Hur väl de lyckas 
med det är mycket viktigt för deras förtroendekapital i förhållande till dessa arbetsgivare i 
framtiden. Genom detta arbetssätt kan coacherna föra över sitt eget förtroendekapital hos de 
båda parterna för att de ska kunna forma en relation på ett effektivare sätt, vilket är viktigt om 
man vill att människor ska få jobb snabbt (Kramer, 1999:576-577).  

5.4 Sammanfattning av analys 
De resultat som vi har fått fram visar att jobbcoacherna främst tillämpar ett mer 
förståelsebaserat än ett tekniskt-rationellt synsätt på anställningsbarhet. Detta innebär att de 
inte enbart definierar anställningsbarhet som kunskap och färdigheter utan även att andra 
individuella och kontextuella faktorer spelar in. Då coachernas inramning av 
anställningsbarhet lutar mer åt det förståelsebaserade synsättet så är det föga förvånande att 
även deras strategier för anställningsbarhet gör detta. Strategierna som står i samklang med 
resultat från tidigare forskning om anställningsbarhet och coachning består i att bygga på de 
sökandes självkänsla och kontaktnät, att kartlägga vilka typer av arbete individen bör söka 
samt vilka sökvägar individen kan använda.  Utöver detta kan strategierna även handla om att 
hjälpa den arbetssökande att hitta en praktikplats för att få erfarenheter, referenser och ett 
utökat kontaktnät. Strategierna kan också innebära att öka de sökandes självkännedom samt 
att hjälpa dem att marknadsföra sig på ett bra sätt genom CV och personligt brev. Ur analysen 
framgår det även att coacherna ser på sin egen roll som mer medvetandegörande snarare än 
”skapande” av anställningsbarhet eftersom de varken utbildar eller tillför några direkta 
kunskaper utan det som coacherna bidrar till vad gäller de sökandes anställningsbarhet är just 
att försöka få de arbetssökande medvetna om hur arbetsmarknaden ser ut och vad som kan 
vara ett bra sätt för att komma in på den. Det poängteras även av coacherna att 
anställningsbarhet är individens och inte jobbcoachens ansvar.  
 
När det gäller möjligheterna att coacha på ett förtroendefullt sätt så visar undersökningen på 
att coacherna har fler förutsättningar än hinder för att skapa förtroende från organisatoriskt 
håll. De viktigaste förutsättningarna för skapande av förtroende är tiden för interaktion med 
de sökande, frånvaron av myndighetsutövning och att coachningen är frivillig. De mest 
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problematiska organisatoriska hindren är åldersdiskrimineringen av unga arbetssökande. De 
viktigaste slutsatserna angående coachernas strategier för att skapa förtroende är att de skapar 
förtroende både genom tillit som rationellt val och genom relationsbaserad tillit (Kramer, 
1999:572). Om tillit som rationellt val präglas av att båda parter ska ha något att vinna på att 
hjälpa och att bli hjälpta och att relationsbaserad tillit mer handlar om att sakta men säkert lära 
känna varandra genom interaktion för att skapa förtroende så sätts dessa två perspektiv mer 
eller mindre samman i jobbcoachernas arbete. Att både den arbetssökande och jobbcoachen 
arbetar mot målet att den sökande ska få ett jobb borde vara tillräckligt för att tilliten till 
coachningen blir ett rationellt val. Samtidigt är ett bra sätt att få jobb att komma i kontakt med 
potentiella arbetsgivare. För att nå dit måste det dock finnas en förtroendefull relation mellan 
den sökande och coachen, vilket skapas av att man lär känna varandra genom interaktion och 
samtal. Här kommer alltså även det relationsbaserade perspektivet på tillit in. Utöver dessa två 
strategier använder flera coacher, dock inte alla, så kallade överbryggande strategier genom 
att skapa goda relationer med potentiella arbetsgivare och därmed skaffa sig viktiga resurser 
för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bättre och mer effektivt sätt.  
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTNING 
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser, vi återkopplar även till vår förförståelse. 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka betydelser som jobbcoacher tillskriver 
sitt arbete och sina möjligheter att, på ett förtroendefullt sätt coacha de arbetssökande mot 
anställningsbarhet. För att svara på detta syfte har tre frågeställningar fungerat som 
utgångspunkt för vår analys. Dessa frågeställningar är följande 
 

• Vilken innebörd lägger jobbcoacherna i uppdraget att coacha arbetssökande mot 
anställningsbarhet? 

• Hur ser jobbcoacherna på sina möjligheter att på ett förtroendefullt sätt coacha de 
arbetssökande mot anställningsbarhet? 

• Vilka strategier för att skapa förtroende använder jobbcoacherna sig av? 
 
För att få svar på den första frågeställningen så har vi tittat närmare på om coacherna 
tillämpar ett mer tekniskt-rationellt eller ett mer förståelsebaserat synsätt på 
anställningsbarhet. Utifrån analysen framkommer det att coacherna i stor utsträckning har ett 
synsätt som lutar åt det förståelsebaserade. Eftersom coacherna har detta synsätt på 
anställningsbarhet så går de strategier de tillämpar inte i första hand ut på att förse de 
arbetssökande med nya kunskaper och färdigheter utan de går snarare ut på att 
medvetandegöra vad de sökande kan göra för att bli mer anställningsbara utifrån sin egen 
situation. Detta understryks även genom att de arbetssökande ses som ansvariga för sin egen 
anställningsbarhet. Det är denna innebörd, att medvetandegöra de sökande om vad som skapar 
anställningsbarhet, som coacherna främst lägger i uppdraget att coacha de arbetssökande.  
 
Ur analysen görs det även tydligt att jobbcoacherna ser positivt på sina möjligheter att coacha 
de arbetssökande på ett förtroendefullt sätt då de ser fler organisatoriska förutsättningar än 
hinder för förtroendeskapande. Slutligen har vi även kommit fram till att jobbcoacherna 
främst använder tre olika strategier för att skapa förtroende till de arbetssökande. Strategierna 
är förtroendeskapande genom tillit som rationellt val, förtroende genom relationsbaserad tillit 
samt överbryggande strategier där coacherna genom att skapa goda relationer med potentiella 
arbetsgivare skaffar viktiga resurser för att utföra sitt uppdrag på ett bra och effektivt sätt.  

6.2 Egna reflektioner  
För att återkoppla dessa slutsatser till den förförståelse som vi hade om jobbcoachernas 
uppdrag i början av denna process, så har våra tankar kring jobbcoacher och 
Arbetsförmedlingen i stort förändrats mestadels till det positiva. Många av de funderingar vi 
från början hade kring vad jobbcoachernas arbete faktiskt består i har stämt ganska väl 
överens med verkligheten, även om vi har fått en djupare förståelse för detta nu. Den svagt 
negativa känsla vi hade till fenomenet jobbcoach innan arbetets början har suddats ut och 
ersatts av en mer positiv känsla. För trots att coacherna inte kan skapa några jobb så tycker vi 
ändå att det praktiska och sociala stöd som de utgör för en arbetssökande kan motivera deras 
existens. Även det resultat som vi har fått fram som visar att de kan fungera som en tredje part 
i kontaktskapandet mellan arbetsgivare och arbetssökande tycker vi känns mycket positivt. 
Dock anser vi att den korta coachutbildning som varje jobbcoach genomgår kan skapa en viss 
misstänksamhet mot deras faktiska kompetens att coacha människor. Vad vi vill understryka 
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här är att en coachutbildning på knappt en vecka inte är någon garanti för att ge kompetenta 
jobbcoacher. Därför vilar mycket ansvar på Arbetsförmedlingen att anställa individer som är 
personligt lämpliga för arbetet samt att ge dem rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra 
jobb vilket kan göras genom att exempelvis stödja coacherna i att ta mycket 
arbetsgivarkontakter.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vi valde att undersöka jobbcoachers syn på och strategier för att coacha mot ökad 
anställningsbarhet så hade det varit intressant att forska vidare angående de arbetssökandes 
syn på anställningsbarhet och studera hur de upplever fenomenet utifrån en sökandes 
perspektiv. Det hade även varit av intresse att undersöka vilken vikt de arbetssökande lägger 
vid förtroende i coachningssituationen och vad de eventuellt använder för strategier för att 
skapa förtroende hos coacherna. Fokus i denna undersökning har varit Arbetsförmedlingens 
interna jobbcoacher. För att belysa fördelar och nackdelar i deras arbetssätt så skulle det vara 
relevant att undersöka hur externa jobbcoacher arbetar med anställningsbarhet och 
förtroendefrågor. Det hade också varit intressant att se om externa coachers vinstintresse gör 
att deras syn på anställningsbarhet och förtroende i samband med coachning skiljer sig från 
den syn som de interna jobbcoacherna innehar.  
 
När vi har arbetat med denna undersökning så tycker vi oss ha anat tendenser till vissa 
skillnader mellan jobbcoacher anställda i tätort och jobbcoacher anställda i glesbyggd vad 
gäller arbetssätt och utnyttjande av det som vi i uppsatsen kallar överbryggande strategier. 
Detta är dock inte något som vi har undersökt närmare och därför skulle det vara ett tänkbart 
uppslag till fortsatt forskning. Ytterligare något som kan ge mer information angående de 
interna jobbcoachernas arbetssätt och varför de väljer att arbeta som de gör är att studera 
statliga dokument från Arbetsförmedlingen och från andra statliga instanser. Då skulle man 
eventuellt kunna jämföra jobbcoachers syn på anställningsbarhet och förtroende med hur 
dessa fenomen behandlas och framställs i statliga dokument. I vår föreliggande undersökning 
har vi valt att studera hur jobbcoacherna arbetar med och vilken innebörd de lägger i 
anställningsbarhet. På samma sätt har vi undersökt jobbcoachernas syn på och strategier för 
att skapa förtroende i relationen till den sökande. Vad vi däremot inte har undersökt är själva 
coachningsprocessen som metod för att nå ett uppsatt mål. Detta tror vi skulle vara mycket 
intressant att fördjupa sig mer i.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informationsbrev till respondenter 
 
 
 
Borås 2009-XX-XX 
 
 
 
Hej! 
 
Inför intervjun på XX den, XX/XX klockan XX skickar vi här lite information om vilka vi är, 
syftet med intervjun och vilka forskningsetiska riktlinjer vi förhåller oss till. 
 
Vi studerar arbetsvetenskap på den femte terminen på OPUS- programmet (Organisations- 
och Personalutvecklare i Samhället) på Högskolan i Borås. Vi skriver nu under tio veckors tid 
vår kandidatuppsats där syftet med uppsatsen är att undersöka hur jobbcoacher anställda på 
arbetsförmedlingen möjliggör för arbetssökande att få en anställning.  
 
Intervjun beräknas ta ungefär en timme. Vi vill gärna spela in intervjun för att underlätta för 
oss och för att säkerställa att vi inte kommer ihåg något som sägs på fel sätt. Inspelningen 
kommer bara att användas av oss i studiesyfte och kommer sedan att förstöras. 
 
Deltagandet i intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan om du 
skulle vilja det. Du kommer att behandlas helt anonymt under hela processen.  De uppgifter vi 
får av dig kommer endast att användas av oss i forskningssyfte.  Rapporteringen av 
undersökningen kommer att publiceras offentligt.  
 
 
 
Vi ser fram emot att träffas! 
 
Hälsningar 
 
Ellinor Bergman  07X-XXXXX 
Lisa Knutsson 07X-XXXXX  
Mia Skoglund 07X-XXXXX 
 



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Bakgrund 
 
Hur länge har du arbetat som jobbcoach? 
 
Vad gjorde du innan du fick detta jobbet? 
 
Vad har du för utbildning? (Något inom coachning?) 
 
Finns det några krav på speciella utbildningar/erfarenheter för de som ska arbeta som 
jobbcoacher? 
 
Arbetssätt 
Allmänt om uppdraget, resurser, verktyg, villkor 
 
Vad är ditt uppdrag? Hur ser du på detta? 
 
Vad är det formella målet för ditt uppdrag? 
 
Vilka olika strategier arbetar du med för att uppnå detta mål?                                                   
(Ex. utbildning, praktik, utökat socialt nätverk, starta-eget, utveckling av personliga förmågor 
genom coachning. etc.) 
 
Vilka typer av resurser har du att tillgå för att kunna utföra ditt uppdrag?                       
(Tid/person, praktik, utbildning, ”nystartsjobb” etc.) 
 
Vilka förutsättningar upplever du att arbetsförmedlingen ger dig i ditt arbete med de 
arbetssökande? (Möjligheter/hinder?) 
 
Hur stort handlingsutrymme har du t.ex. att själv bestämma upplägget för coachningen? 
(Mycket styrt från ams sida? Varför?) 
 
Coachningen konkret samt betydelsen av denna 
 
Kan du ge ett exempel om hur du går tillväga när du lägger upp coachningen för en 
arbetssökande? (Strategi) 
 
Skräddarsyr du coachningen efter den arbetssökande? Varför/varför inte? På vilket sätt? 
(Anpassat/standariserat-styrt?) 
 
Hur ser du på din betydelse som jobbcoach i de arbetssökandes väg till arbete? (Vad bidrar du 
med?) 
 
Vilka fördelar ser du med coachning som arbetsform för att hjälpa människor att skaffa 
arbete? (coachingformen vs. Andra former)



 

 

Anställningsbarhet 
 
Vad är anställningsbarhet enligt dig? 
 
Vilka olika åtgärder/medel kan man använda sig av för att göra en person mer 
anställningsbar? (Ex. utbildning, praktik, utökat socialt nätverk, starta-eget) 
 
Arbetar du med någon av dessa åtgärder? 
 
På vilket sätt hjälper du till, som coach, att göra de arbetssökande som du möter mer 
anställningsbara? (Ex. utveckling av personliga egenskaper, motiverande, självförtroende) 
 
Skillnad mellan jobbcoach och handläggare? 
 
Hur skiljer sig ditt arbete som jobbcoach från en handläggares?  
 
Vad gör du som inte de gör? (och tvärtom?)  
 
Varför kallas du för coach? / Är det benämningen ”coach” som särskiljer er? Varför?         
(Bara en benämning eller verklig skillnad?) 
 
Arbetar ni med samma grupper av arbetssökande?  (Långtid/korttid? Unga/äldre?) 
 
Skiljer sig jobbcoachens förhållningssätt till den arbetssökande åt från en handläggares? Hur? 
Varför? (Bevakare/”kompis”, personlig/formell relation?) 
 
Har jobbcoacher och handläggare tillgång till olika typer av resurser från arbetsförmedlingens 
sida? 
 
Avslutning 
Eventuellt en kort sammanfattning av det viktigaste vi kommit fram till i intervjun. 
 
Är det något du själv skulle vilja tillägga till det som sagts? 
 
Har du några frågor till oss? 
 
 
 


