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Job coaching is a profession that is intended to give service to the long-termed unemployed 

and the individuals that are put on the sick-list who wants to be a part of the labor market. Job 

coaching is similar as the long arm of the job centre of Sweden and should be seen a tool and 

support for learning. The candidates’ responsibility is learning to make decisions and lead the 

process to a new job. The purpose of this study was for the authors to get an insight on how 

job coaches practices emotional- and practical learning and how these two ways of learning 

serve in a coaching process. These are the question formulations to answer the purpose of this 

study: Is emotional and practical learning a part of the coaching process, if so, how are they 

practiced?  What procedures does a job coach adapt to in real life? 

Through interviews with job coaches at the staffing companies and the job centre of Sweden 

the authors of this study have gathered the empirical facts. 

The results show that a job coach needs to be adaptive to the candidate, because every 

candidate is unique and has different needs. Also, motivation and self-confidence are 

significant psychological factors that the candidate should have for the jobbcoaching 

procedure to be successful. 

 



 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Jobbcoaching är ett yrke som ska ge service åt långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa som 

försöker att komma ut på arbetsmarknaden igen.  Enligt vår uppfattning fungerar jobbcoachen 

som arbetsförmedlingens förlängda arm och ska ses som ett redskap, ett bollplank, en 

stöttepelare och ett instrument för lärande då kandidaten får ta del av denna tjänst. Dock 

innebär denna tjänst att kandidaten själv ska lära sig att ta egna beslut, våga ta nya vägar och 

leda processen mot ett nytt arbete.  Syftet med studien är att få en inblick i hur jobbcoacherna 

i praktiken arbetar med emotionellt och praktiskt lärande och hur dessa två lärande förhåller 

sig till varandra i coachingprocessen. Detta syfte besvaras genom följande frågor: Ingår 

emotionellt- och praktiskt lärande i coachingprocessen, i så fall hur ser de ut i praktiken? 

Vilka rutiner arbetar man efter i praktiken som jobbcoach?  Det är genom kvalitativa 

intervjuer med jobbcoacher på arbetsförmedlingen och bemanningsföretag som det empiriska 

materialet har samlats in.  Resultatet av våra tre intervjuer med jobbcoacherna visar att 

jobbcoaching inte är ett statiskt utformat yrke, det gäller som jobbcoach att kunna 

individanpassa sin coachingprocess till varje kandidat eftersom alla individer är unika och har 

olika behov. Våra resultat har även visat att motivation och självförtroende är viktiga 

psykologiska faktorer hos kandidaten som jobbcoachen måste försöka att påverka för att 

coachingprocessen ska nå ett lyckat resultat. 
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1 INTRODUKTION 

 

Coaching härstammar från äldre grenar inom humaniora och kan ses som en ung dotter till 

psykologi och filosofi, en syster till yrkesmässig vägledning och kusin till handledning, 

rådgivning och mentorskap. De metoder och verktyg som använts inom coaching är hämtade 

ur samma låda som psykologin och filosofin, men med nya sätt att använda verktygen på. De 

mest framträdande skiljefaktorerna mellan coaching och mentorskap/handledning är dess 

syfte, relation mellan coachen och kandidaten och angreppssätt, vilket är problem och diagnos 

eller lösning och möjligheter (Gjerde, 2004, s. 23). 

Den här kandidatuppsatsen skrivs av två studenter som läser Arbetslivspedagogik III vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Förhoppningen är att studien ska belysa emotionellt och praktiskt 

lärande inom jobbcoaching och hur metoderna praktiseras i verkligheten av befintliga 

jobbcoacher. Det finns två sätt för en jobbcoach att arbeta med en kandidat, det ena berör det 

emotionella lärandet och det andra det praktiska. Dessa innebär att kandidaten får arbeta med 

de emotionella aspekterna i en coachingprocess, som till exempel att bygga upp motivation 

och självkänsla för att söka arbete. Kandidaten får även lära sig att skriva CV och träna inför 

arbetsintervju, vilket i denna uppsats betecknas som praktiskt lärande. Enligt oss är 

emotionellt och praktiskt lärande viktiga i en coachingprocess och det ena utesluter inte det 

andra. Båda typer av lärande ska enligt oss beaktas som effektiva verktyg i en 

coachingprocess. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Begreppsförklaring 

Coach är synonymt med ”vagn” eller ”diligens” och begreppet började redan användas på 

1500-talet vars innebörd syftade på att frakta människor från sin nuvarande situation till dit de 

ville komma. Coachbegreppet har länge använts inom idrotten där coachen hjälper sina 

spelare att ta sig från en lägre position till en högre (Blomquist & Röding, 2010, s. 94). 

Jobbcoach – En jobbcoach är en person som hjälper och stöttar en arbetssökande att finna  

arbete genom att träna på att skriva CV (curriculum vitae), intervjuteknik, samt att finna 

motivation till att finna ett nytt arbete (Arbetsförmedlingen, 2010). 



2 

 

Karriärscoaching – ”Coaching som syftar till att få människor att utvecklas i sitt yrkesliv, 

komma vidare, förverkliga sina drömmar och uppnå bättre resultat, att hitta balans mellan 

privatliv och arbete” (Egidius, 2008). 

Chefscoaching – ”Chefscoacher använder coaching som huvudsaklig metod när de engageras 

att vara coacher till chefer, vanligen i större företag eller verksamheter” (Egidius, 2008).  

Motivation – En medveten eller omedveten kraft att vilja handla på ett visst sätt (Egidius, 

2006, s. 259).  

Kandidat – Med detta begrepp avser vi den person som blir coachad in i arbetslivet. 

Kandidaten refereras till en arbetslös, sjukskriven eller utförsäkrad person. 

Coachingprocess – Med det här begreppet avser vi händelseförloppet från det första mötet 

med kandidaten och jobbcoachen till det sista.    

Modell – ur ett vetenskapligt perspektiv är en modell en representation av ett fenomen 

(Nationalencyklopedin, 2011) 

Coachingmodell – En modell som representerar de åtgärder eller tillvägagångssätt som 

coachen använder sig av i sitt arbete.  

Emotionellt lärande – Med det här begreppet avser vi lärande som berör den känslomässiga 

aspekten i en coachingprocess, till exempel, under ett möte får kandidaten möjlighet att bygga 

upp sin självkänsla, medvetenhet och förståelse för sig själv och dennes situation. Motivation 

och själförtroende har en väsentlig roll för kandidatens lärande i coachingprocessen.  

Praktiskt lärande – Med det här begreppet avser vi lärande i samband med träning av CV-

skrivning och förberedelse inför arbetsintervjuer. 

1.1.2 Tidigare forskning och coachingmodeller 

Först presenteras tidigare forskning av jobbcoaching i form av kandidat- och 

magisteruppsatser, samt utvärderingar. Därefter redogörs huruvida en coachingprocess kan 

gå till i stora drag och därefter presenteras fyra coachingmodeller som idag används av 

certifierade coacher. Dessa modeller beskriver ytterligare hur en coachingprocess kan gå till 

och i vilka steg en coach utför sitt arbete. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter, vilket är emotionellt- och praktiskt lärande.   

 

I kandidatuppsatsen ”Kan du inte ge mig ett arbete? – En undersökning om den nya 

individanpassade tjänsten jobbcoaching” (Granath, Johnsson & Santesson, 2010, s. 3), 

beskriver författarna hur en god coachingprocess skall gå till för att uppnå bästa resultat. 
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Bland annat har de genom en kvalitativ undersökning på arbetsförmedlingen fått fram att de 

bästa verktygen för en lyckad process är att jobbcoachen skall ha kunskap om de verktyg som 

behövs för att utföra ett bra arbete, samt att förväntningarna på arbetet mellan jobbcoach och 

kandidat klargörs och att kandidaten inser att det krävs aktivt deltagande i processen (Granath, 

Johnsson och Santesson, 2010, s. 3). Detta visar även resultat från utvärderingen av TIA 

(Temagruppen  Integration i arbetslivet) som i uppdrag från ESF (Europeiska socialfonden) 

har granskat ESF-projektet (Engstrand & Vesterberg, 2011, s. 16). En coach ska vägleda på 

ett återhållsamt sätt, alltså det är kandidaten själv som ska leda processen. Jobbcoaching 

handlar om att utmana sina kandidater menar Eriksson i sin studie ”Jobbcoachers definition av 

sitt arbete - ett yrke i vardande” (Eriksson, 2010, s. 27).  

Genom att arbeta med en jobbcoach kan en nära relation byggas mellan kandidat och coach, 

vilket gör yrket jobbcoach till ett serviceinriktat och avspänt yrke (Granath m. fl, 2010, s. 29). 

Man skapar en nära relation till sin kandidat som bygger på förtroende, vilket är en 

nödvändighet för att nå de uppsatta och gemensamma målen. Det finns dock baksidor i 

relationen mellan coach och kandidat, vissa coacher anser sig råka ut för vad de kallar 

”empatismärta”, alltså att de blir för känslomässigt engagerade i sin kandidat (Engstrand & 

Vesterberg, 2011, s. 18). Under processen kan stram tidsbegränsning resultera i att coachen 

”tar över” och börjar styra, vilket inte är yrkesrollens huvudsakliga syfte (Engstrand & 

Vesterberg, 2011, s. 20). Enligt studien (Engstrand och Vesterberg, 2011, s. 21) blir en 

kandidat beroende av coachen och om coachen påbörjar arbetet med att styra processen så 

fallerar relationen då denne slutar att leda kandidaten.  Detta är en balansgång som kandidat 

och jobbcoach måste finna, och som Eriksson betonar (2010, s. 20) förtroende och tillit är A 

och O i relationen mellan jobbcoach och kandidat.   

 

Enligt studiens (Eriksson, 2010, s. 23) resultat kan jobbcoacherna arbeta efter olika modeller 

och rutiner, vissa jobbcoacher arbetar till stor grad efter individanpassade rutiner. Målet med 

coachingen är då att lyssna på kandidaten och uppmärksamma deras mål och önskningar, 

samt få kandidaten att välja rätt väg och ibland få denne att se saker utifrån nya perspektiv 

(Eriksson, 2010, s. 23). Jobbcoacherna i Anderssons och Anjous studie, ”Lagom portion av 

variation – En studie av Arbetsförmedlingens jobbcoachers komplexa roll” (2010), arbetar 

tillsammans med kandidaten efter vissa delmål, vilket kan innebära CV-skrivning, 

intervjuträning och skriva personligt brev. Dessa delmål kan se olika ut för olika kandidater, 

men de finns till för att det ska finnas någon form av röd tråd genom processen (Andersson & 

Anjou, 2010, s. 19). Dock anser jobbcoacherna som deltar i Engstrands och Vesterbergs 



4 

 

utvärdering (2011, s. 31) att det inte finns någon strikt strategi eller modell coacherna 

använder sig av i projektet. Jobbcoachens uppgift är inte att ge direkta instruktioner eller svar 

till kandidaten, dock kan coachen ge en hjälpande hand om det är något som kandidaten har 

svårt för. Jobbcoachen får alltså känna av situationen och arbeta efter detta (Engstrand & 

Vesterberg, 2011, s. 16). Detta känns igen i Erikssons studie (2010, s. 19), vissa kandidater 

provoceras av att jobbcoachen ställer många frågor och vill hellre att denne ska lyssna och för 

andra är det tvärtom. Att finna denna balans i kommunikationen är viktig för både jobbcoach 

och kandidat (Eriksson, 2010, s. 19).  

Dock betonar Eriksson (2010, s. 18) att den individanpassade hjälpen är en av de viktigaste 

utgångspunkterna i en coachingprocess. Det är kandidatens individuella egenskaper och 

meriter som jobbcoachen skall lyfta fram för att göra individen unik på arbetsmarknaden 

(Eriksson, s. 18). Varje fas under coachingprocessen är viktigt, först och främst måste man få 

kandidaten på fötter, vilket ibland krävs då personen i fråga upplever arbetslösheten som en 

kris (Eriksson, 2010, s. 18). Jobbcoacherna vill enligt Anderssons och Anjous (2010, s. 17) 

studie få fram de positiva egenskaperna hos kandidaten vilket innebär att coachen måste hitta 

lösningar på de hinder som uppstår och få kandidaten att se framåt och komma över ”krisen”. 

Det är viktigt att jobbcoacherna klargör redan från början att deras roll är att agera bollplank 

och motivera kandidaten till en förbättrad situation, genom att coacha denne till att våga, 

kunna och vilja söka arbete (Andersson & Anjou, 2010, s. 13). Även Granath m. fl. (2010, s. 

29) påpekar vikten av att redan från start klargöra jobbcoachens och kandidatens roller i 

coachingprocessen. Tydlighet är en stark faktor och att tydliggöra mål som både kandidaten 

och coachen är överens om stärker relationen och arbetet dem emellan och leder till en lyckad 

coachingprocess (Andersson & Anjou, 2010, s. 15).  

1.1.2.1 Coachingprocessen  

Enligt Parsloe och Wray (2002) är det huvudsakliga syftet med coachens arbete att finna 

resultat som kan upprätthålla en förändring över tid. Arbetet är inriktat på prestation och 

framgång och bygger på praktik istället för teori. Interpersonell kompetens är ett viktigt 

verktyg i arbetet (Parsloe och Wray, 2002, s. 30).  

Coaching skall ses som en process, varje steg måste följas för att slutresultatet ska bli så bra 

som möjligt (Parsloe och Wray, 2002, s. 62).  

En coachingprocess kan enligt Parsloe och Wray (2002, s. 62) se ut på följande sätt; första 

steget i processen går ut på att göra kandidaten medveten om att det finns ett förbättrings- 
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eller förändringsbehov. Om kandidaten själv inte är medveten om eller motiverad till en 

förändring, då kommer arbetet inte blir lika framgångsrikt.  

Processen måste vara strukturerad, om inte så kan riskerna bli att kandidaten inte fokuserar på 

det verkliga problemet. Kandidaten måste då lära sig att ta eget ansvar över önskade resultat. 

Enligt författarna (Parsloe och Wray, 2002, s. 65) kan coachen inte tvinga kandidaten att följa 

deras process, eller lärandeprogram, utan kandidaten måste själv vara med under detta 

beslutsfattande.  

Det tredje steget i processen handlar om att välja rätt coachingstil som passar till kandidat och 

situation (Parsloe och Wray, 2002, s. 66). De främsta färdigheterna som coachen skall 

använda sig av är feedback och ställa rätt frågor till kandidaten under processen.  

Sista steget handlar om att utvärdera arbetet och plocka fram de framgångar som har uppnåtts. 

Här checkar man av huruvida de uppsatta målen har uppnåtts, vilka ändringar som gjordes i 

planen under processens gång och varför de gjordes. Likaså tar man tillsammans med 

kandidaten reda på vilka förbättringar som kan tillföras utvecklingsplanen till nästa gång 

(Parsloe och Wray, 2002, s. 67).  

 

1.1.2.2 GROW-modellen 

 

Grundaren, John Whitmore, lanserade GROW-modellen 1992 och den har senare 

vidareutvecklats av Max Landberg (1996) och Myles Downey (1999). GROW är en akronym 

och står för Goal, Reality, Options och Wrap-up och dessa är de fyra hörnstenarna inom 

denna modell av coaching (Blomquist & Röding, 2010, s. 99-101).  Enligt Egidius (2008, s. 

119) är GROW en modell som coachen kan använda när coachen skall arbeta med människor 

som ställs inför nya problem och behöver målstyrning i detta.  

 

Goal – Coachen och kandidaten kommer överens om långsiktiga och kortsiktiga mål men 

även mål för den pågående sessionen (Egidius, 2008, s. 118). Coachen ska underlätta för 

kandidaten att bli medveten om sina mål och vara ett med dessa (Law, Ireland & Hussain, 

2007, s. 20).  Kandidaten och likaså coachen utvärderar sina svagheter och styrkor för att få 

klarhet i om de ska arbeta tillsammans i en coachingprocess (Egidius, 2008, s. 118).  
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Reality – Den här punkten av modellen belyser relevansen för kandidaten att vara realistisk i 

sina målsättningar för att minimera riskerna av att misslyckas i ett tidigt skede. Coachen kan 

ställa frågorna: ”Vad fungerade?” och ”Vad fungerade inte?” (Law m. fl, 2007, s. 20).  

 

Options – I denna punkt ska coachen hjälpa kandidaten att skriva en handlingsplan och en 

lista med tillvägagångssätt att nå sina mål. När listan sedan är gjord samarbetar coachen och 

kandidaten att prioritera punkterna på listan och ser över genomförbarheten. Exempel på 

frågor som coachen bör ställa är: ”Vilka alternativ på listan skulle hjälpa dig att nå dina mål?” 

och som avslutande fråga: ”Kan du komma på ett till alternativ?” (Law m.fl, 2007, s. 20).   

 

Wrap-up – GROW-modellen avviker inte från en annan coaching-modell utan fokuserar på 

framtiden och i slutet av sessionen bör coachen fråga: ”Vad planerar du att göra nu?”, ”Vilka 

hinder kan komma i vägen?”, ”Vad kan du göra åt dem?”. En strukturerad plan läggs fram 

med specifika tidsbegränsningar (Egidius, 2008, s 119). 

 

Huvudsyftet med metoden är att få kandidaten att växa och coachen vill uppmana till 

personlig utveckling samtidigt som medvetenhet och ansvar är områden som måste tas i 

beaktning i samband med GROW-modellen. Liksom andra metoder inom coaching vill 

coachen med GROW-modellen föra en öppen dialog med kandidaten med frågor som leder 

till självreflektion och nya insikter (Johansson & Wallgren, 2008).  

 

1.1.2.3 Hilmarssons coachingmodell 

Hilmar TH Hilmarsson framför i sin bok Samtalet med känslomässig intelligens (2010) en 

specifik coachingmodell i fem etapper för coacher att ta i beaktning vid samtal med 

kandidater eller medarbetare. Nedan presenteras modellen steg för steg. 

 

1. I det första steget gäller det för båda parterna (coachen och kandidaten) att sammanfatta 

problemet, detta sker genom att coachen ställer frågor och lyssnar. Coachen vill få en 

överblick över problemet som helhet och denna fas man bör inte lägga ner alltför mycket tid 

på. Syftet med detta steg är att få kandidaten att medge att det är han/hon som äger problemet 

och ingen annan samt att så snabbt som möjligt identifiera problemet (Hilmarsson, 2010, s. 

224).  
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2. I den andra fasen ska coachen få kandidaten att bli medveten om vad han/hon vill, behöver 

och önskar och visualisera målet när det är uppfyllt. Syftet med detta steg är att kandidaten 

ska ta ett beslut om en önskad framtid (Hilmarsson, 2010, s. 225). 

 

3. Nästa steg avser att kandidaten och coachen ska komma på så många förslag som möjligt 

för att komma vidare i processen. Ju mer förslag desto bättre. Det är viktigt att poängtera att 

det är kandidaten som ska fatta besluten om vilka förslag som ska väljas och när dessa ska 

genomföras. Coachen ska kontrollera med kandidaten att beslutet är tydliga och fastställda 

(Hilmarsson, 2010, s. 225). 

 

4. I steg fyra vill coachen göra kandidaten medveten om vilka hinder som står i vägen för att 

genomföra de tidigare tagna besluten. När man har identifierat hindren och hittat lösningar att 

hantera de så ökar sannolikheten att förändringen verkligen genomförs (Hilmarsson, 2010, s. 

225). 

 

5. Coachen och kandidaten bestämmer tid för uppföljning där de sedan går igenom vad som 

gått bra, vad som kan göras bättre. Syftet med uppföljningen är att kandidaten ska lära sig av 

sina erfarenheter och för att vidare ta nya förändringsbeslut (Hilmarsson, 2010, s. 225-226).  

 

1.1.2.4 Biologdesignern 

Biologdesignern är en arbetssökarmetod utvecklad av Torild Carlsson från organisationen 

Ibility. Metoden används nationellt både inom privat och offentlig sektor bland handläggare 

och coacher och går ut på att vägleda individer rätt på arbetsmarknaden och lära de att 

marknadsföra sig själva. Biologdesignern är ett väl beprövat arbetssätt och bygger på 

erfarenheter av 10 000-tals deltagare i över 10 år. Syftet är att coacherna/handläggarna själva 

ska få erfarenhet i hur det är att söka ett jobb. Därför utgör halva utbildningstiden (fem dagar) 

för coacherna/handläggarna att själva få uppleva den kommande deltagarens situation och 

bygga upp sin empatiska förmåga. Detta utvecklar det genuina bemötandet mellan 

coachen/handläggaren och deltagaren. Genom att förbise deltagarna som specifika minoriteter 

eller målgrupper i samhället (t. ex. funktionshindrade, invandrare, långtidssjukskrivna m.m.) 

fokuserar man istället på att se de som människor. Denna människosyn har hjälpt 

Biologdesignern att nå framgång i sin vägledning (Kolouh, Pedersen och Björkström, 2011, I 

praktiken sänker vi trösklarna - en skrift om meningsfull praktik).  
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Något som fått starkt fäste inom denna metod är något kallat ”baklängesintervjuer” vilket 

innebär att den arbetssökande håller en intervju med en erfaren person inom ett yrke eller 

bransch som deltagaren önskar jobba inom. Denna form av intervju liknar ett 

vägledningssamtal där intervjuaren/arbetssökande ställer vardagliga frågor om den inriktning 

han/hon är intresserad av till den person som egentligen vet bäst och besitter mest erfarenhet. 

Efter att intervjun är genomförd sker ett möte mellan den arbetssökande och 

coachen/handläggaren för att analysera intervjun samt dra slutsatser (Kolouh m.fl, 2011). 

 

Enligt Torild Carlsson är en del av framgångsfaktorerna bakom Biologdesignern att man 

använder sig av väl beprövad erfarenhet som givit framgång i arbetssökandet och inte i 

onödan ändrar på metoder som fungerat. En annan framgångsfaktor är att leverera individuellt 

stöd i den grupp man coachar/vägleder vilket ger en mer tillåtande miljö för samtal. Carlsson 

betonar vikten av att inte anse sig själv (coacherna/handläggarna) som experter utan att ge 

stöd till deltagarna att bli experter på sig själva (Kolouh m.fl, 2011). 

 

Malmö Högskola fick i uppdrag att utvärdera projektet Fördjupad Samverkan som är ett 

samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och hade sitt säte Skåne. 

Projektets deltagare bestod huvudsakligen av gruppen arbetslösa sjukskrivna och syftet var att 

med hjälp av gruppcoaching ta tillvara på deltagarens egna resurser och engagemang. 

Handläggarna som skulle hålla i coachingen fick utbildning och den modell man använde var 

Biologdesignern. Efter att frågor om coachingen besvarats med hjälp av bland annat en enkät 

visar resultaten att en överhängande del av respondenterna, som bestod av 64 i antal, att 

coachingen har hjälpt de komma närmare arbetsmarknaden. De flesta var positiva beträffande 

punkter inom effektivitet och värdefullhet samt hur stor nytta man haft av coachingen 

(Tranquist, Andersson & Nordesjö, 2007, Coaching - Sammanfattning).  

1.1.2.5 ICF:s 11 kärnkompetenser 

ICF (International Coach Federation) är en internationell branschorganisation som har som 

intresse att kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar samt att etablera coaching som ett 

globalt erkänt yrke. ICF:s uppdrag är att erbjuda oberoende certifiering och att sprida kunskap 

om vilka positiva effekter coaching har på samhälle, individ och organisation. Organisationen 

har 14.000 medlemmar i mer än 80 länder världen över och idag har Sverige en självständig 
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organisation som arbetar med coaching på nationellt plan sedan tre år tillbaka. Föreningen 

består av 400 medlemmar (http://www.icfsverige.se/index.asp?page=5). 

 

ICF har satt en standard för 11 kompetenser en coach bör besitta för att kunna certifiera sig 

som en coach. Syftet är att stödja en bättre förståelse för de färdigheter som används i dagens 

coachingyrke (Styrelsen för ICF Sverige 2009, ICF:s kärnkompetenser för professionell 

coaching). Nedan presenteras de 11 punkterna indelade i fyra grupper: 

 

A. ETABLERA GRUNDEN 

1. Följ etiska riktlinjer och professionell standard 

Coachen bör besitta förmågan att uppvisa ett korrekt etiskt uppträdande enligt de normer 

som förekommer i avsnitt II i ICF:s Etiska riktlinjer.  

 

2. Etablera coachingöverenskommelsen 

Coachen bör besitta förmågan att komma överens med kandidaten om coachingprocessen och 

coachingrelationen och inneha förmågan att förstå vad som krävs i mötet. 

 

B. SKAPA DEN ÖMSESIDIGA RELATIONEN 

3. Skapa tillit och närhet till kandidaten 

Coachen bör besitta förmågan att skapa en stödjande miljö som leder till statisk tillit och 

respekt. 

 

4. Coachingnärvaro 

Coachen bör besitta förmågan att vara öppen, tillitsfull och flexibel i sin stil då detta gynnar 

en miljö med spontan reaktion och full närvaro. 

 

 

C. KOMMUNICERA EFFEKTIVT 

5. Aktivt lyssnande 

Coachen bör besitta förmågan att fullständigt fokusera på vad kandidaten säger och inte 

säger och att förstå innebörden i vad som sägs samt att uppmuntra kandidaten att uttrycka 

sig. 

 

http://www.icfsverige.se/index.asp?page=5
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6. Kraftfulla frågor 

Coachen bör besitta förmågan att ställa rätt frågor som ger positiv effekt till 

coachingrelationen och kandidaten. 

 

7. Direkt kommunikation 

Coachen bör besitta förmågan att använda språket så att det har störst positiv effekt på 

kandidaten. Detta genom att kommunicera effektivt. 

 

 

 

D. UNDERLÄTTA LÄRANDE OCH RESULTAT 

8. Skapa medvetenhet 

Coachen bör besitta förmågan att göra kandidaten medveten för att uppnå uppsatta mål 

genom att integrera och utvärdera på ett korrekt sätt. 

 

9. Utforma handlingar 

Coachen bör besitta förmågan att skapa tillfällen för ständigt lärande i kandidatens privat- 

och arbetsliv.  

10. Planera och sätta mål 

Coachen bör besitta förmågan att tillsammans med kandidaten utforma och underhålla en 

effektivt coachingplan. 

 

11. Hantera framsteg och ansvarstagande 

Coachen bör besitta förmågan att fokusera på det som är mest effektivt och bäst för 

kandidaten och se till att kandidaten har ansvaret för sina handlingar. 

 

1.1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Problemområdet i denna uppsats ska ses genom ett praktiskt och emotionellt 

lärandeperspektiv. Detsamma gäller för de teoretiska utgångspunkterna. Avsikten är att 

betrakta coaching via glasögon som fokuserar på dessa två ovanstående begrepp och hur dessa 

förhåller sig till varandra. Fokus ligger även på om det föreligger större tyngd hos det ena 

lärandet eller det andra både inom de teoretiska och praktiska ramarna.  



11 

 

Med Emotionellt lärande avser uppsatsförfattarna lärande som berör den känslomässiga 

aspekten  i en coachingprocess, till exempel, under ett möte får kandidaten möjlighet att 

bygga upp sin självkänsla, medvetenhet och förståelse för sig själv och dennes situation. 

Motivation har en väsentlig roll för kandidatens lärande i coachingprocessen. Kandidaten och 

coachen bör lära sig och medvetandegöra sina svagheter och styrkor för att på ett effektivt och 

framgångsrikt sätt kunna samarbeta (Egidius, 2008, s. 118).  Med Praktiskt lärande avser 

uppsatsförfattarna lärande i samband med träning av CV-skrivning och förberedelse inför 

intervjuer. En slags praktik föreligger inom all kunskap och lärande enligt Gustavsson (2002, 

s. 79). Denna praktik är när individen tillverkar något eller när individen hjälper en annan 

människa. Uppsatsförfattarna anser att bägge slags praktiker av lärande förekommer i en 

coachingprocess, kandidaten tillverkar CV och personliga brev, och praktiserar intervjuteknik 

och jobbcoachen själv utövar praktik genom att hjälpa kandidaten att nå sina mål i processen.  

 

1.2 Problemområde 

Problemområdet berör jobbcoaching i förhållande till emotionellt och praktiskt lärande och 

hur dessa två praktiseras i en coachingprocessen av befintliga jobbcoacher på 

arbetsmarknaden. 

1.2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en inblick i hur jobbcoacherna i praktiken arbetar med emotionellt 

och praktiskt lärande och hur dessa två lärande förhåller sig till varandra i coachingprocessen.  

 

Frågeställningar för studien är följande: 

1. Ingår emotionellt- och praktiskt lärande i coachingprocessen, i så fall hur ser de ut 

i praktiken? 

2. Vilka rutiner som jobbcoach arbetar man efter i praktiken? 
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2 METOD 

I följande kapitel beskrivs vilka metodologiska utgångspunkter som tagits som grund vid 

utförandet av rapporten samt hur planeringen och genomförandet har strukturerats och 

formats i termer av urval, intervjuguide, datainsamling och genomförande. Som avslutning 

behandlas de etiska forskningsreglerna vid skrivandet av en vetenskaplig uppsats samt vilka 

för- och nackdelar av vald metod som bör tas i beaktning.   

 

2.1 Hermeneutisk ansats  

Inom hermeneutiken försöker man tolka och förstå livsvärlden och den mänskliga existensen. 

Denna kan tolkas genom språket, utsagor och texter och en hermeneutiker anser att det är på 

detta sätt som vi även kan hämta vår kunskap om den mänskligheten existensen (Patel och 

Davidson, 2011, s. 28-29). Hermeneutiken kopplas idag ihop med kvalitativa studier där 

forskaren tolkar och försöker få förståelse för olika företeelser, forskaren är subjektiv i sin 

forskarroll (Patel och Davidson, 2011, s. 29).  Den hermeneutiska forskaren försöker att förstå 

helheten av sitt problemområde och det är forskarens egen förståelse som fungerar som 

verktyg i tolkningen (Patel och Davidson, 2011, s. 29-30). Dock bryter forskaren ner helheten 

vid vissa steg i forskningsprocessen. Vid transkribering av en intervju försöker forskaren först 

förstå helheten av sin text, därefter plocka isär den i delar för att förstå dem var för sig (Patel 

och Davidson, 2011, s. 29). Genom att göra på detta sätt kan forskaren ställa de två olika 

förståelserna i relation till varandra, då kan både det subjektiva –(intervjuaren) samt objektiva 

(den intervjuade) perspektivet på problemet ges (Patel och Davidson, 2011, s. 30). 

Ansatsen valdes på grund av att hermeneutik kopplas ihop med kvalitativa studier och 

eftersom uppsatsförfattarna valde att göra intervjuer och sedan en tolkning av materialet blev 

ansatsen relevant.  

 

2.2 Metodologiska utgångspunkter 

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 23) följer man bevisandets väg när man arbetar på ett 

deduktivt sätt. Genom redan etablerade och befintliga teorier lägger man grunden för sin 
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empiriska undersökning. Den redan existerande teorin avgör vilken information som 

forskaren ska samla in, vidare hur forskaren ska tolka och sedan knyta ihop de empiriska 

resultaten med teori (Patel och Davidson, 2011, s. 23).  

 

Uppsatsförfattarna valde att genomföra intervjuer istället för enkäter då mer utförliga svar och 

chansen till följdfrågor kan ges än vid en kvantitativ metod (Backman, 2008, s. 54). Eftersom 

uppsatsförfattarna ville få en inblick i jobbcoachernas egna erfarenheter och arbetssätt gav 

intervjuer möjlighet till ett fritt berättande och beskrivande av coachingprocesserna. Detta var 

till fördel då uppsatsförfattarna ville få en uppfattning om vilket av lärandesätten (emotionellt- 

och praktiskt lärande) som jobbcoacherna framhävde till störst del.  

2.3 Metod 

2.3.1 Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod, som används i denna studie, används främst i samband med att forskaren 

vill få information om människors åsikter, uppfattningar, erfarenheter och känslor i samband 

med utforskning på detaljnivå. I synnerhet när åsikter och uppfattningar av känsligare och 

personligare slag ska analyseras kan intervjuer vara mer informativt än ett frågeformulär. För 

att vara säker på att kvalitativ metod är det rätta tillvägagångssättet bör vissa punkter tas i 

beaktning; kommer deltagarna att ställa upp på intervjuerna och är de genomförbara 

tidsmässigt och kostnadsmässigt? (Denscombe, 2010, s. 232-233) 

Vidare menar Denscombe (2010, s. 233-236) att forskaren kan genomföra intervjuer på olika 

nivåer; strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Strukturerade intervjuer innebär 

att intervjuaren har stark kontroll över frågornas och svarens utformning, ordningsföljd och 

där respondenten tillges ett antal i förväg konstruerade svarsalternativ. Denna typ av 

intervjuteknik kan i stor grad liknas med en enkät och förekommer vanligtvis i samband med 

när ett stort antal respondenter ska ingå i undersökningen. Semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer befinner sig på en glidande skala och överlappar inte sällan 

varandra. I denna studie användes semistrukturerade intervjuer eftersom uppsatsförfattarna 

avsåg att få svar på specifika frågor men samtidigt ville ha utrymme för följdfrågor och fritt 

löpande svar från intervjupersonerna. Det som karaktäriserar denna metod är intervjuarens 

minimalistiska ingripande och att respondentens utrymme att utveckla sina tankar fullt ut. 

Personliga intervjuer är den mest förekommande metoden i samband med kvalitativ 

forskning. Det innebär att forskaren endast intervjuar en person åt gången, ansikte mot 
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ansikte. Den personliga intervjun har en del fördelar att ta i beaktande och dessa är att 

enkelheten att arrangera intervjutillfället eftersom endast två individer är inblandade, en 

personlig intervju underlättar för forskaren att kontrollera vad som sägs och att sedan 

transkribera det inspelade materialet, då endast en (1) person talar. Den personliga intervjun 

användes i denna studie då endast en uppsatsförfattare ställde frågorna till intervjupersonen 

och diskussion hölls mellan fyra ögon.  

2.4 Planering och genomförande 

2.4.1 Urval    

Undersökningen riktar sig till jobbcoacher inom två olika bemanningsföretag och en 

jobbcoach på Arbetsförmedlingen. Anledningen till detta urval grundar sig på att utbudet av 

jobbcoacher som tillhandahålls inom dessa organisationer är väletablerade och har många års 

erfarenhet inom yrket. Skälet till att endast tre (3) jobbcoacher slutligen ställde upp var på 

grund av uteblivet svar, via mejl, av den fjärde jobbcoachen. Ett annat skäl till att 

uppsatsförfattarna nöjde sig med tre (3) intervjudeltagare var att författarna avsåg att få fram 

kärnan i de individuella intervjuerna och därför lades fokus mer på kvaliteten är kvantiteten. 

Geografiskt var avsikten att intervjupersonerna helst skulle befinna sig inom regionalt 

räckhåll, så att uppsatsförfattarna med enkelhet och utan onödiga resekostnader kunde 

genomföra intervjuerna.  

 

Processen gick till på så sätt att telefonkontakt togs med de tidigare nämnda 

bemanningsföretagen där två jobbcoacher, från vartdera företag, gav sitt medgivande att ställa 

upp på intervju genom en direktförfrågan till dem. Vidare utökades deltagarantalet genom att 

kontakta Arbetsförmedlingen som har internt anställda jobbcoacher, därigenom tilldelades 

ytterligare en jobbcoach.  

2.4.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden bestod av tolv frågor varav fem var huvudfrågor och sju underfrågor. 

Intervjuguiden är semistrukturerad då färdiga frågor är konstruerade men utrymme finns för 

att intervjupersonen kan utveckla sina idéer och utförligt berätta om de ämnen som frågorna 

berör. Huvudfråga ett i intervjuguiden innehåller bakgrundsfrågor som riktar sig dels till vårt 

egenintresse för att få reda på vilka erfarenheter och utbildningar som krävs för att kunna 
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arbeta som jobbcoach och det ger även en form av validitet till empirin då jobbcoachernas 

erfarenhet och utbildning kan ligga till grund för hur professionella de är. Genom 

uppsatsförfattarnas erfarenheter är ”coach” ett godtyckligt begrepp som både professionella 

och lekmän utger sig för att vara.  

Med huvudfråga två ville uppsatsförfattarna få reda på hur jobbcoacherna förhåller sig till sin 

yrkesteknik och hur jobbcoachingsprocessen kan se ut. Huvudfråga tre i intervjuguiden berör 

egenskaperna jobbcoacherna anser sig bör besitta för en lyckad coaching.  Huvudfråga fyra i 

intervjuguiden berör motivationen hos kandidaterna och jobbcoacherna i en coachingprocess 

och hur jobbcoacherna handskas med den problematiken. Avslutningsvis vill 

uppsatsförfattarna med fråga fem få svar som beskriver ett specifikt lyckat coachingtillfälle 

och hur den idylliska processen skulle se ut.  

 

Frågeställning 1, Ingår emotionellt och praktiskt lärande i coachingprocessen, i så fall hur 

ser de ut i praktiken? berör den lärande delen i coachingen och genom att intervjufrågorna två 

till fyra ställdes kunde uppsatsförfattarna få en inblick i hur lärande förhöll sig till 

intervjupersonernas arbetsteknik. I intervjufråga två lades fokus på själva processen och 

tekniken som intervjupersonerna använde sig av i möten med kandidaterna. Denna fråga kan 

direkt kopplas till frågeställning 2, Vilka rutiner som jobbcoach arbetar man efter i 

praktiken? Även intervjufråga tre och fyra kunde relateras till frågeställning tre men inte med 

samma skärpa. Intervjufråga fem konstruerades för att uppsatsförfattarna skulle få ett konkret 

exempel på en idyllisk coachingsituation, detta för att kunna värdera vikten av de rätta 

egenskaperna som jobbcoachen bör ha.  

 

2.4.3 Validitet och reliabilitet  

 

Validiteten i en kvalitativ studie beror på att forskaren ska kunna tolka och förstå livsvärlden, 

den berör alltså hela forskningsprocessen (Patel och Davidson, 2011, s. 105). Med detta 

menas att forskaren ska sikta mot god validitet genom hela processen, då denna påverkas av 

hur forskaren tolkar sitt material. Eftersom varje kvalitativ studie är unik så är det svårt att 

skapa regler efter hur validiteten kan säkerställas, det är endast viktigt att forskaren noggrant 

följer sin process och avväger hur och om det går att finna kunskap i det man undersöker samt 

om det man tolkar går att kommunicera vidare (Patel och Davidson, 2011, s. 106). Genom att 

uppsatsförfattarna förde anteckningar under intervjuerna samt spelade in samtliga, kunde 
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materialet bearbetas och granskas upprepade gånger så minskade risken för missförstånd eller 

liknande.   

Reliabiliteten bör ställas mot den situation som råder då intervjun utförs, alltså om frågan som 

forskaren ställer lyckas fånga det unika i situationen och om detta sedan påverkar svaret. I en 

kvalitativ studie överlappar validitet och reliabilitet varandra eftersom både intervjufrågor och 

miljö har inverkan på intervjupersonen, vilket resulterar i att kvalitativa forskare sällan 

använder sig av begreppet reliabilitet (Patel och Davidson, 2011, s. 106).    

 

2.4.4 Genomförande 

Vid de tre intervjutillfällena presenterades studiens syfte och frågeställningar i ett initialt 

skede återigen efter att de först tagit del av denna information genom missivbrevet som 

skickades ut via mejl några dagar innan tillsammans med förfrågan om deltagande i studien. 

Sedan hölls en lätt uppvärmning mellan jobbcoachen och intervjuare för att skapa en trygg 

stämning och en avslappnad relation mellan dessa parter. Därefter tillfrågades om 

medgivande att spela in intervjun, vilket godkändes av samtliga jobbcoacher. Intervjuerna 

genomfördes på så sätt att en av uppsatsförfattarna höll i intervjun och ställde 

intervjufrågorna, medan den andre uppsatsförfattaren höll sig i bakgrunden och förde 

anteckningar. Intervjumanualens frågor ställdes i följd, men kunde besvaras i blandad ordning 

eftersom jobbcoacherna hade tagit del av frågorna tidigare. Detta med tanke på att 

jobbcoacherna gavs möjlighet att tänka igenom frågorna innan och vara förberedda på 

intervjun. Eftersom frågorna till viss del uppmuntrade jobbcoacherna att berätta utförligt om 

egna erfarenheter gav viss betänketid möjlighet för jobbcoacherna att minnas specifika 

händelser etc. Detta resulterade också i att intervjuaren inte behövde styra intervjun eller ställa 

en massa följdfrågor efter varje huvudfråga eftersom jobbcoacherna kunde ge utförliga svar.  

2.4.5 Kvalitativ analys    

Efter att intervjuarna genomfördes och ljudupptagningarna var klara lyssnade 

uppsatsförfattarna igenom inspelningarna för att transkribering skulle vara möjligt. En av 

uppsatsförfattarna höll i mobiltelefonen och startade och stoppade inspelningarna varav den 

andra skrev ned det som spelades upp i exakta ord. För att försäkra oss om att vi inte missat 

något väsentligt eller relevant upprepades lyssningarna ett par gånger samtidigt som texten 

lästes. 
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Enligt Patel och Davidson (2011, s. 121) bör man sträva efter en balans mellan citat och 

kommenterande text. Tolkningen kan ta överhand för läsaren om citatet får större utrymme än 

den kommenterande texten. Om citaten ges för litet utrymme kan detta bidra till att tolkningen 

ligger hos författarna och att läsaren själv inte kan avgöra textens trovärdighet. Ovanstående 

anvisningar har i denna studie beaktas vid resultatskrivningen. 

Under rubriken Kvalitativ undersökning i resultatdelen bearbetades intervjufråga ett i form av 

en tabell där intervjupersonernas bakgrund presenterades. En sortering av intervjusvaren 

genomfördes där svaren sattes under relevant frågeställning. 

Under frågeställning 1 ”Ingår emotionellt- och praktiskt lärande i coachingprocessen, i så 

fall hur ser de ut i praktiken?” presenterades intervjusvaren som berörde kandidatens 

motivation inför kommande coachingprocess samt under pågående coachingprocess. 

Intervjusvar beträffande vikten av kandidatens eget ansvar under en coachingprocess och 

vilket vikt coachen själv lade på emotionellt och praktiskt lärande. Under frågeställning 2 

”Vilka rutiner arbetar man efter i praktiken?” har vi berört coachens motivation och 

egenskaper och hur rutinerna samt modellerna ser ut som de arbetar efter.  

2.4.5.1 Meningskoncentrering 
 

I denna studie har uppsatsförfattarna använt sig av meningskoncentrering. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 221) syftar meningskoncentrering på att dra samman intervjupersonens 

yttranden till kortare formuleringar. Forskaren tar det väsentligaste i det som sagts i intervjun 

och omvandlar texten till några få ord. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 221-222) 

att intervjuanalysen omfattas av fem steg. I det första steget ska forskaren läsa igenom hela 

intervjun för att få ett intryck av helheten. I det andra steget ska forskaren hitta och fastställa 

de naturliga meningsenheterna som intervjupersonen säger i texten. Det tredje steget omfattas 

av att forskaren formulerar tematiseringar av de naturliga meningsenheterna så som de 

uppfattas av forskaren. Sedan i det fjärde steget gäller det för forskaren att ställa frågor till 

meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte. Avslutningsvis vill författaren 

sammanföra alla centrala teman i intervjun i en beskrivande resultatdel.  

2.4.6 Etiska överväganden 

Vår intention är att sammanföra teori och praktik och inte att ställa dem emot varandra för att 

finna för- och nackdelar. Vi vill inte sätta in värdegrunder i vår jämförelse mellan teori och 
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empiri, utan förhålla oss objektiva och neutrala. Syftet med studien är att få en inblick i hur 

jobbcoacherna i praktiken arbetar med emotionellt- och praktisk lärande. Detta är just vad vi 

avser att göra, få en inblick i jobbcoachernas vardagliga arbete och få uppfattning om hur 

lärandet av dessa två slag visar sig i praktik och teori.   

I samband med vetenskaplig forskning krävs vissa etiska åtaganden som måste tillämpas vid 

insamlande av information från uppgiftslämnare. De etiska riktlinjerna för deltagarna som 

medverkade i studien framgick i missivbrevet (Denscombe, 2010, s. 213).  

För att inte kränka respondenterna, förödmjuka eller skada de fysiskt eller psykiskt 

tillämpades individskyddskravet. Avsikten var att respondenterna inte skulle ha det sämre 

ställt vid slutet av deltagandet än i det initiala skedet (Denscombe, 2010, s. 195). 

Individskyddet innefattas av fyra huvudkrav som måste uppfyllas: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, 2011, s. 7-14).  

 

1. Informationskravet  

Forskaren ska informera uppgiftslämnare om att deltagandet är frivilligt och att de kan 

avbryta deras medverkan samt om deras uppgifter i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande.   

2. Samtyckeskravet 

Forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens samtycke inför deltagandet och deltagarna får här 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. 

3. Konfidentialitetskravet   

Alla personer som omfattas av etiskt känslig information bör anteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. Utomstående ska ej kunna identifiera 

uppgiftslämnare. 

4. Nyttjandekravet  

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. 
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2.4.7 Metodkritik 

Fördelarna med intervju ansikte mot ansikte är möjligheten till flexibilitet då justeringar kan 

genomföras under intervjun, alltså att undersökningens riktning kan finna olika spår. Genom 

denna form av intervju ökar svarsfrekvensen eftersom tid och plats har förbestämts. Tack vare 

direktkontakt under en konventionell intervju kan riktighet samlas och missförstånd kan 

undvikas. Intervjupersonerna kan även känna en mer personlig och intim kontakt med 

intervjuaren (Denscombe, 2010, s. 268). Nackdelar med intervju ansikte mot ansikte är att det 

är tidskrävande vilket inte skulle vara fallet med intervjuer via e-post. En nackdel med 

konventionell intervju är att tillförlitligheten minskar då uppsatsförfattarna inte kan hålla sig 

objektiva eftersom de påverkas av kontexten och kroppsspråket (Denscombe, 2010, s. 268-

269).  

Målet var att genomföra fyra intervjuer med fyra jobbcoacher, men en deltagare drog tillbaka 

sin medverkan innan intervjun ägde rum. Detta skedde i ett sent skede så på grund av tidsbrist 

kunde fler deltagare till undersökningen inte tillfrågas om medverkan. Uppsatsförfattarna 

anser att detta bortfall inte påverkar resultaten då avsikten inte var att generalisera data som 

erhölls. Avsikten var istället att endast få en inblick i hur jobbcoacherna arbetar individuellt.  
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3 RESULTAT 

I ett initialt skede presenteras de tre intervjupersonerna utifrån tidigare arbetslivserfarenhet 

kopplat till relevant yrke och tidigare utbildning. Vidare redovisas de genomförda 

intervjuerna med utgångspunkt i frågeställningarna där varje intervjuperson har givits en 

egen färgkod för att förenkla orienteringen och underlätta för läsaren at följa med i texten.  

 

3.1 Kvalitativ undersökning 

Nedan presenteras bakgrundsinformation om intervjupersonerna beträffande arbetserfarenhet 

inom coaching och tidigare utbildning. 

 

Jobbcoacher Arbete Utbildning 

Intervjuperson 1 Har arbetat på aktuellt 

företag sedan 2005 och 

arbetat som jobbcoach sedan 

2008. 

Kandidatexamen i Psykologi 

med inriktning på PA 

(Personal- och Arbetsliv). 

Intervjuperson 2 Har arbetat på aktuell 

myndighet sedan 2003  

Utbildning i Biologdesignern  

2005. Certifierad coach 

sedan 2007, ACC (Associate 

Certified Coach). Pågående 

utbildning: PCC 

(Professional Certified 

Coach) 

Intervjuperson 3 Har arbetat 2 år som 

jobbcoach både inom 

föreningslivet och aktuellt 

företag. 

Utbildning inom PA-

programmet. 

 

 

 

1. Ingår emotionellt- och praktiskt lärande i coachingprocessen, i så fall hur ser 

de ut i praktiken? 

Enligt samtliga intervjupersoner (IP) så spelar motivationen en betydande roll för kandidatens 

lärande och samtliga är även överens om att kandidaterna oftast är omotiverade när de 

kommer till mötena. IP 1 menar att de kandidater som hon träffar har varit arbetslösa en 

längre tid och därmed måste man jobba med motivationen, viljan och glöden. IP 2 menar att 

anledningen till att människor inte känner sig motiverade är för att de inte ser några 
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möjligheter eller inte känner sig hörda.  Inom jobbcoaching träffar man på fler omotiverade 

kandidater än vad man gör inom t.ex. karriärscoaching eller chefscoaching. När IP 1 hör 

antagandet från uppsatsförfattarna ”Kandidater kan ju bli omotiverade” svarar hon: 

 

…Haha! Det flesta är det när de kommer, nej det ska jag inte säga 

alls… Detta skulle jag faktiskt kunna prata hur mycket som helst 

om…- IP 2 

 

IP 1 menar också att låg motivation hos kandidaterna är ett återkommande inslag: 

 

...Men någon form av motivering och lite ja, lite spark i baken det 

behöver de allra flesta för man har inte varit arbetslös i en dag när 

man kommer hit utan man har ofta varit arbetslös lite mer. – IP 1 

 

I början fick de som ville en jobbcoach, idag har det gått över till att man mer eller mindre 

måste motivera anledningen till att inte ha en jobbcoach, enligt IP 1. Hon menar även att vissa 

kandidater kanske inte kommer till jobbcoachen frivilligt utan att de blivit uppmanade att söka 

en jobbcoach, vilket kan resultera att de blir mer eller mindre motiverade.  

Man ska plocka fram de positiva sidorna hos kandidaten och lyfta fram det de är bra på, att 

man ger de självkänslan tillbaka. Dock anser IP 1 att det är svårt att motivera kandidaterna, 

det finns ingen enkel lösning på det, menar hon. Alltså jobbcoachens uppgift är inte att söka 

jobbet åt kandidaten, men hon gör kandidaten redo för att söka jobbet. Enligt IP 2 måste 

kandidaten hitta kärnan till vad de egentligen vill. När kandidaten själv börjar dra i trådarna 

och ser möjligheterna till vad som kan vara givande, det är då motivationen kommer. Genom 

att stämma av nuläge och önskat läge med kandidaten uppkommer motivationen. Likaså om 

kandidaten blir omotiverad under processen backar man tillbaka ett steg och hämtar upp 

kandidatens motivation, enligt IP 3. 

…Kandidatens egna reflektion brukar återskapa motivationen med 

utgångspunkt från individens situation. – IP 3 

Enligt IP 2 har kandidaten alla svar hos sig själv och coachen är redskapet som ska 

medvetandegöra dem. Vidare menar IP 2 att allt inte behöver handla praktiskt lärande som att 

skriva CV utan det man behöver göra är att ibland enbart lyssna på vad kandidaten behöver. 
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IP 1 återberättade en händelse gällande en kandidat som hade slutat men inte fått något jobb 

men ändå kommit med blommor till IP 1. Anledningen var att hon, tack vare coachingen, 

hade blivit motiverad och fått ny energi.  

…Jag tror de flesta om man ska generalisera lite tycker att själva 

känslan är det som man är mest nöjd med att man blivit lite mer ja 

nu ska jag ut och söka jobb. – IP 1 

2. Vilka rutiner arbetar man efter i praktiken? 

IP 2 och 3 menar att motivationen inte endast är viktig för kandidaten i en coachingprocess 

utan även för coachen. Vidare menar IP 3 att hon kan bli frustrerad om processen med en 

kandidat inte når det önskade resultatet som hon hade tänkt sig, oftast handlar det då om en 

omotiverad kandidat. Dock ska man se varje omotiverad kandidat som en utmaning inte ett 

hinder, enligt IP 3. IP 1 kan känna sig omotiverad om personen hon vill hjälpa egentligen inte 

vill bli hjälpt. Detta kan visa sig genom att kandidaten inte kommer på bokade möten eller om 

kandidaten inte tar ansvar för sina uppgifter.  

…Är man omotiverad i sitt arbete ska man inte arbeta som coach. – 

IP 3 

Enligt IP 2 måste coachen vara okej med att alla inte är redo för att bli coachade. IP 1 anser att 

man som jobbcoach ska kunna sparka igång en person, men samtidigt inte trycka på för hårt 

om det krävs, det gäller att finna balansen mellan lyhördhet och lite push.  

Enligt IP 2 är ödmjukhet en viktig egenskap hos en jobbcoach. Man måste kunna granska sig 

själv som coach, vilja se sig själv djupt i ögonen och släppa taget och bli medveten om sina 

fördomar, för att kunna vara så fördomsfri som möjligt vid mötena med kandidaten. IP 3 anser 

att lyhördhet är en viktig egenskap, samt att det är en fördel om man är en människokännare.  

IP 3 menar även att man ska kunna känna igen sig själv i sin kandidat, man ska kunna ge råd 

men inte ta konkreta exempel från sitt eget liv. Det gäller att få en personlig men ej privat 

relation med kandidaten. Ett exempel som hon nämnde var att hon själv som mamma vet hur 

svårt det kan vara att få ihop arbete med privatliv, men att hon inte ger ett konkret exempel ur 

sitt eget liv, utan endast anspelar på att detta kan vara ett problem i allmänhet.  
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...Att man försöker vara positiv och framåt i alla lägen, att man 

smittar lite dom andra med det, eh, och sen också att man givetvis 

måste vara lyhörd och lyssna.- IP 1 

IP 1 anser att en jobbcoach bör vara lite av en problemlösare och hitta olika vägar och att 

ibland måste man ta lite sidovägar och hela tiden anpassa efter individens behov. IP 1 betonar 

att man måste vilja jobba med andra människor.  

Samtliga intervjupersoner menar att vara människokännare och finna balansen mellan 

lyhördhet och lite push är viktiga egenskaper att ha som jobbcoach.  

IP 3 arbetar efter en väldigt styrd metodik och ett tungt coachingprogram, vilket grundar sig 

på GROW-modellen. Detta coachingprogram innefattar åtta seminarier som jobbcoacherna 

följer tillsammans med sina kandidater. IP 2 följer under sin coachingprocess ICF:s 11 

kärnkompetenser. Dock menar hon att modeller är till för att lära sig tekniker men man ska 

inte följa dem slaviskt utan de ska endast fungera som en grund i arbetet. IP 2 anser ibland att 

det är okej att hoppa över vissa steg eftersom vissa kandidater inte har behov av att genomgå 

alla steg i processen. Huvudsaken är att man lyssnar och ser till vad varje individ behöver. 

Även IP 1 påpekar att man som jobbcoach måste känna av situationen och personen och 

arbeta efter det.  

...Jag tror väldigt mycket på det här, det är ingen One-trick 

pony...haha. – IP 2 

IP 3 arbetar efter, som tidigare nämnts, efter tyngre metodik, men anpassar ändå till 

individnivå. Anledningen till detta är att kandidaten befinner sig på olika nivåer när de 

kommer till jobbcoachen, det finns både höga och låga frågor hos kandidaten hon arbetar 

med. Exempelvis vissa kandidater har inte kännedom om hur man skriver ett CV eller vad 

man ska ha facket till, andra vet inte vad A-kassan är eller om man har lov när man arbetar. 

Men vissa steg i processen menar hon bör man gå igenom oavsett kandidaternas tidigare 

kunskap. Kandidaterna har kännedom om hur man skriver ett CV, men de vill ändå ha 

bekräftelse på att det håller måttet, enligt IP 3. Kandidaterna har möjlighet att ringa eller mejla 

en coach mellan 8.00 – 17.00 om den ansvariga jobbcoachen exempelvis sitter i ett möte. 

Detta kallas Dagens Coach och fungerar som ett bollplank där kandidaten kan ställa sina 

frågor och idéer samt att kandidaten kan skicka in sitt CV och då har coachen möjlighet att 

granska detta som en arbetsgivare skulle göra. 
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...Försöka få över tänket att det är en vara man försöker packa, en 

vara man ska sälja, för att i den här affären finns det hundratals 

liknande varor med samma typ av innehåll. – IP 3 

 

IP 1 förklarar coachingprocessen i stora drag: Hon börjar med ett uppstartsmöte där hon och 

kandidaten går igenom vad denne har gjort och hur framtiden ser ut. Jobbcoachen presenterar 

sedan företaget och hur de arbetar. Processen har 3 delmoment, först tränar kandidaten på 

CV-skrivning och personligt brev och sedan hur en arbetsansökan går till och till sist går man 

igenom en intervjuträning. Vidare menar IP 1 att för alla moment vare sig det rör sig om 

rekrytering, omställning, uppdrag och kunder så finns det processer, stöd och riktlinjer för hur 

jobbcoachen ska arbeta. IP 2 menar att det är jättemycket att klargöra i början när man träffar 

en kandidat om vad jobbcoaching går ut på. 

 

...Jag har jobbat här jättelänge, jag är som ett bibliotek, men det 

gäller för någon att välja vad du ska läsa. Man tänker sig att man 

ska vara redskapet, sen tror jag väldigt ofta alltså att de har alla 

svaren hos sig själva. – IP 2. 

 

IP 1 menar också att man måste få kandidaten att förstå att det är den som har ansvaret, det är 

inte jobbcoachen som kommer att söka jobbet, utan det är kandidatens eget ansvar att söka 

jobben. Samt säger IP 1 att jobbcoacherna har ett krav på sig att få jobbet gjort, de kan inte 

bara sitta och prata om hur synd det är om kandidaten utan måste arbeta kontinuerligt med 

processen, jobbcoachen för arbetet framåt. IP 2 menar att även om jobbcoachen hamnar i en 

låst position och ger förslag till kandidaten på fortsättningsarbete så vilar ansvaret ändå på 

kandidaten att välja väg. 

 

...Jag vet att så fort vi börjar ge de förslag eller börjar styra så slår 

det tillbaks någon annanstans för då är det inte deras väg...När det 

inte blir bra då blir det inte kul för då är det ditt fel att jag hamnade 

här (skratt). – IP 2. 
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IP 2 anser att en jobbcoach inte kan tänka att ”mina resultat är beroende på att jag får denna 

människan någonstans”. Detta resulterar i att man stöter på motstånd från kandidatens sida för 

denne känner att jobbcoachen vill någonstans dit de själva inte vill.  

 

Tidsbegränsningen för hur länge man arbetar med en kandidat varierar beroende på 

kandidatens situation, enligt IP 2. Hon menar att enligt organisationens coachingmodell 

arbetar man tre månader med en kandidat, men kommer kandidaten från en sjukskrivning kan 

processen ta avsevärt mycket längre tid. 

 

3.2 Sammanfattning av resultat 

Intervjupersonerna bestod av två deltagare inom två olika bemanningsföretag och en deltagare 

från Arbetsförmedlingen. Samtliga har lång erfarenhet inom sitt yrke och vissa är certifierade 

coacher enligt ICF:s föreskrifter. Resultaten av intervjuarna visar entydigt på att samtliga 

intervjupersoner är eniga om att en individanpassad coaching är väldigt viktig att ta i 

beaktande även om man bör ha kunskap och använda en statisk modell som bas vilken ska 

ligga till grund för coachingen. Vidare menar intervjupersonerna att man ska ha en personlig 

relation med kandidaten men den får inte övergå till att bli för privat där man blandar in alltför 

mycket av coachens eget privatliv och inte kan hålla sig objektiv. Ansvaret ligger hos 

kandidaten själv och i slutändan är det just kandidaten som har den primära uppgiften att förse 

sig med ett arbete. Jobbcoachernas uppgift är att motivera, hjälpa och vägleda kandidaten 

genom att till exempel stärka dennes självkänsla och självförtroende, att finna de befintliga 

inneboende svaren som varje kandidat besitter samt utföra praktiska övningar som att skriva 

CV, personligt brev och intervjuträna. Enligt intervjupersonerna är viktiga egenskaper hos en 

jobbcoach att vara lyhörd, motiverande, positiv och att se det unika hos varje kandidat och 

förstärka dessa karaktärsdrag. 
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4 DISKUSSION 

Diskussionen inleds med att upprepa syftet med uppsatsen för att sedan övergå till hur 

uppsatsförfattarna anser att syftet blivit besvarat. Därefter förs diskussioner under 

frågeställningarna där uppsatsförfattarnas reflektioner och tankar kring tidigare forskning 

och resultat presenteras.  

 

 

Syftet med studien är att få en inblick i hur jobbcoacherna i praktiken arbetar med emotionellt 

och praktiskt lärande och hur dessa två lärande förhåller sig till varandra i coachingprocessen.  

Vi anser att syftet har blivit uppnått och att vi fått en inblick i hur jobbcoachers 

coachingprocess går till i praktiken när det kommer till emotionellt- och praktiskt lärande och 

vilka rutiner de använder sig av. 

 

1. Ingår emotionellt- och praktiskt lärande i coachingprocessen, i så fall hur 

ser de ut i praktiken? 

2. Vilka rutiner arbetar man efter i praktiken? 

 

Enligt tidigare forskning bygger en relation mellan jobbcoach och kandidat på förtroende 

(Eriksson, 2010, s. 20). Jobbcoaching som yrke ska vara serviceinriktat och erbjuda en 

avspänd relation gentemot sin kandidat (Granath m. fl, 2010, s. 29). Dock ska jobbcoachen 

inte bli för personligt engagerad i sin kandidat, för då kan denne råka ut för något som kallas 

”empatismärta” (Engstrand och Vesterberg, 2011, s. 18). Enligt våra kvalitativa resultat så 

påpekar jobbcoacherna att man ska ha en personlig relation till sin kandidat, men den får inte 

bli privat, som en av jobbcoacherna speciellt uttrycker det. Enligt en av intervjupersonerna är 

jobbcoachens uppgift inte att sitta och tycka synd om kandidaten, utan de har vissa krav på sig 

att få ”jobbet gjort”. Empati är något som Biologdesignern presenterar i sin metod (Kolouh 

m.fl, 2011). Coacher som går denna utbildning får lära sig att uppleva hur det är som kandidat 

att söka arbete, alltså att coacherna ska få samma erfarenhet som kandidaterna får under 

jobbsökar-processen. Detta leder i sin tur till att coacherna lär sig att känna empati över 

kandidaternas situation. Att känna empati för sina kandidater är ett verktyg som coachen 

sedan kan använda i sitt arbete. Vi kan hålla med om att jobbcoachen kan få bättre förståelse 

för sin kandidats situation och de problem som denna innefattar, vilket också kan hjälpa 

coachen att komma på bättre lösningar på problemen under coachingprocessen. Dock ska 
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empatin givetvis inte gå över till ”empatismärta” som Engstrand och Vesterberg (2011, s. 18) 

beskriver det, eftersom för stort personligt engagemang från coachens sida kan ge motsatt 

effekt, att det istället blir svårare för coachen att finna lösningar på problemen eftersom 

hon/han inte kan vara objektiv i sitt arbete. Detta är enligt oss en balans som jobbcoachen 

måste finna just för att kunna känna av situationen med sin kandidat, men även vara den som 

ser till att målen uppfylls. Det finns ett tidsschema och det finns delmål som måste beaktas 

eftersom processen givetvis måste gå framåt. Om coachingarbetet faller in i ett för personligt 

eller intimt mönster så kan de praktiska eller ”fasta” elementen under coachingprocessen lätt 

falla bort.  

  

Under själva coachingprocessen är det kandidatens eget ansvar att processen förs framåt 

(Engstrand och Vesterberg, 2011, s. 16) Det är viktigt att detta klargörs redan från start när 

jobbcoach och kandidat möts (Granath, 2010, s. 29). Enligt vår studies resultat uttrycker 

samtliga jobbcoacher att detta är ett av de viktigaste målen i en lyckad coachingprocess. 

Jobbcoachen skall fungera som ett bollplank eller ett verktyg i processen och inte vara den 

som styr med järnhand. Som både Engstrand och Vesterberg (2011, s. 16) och Eriksson 

(2010, s. 27) menar i sina studier, ska en coach leda på ett återhållsamt sätt, samt att 

coachingarbetet handlar om att utmana sin kandidat. Om en coach börjar att styra för mycket 

så fallerar relationen och coachingarbetet blir inte lika effektivt (Engstrand och Vesterberg, 

2011, s. 20). I samtliga coachingmodeller finner vi anvisningar på att coachen ska samarbeta 

med kandidaten och uppmuntra till självreflektion och medvetenhet. En jobbcoach i vår 

undersökning menar att om man börjar ge lite för mycket instruktioner och styra kandidaten 

in på en annan väg som inte är deras egen, då kan detta slå bakut längre fram i processen, och 

detta är det man helst av allt vill undvika. Dock ska jobbcoachen ”pusha” lite, ge förslag och 

stödja kandidaten, vilket samtliga intervjupersoner i denna studie är överens om. Enligt 

Eriksson (2010, s. 23) ska man uppmärksamma sin kandidat på deras önskemål och få dem att 

se saker ur andra perspektiv än vad de redan gör. Jobbcoachens ansvar är att lyfta fram de 

individuella egenskaper som kandidaten besitter, vilket ska göra hon eller han unik på 

arbetsmarknaden (Eriksson, 2010, s. 18). Att marknadsföra sig själv och lyfta fram 

individuella egenskaper är själva huvudsyftet i coachingmodellen Biologdesignern. Detta 

menar även jobbcoacherna i vår studie, deras jobb är att uppmuntra, plocka fram och motivera 

kandidaten i sitt jobbletande, vilket betyder att man måste trycka på de positiva sidorna och 

styrkorna hos kandidaterna. Detta anser vi är något av det viktigaste i en coachingprocess och 

även det som skiljer en coach från till exempel en handledare eller mentor. En kandidat lär sig 
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förmodligen mer under en process där de själva får ta besluten och samtidigt som de även 

bygger upp sitt självförtroende, än vad de kanske skulle göra i en process där de endast följer 

riktlinjer och bestämmelser som en annan individ satt upp. Genom att lära sig och våga gå sin 

egen väg och ta sina egna beslut växer man förmodligen som individ och detta är något som 

arbetsmarknaden idag kräver enligt vår erfarenhet. Man måste våga stå på egna ben, vara 

initiativtagare och ha gott självförtroende om man ska kunna sticka ut ifrån mängden i sitt 

arbetssökande. Man är som sagt inte ensam på arbetsmarknaden och man måste ”slå sig fram” 

och detta kan, vad vi har sett utifrån våra resultat, vara väldigt tufft många gånger. 

 

Motivationen spelar roll i en coachingprocess, vilket jobbcoachernas svar enas om, både i vår 

studie och i andras. Många av de kandidater som våra jobbcoacher träffar är omotiverade, 

vilket gör det till ett större delmål i processen att motivera dem till att vilja söka jobb. Enligt 

Andersson och Anjou (2010, s. 17) kan kandidaten se arbetslösheten som en kris, då måste 

man arbeta med detta så de kan komma över detta tankesätt och finna nya positiva tankesätt 

istället. Som en av våra intervjupersoner uttrycker det så har personen de träffat inte varit 

arbetslös en dag utan oftast mycket längre, vilket kan ha gjort dem nedstämda och 

omotiverade till att fortsätta att söka arbete. Att kandidaten ser arbetslösheten som en kris 

anser vi kan vara ett av de främsta hinder som kan uppkomma i en coachingprocess. Om 

jobbcoachen och kandidaten inte arbetar med och löser ett grundläggande problem som detta, 

så kan coachingprocessen inte gå framåt och nå lyckade resultat. Och även om processen når 

det uppsatta målet så ligger problemet kvar och gror. Om en kandidat upplever sin 

arbetslöshet som en kris i livet föreligger förmodligen mentala hinder hos individen som kan 

skapa problem i framtiden. Kriser i ens liv gör en, enligt oss, antingen starkare eller svagare 

beroende på krisens omfattning. Om arbetslösheten har reducerat kandidatens självförtroende 

så är det av största vikt att kandidaten finner sin motivation och självkänsla igen innan 

hon/han ger sig ut på arbetsmarknaden. Om självförtroendet är i botten då kandidaten ska 

söka jobb så kan de positiva egenskaperna och styrkorna kandidaten egentligen besitter 

komma i skymundan och arbetsgivare missar kandidatens potential. Därför är det av största 

vikt, enligt oss, att man verkligen arbetar med de emotionella bitarna i coachingprocessen, 

alltså de bitar som inte är lika handfasta och synliga som de praktiska är.  

Hilmarssons coachingtrappa (Hilmarsson, 2010, s. 224) identifierar detta problem på ett 

tydligt sätt. Han menar att coachen måste identifiera problemet tillsammans med sin kandidat 

och det är upp till kandidaten att medge att det är hon/han som äger problemet. Detta är en 

praktisk och effektiv lösning enligt oss, eftersom lösningen är att både uppmärksamma och 
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identifiera att det verkligen finns ett problem innan man gör något annat, samt att coachen inte 

tappar sin roll. Coachen ska ju inte vägleda eller styra sin kandidat och eftersom Hilmarsson 

(2010, s. 224) menar att coachen istället ska få kandidaten att medge att problemet ligger hos 

denne själv, så är det fortfarande kandidaten som får styra processen i en problemlösande 

riktning.  

 

En av våra intervjupersoner menar att som jobbcoach träffar man på fler omotiverade 

kandidater än vad man kanske gör om man är chefscoach eller karriärscoach. Detta kan enligt 

oss både ha att göra med att kandidaterna varit arbetslösa eller sjukskrivna en längre tid, vilket 

i våra ögon, inte rimligtvis får de motiverade. Likaså är det kanske många kandidater som inte 

är särskilt motiverade att gå till en jobbcoach, då denna process innebär både att hålla möte 

med jobbcoachen, utföra uppgifter och att ”öppna upp sig” inför en annan person som man 

inte känner. En av intervjupersonerna i vår studie påpekar just att om man som kandidat blivit 

tilldelad en jobbcoach så kan detta resultera i att man är mer eller mindre motiverad inför 

detta. Enligt Eriksson (2010, s. 19) provoceras vissa kandidater av att coachen ställer många 

frågor, vissa vill bara att man ska lyssna. Detta tar en av våra jobbcoacher upp i intervjun, 

vissa kandidater behöver någon som vill lyssna på dem, höra om deras målsättningar. Samma 

jobbcoach menar att man måste våga se sig själv i ögonen som coach, våga släppa alla 

fördomar för att kunna blir så fördomsfri som möjligt. En egenskap som coacherna nämner 

under intervjuerna är att man måste vilja jobba med människor och vara människokännare, 

vilket är en förutsättning för att arbeta som jobbcoach. Varje omotiverad kandidat ska man se 

som en utmaning och inte ett hinder, annars ska man nog inte bli jobbcoach menar två av 

intervjupersonerna.  

 

Enligt våra intervjupersoner så föreligger det modeller och rutiner som de anses arbeta efter, 

men samtliga menar att arbetet givetvis är individanpassat. En av jobbcoacherna menar att 

modellerna endast ligger som grund för hur man ska lära sig själva yrket, men att man sedan 

jobbar runt dem. En annan intervjuperson är tydlig med att de i sin organisation arbetar efter 

en tung metodik, men att programmet ibland inte behöver vara statiskt, och att man måste 

finna nya arbetssätt, om detta nu krävs. Andersson och Anjou (2010, s. 19) fann i sin studie att 

jobbcoacherna använder sig av rutiner när de arbetar, men att dessa endast ska ligga som en 

röd tråd genom processen. Detta antyder även jobbcoacherna i Engstrands och Vesterbergs 

(2011, s. 31) studie, de menar att det inte ska finnas någon strikt strategi att arbeta efter.  



30 

 

Vi uppmärksammade speciellt en intervjupersons uttalande om att modeller och rutiner ska 

ligga som en grund för yrket, men att man sedan ska jobba runt dem. Detta anser vi är rimligt 

eftersom alla individer är unika och att en rutin inte kan appliceras på alla människor. Dock är 

det självklart de etablerade, vetenskapliga och testade modellerna som skiljer lekmän från 

certifierade coacher, vilket i den bemärkelsen gör modellernas existerande till något positivt. 

Det ska finnas riktlinjer över hur man som coach ska arbeta med andra människor, speciellt då 

en coach kan bli osäker på sitt ställningstagande inför en kandidat. Detta är enligt oss en av de 

största lärdomarna vi tagit del av genom vårt arbete.  

 

4.1 Metoddiskussion   

Kritiskt tänkande är en väsentlig egenskap hos forskare och uppsatsförfattare därför bör man 

ha i beaktande att metoden skulle kunna genomföras på ett annorlunda sätt. Enligt våra 

teoretiska utgångspunkter och de vetenskapliga fakta vi försåg oss med inför utförandet av 

den empiriska undersökningen utformades intervjuguiden och intervjufrågorna på bästa sätt 

för att få svar på de frågeställningar vi hade. Nu med facit i hand kunde vi under 

intervjutillfällena, fokusera mer på att anteckna de icke-verbala tecknen som framkom hos 

intervjupersonerna, det skulle kunna gynna våra empiriska data och ge oss ledtrådar som inte 

framkom i ljudupptagningarna.  

4.2 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Sammantaget bekräftar vår empiriska studie att våra resultat av intervjuerna gav mestadels 

liknande utfall som tidigare forskning visar. Ett flertal faktorer beträffande egenskaperna hos 

en jobbcoach, processen i ett jobbcoachingsmöte och relationen mellan kandidat och coach 

visade på att intervjupersonerna hade samma åsikter som resultaten av tidigare forskning 

bekräftar. Såväl tidigare forskning som resultat från vår studie visar att det finns modeller och 

rutiner som jobbcoacherna arbetar efter men att de flesta av dem har en positiv inställning till 

att arbeta runt dem. Till stor grad arbetar jobbcoacherna med att individanpassa sin 

coachingprocess med varje kandidat.   

 

För att sjunka ännu djupare i det ämne vi berört och för att ta reda på frågor som ännu inte 

blivit besvarade genom denna uppsats skulle en god idé vara att forska vidare kring ämnet. 

Jobbcoaching är ett relativt nytt vetenskapsområde som går att utforska från nya perspektiv 
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och infallsvinklar. Efter att ha skrivit denna uppsats anser vi att om tiden hade varit 

obegränsad så hade det varit intressant att kunna utforska området genom deltagande 

observation. För att få större kunskap om jobbcoachers arbete i vardagen hade observation 

varit en lämplig metod. Genom att observera jobbcoacherna i deras vardag hade likheter samt 

skiljaktigheter i deras coachingprocess kunnat upptäckas samt hur kandidaten och coachen 

interagerar med varandra i verkligheten. Dock är vi medvetna om de begränsningar som 

deltagande observation medför som att kommunikationen mellan kandidat och coach 

möjligtvis skulle bli onaturlig och stel. Kandidaten skulle möjligtvis inte känna sig bekväm 

med att ha en forskare närvarande i rummet som för anteckningar och då skulle 

datainsamlingen bli lidande, anser vi.  

 

Nyuppkomna frågeställningar: 

 

 Hur interagerar en jobbcoach med en kandidat i verkligheten? 

 

 Finns det skillnader eller likheter mellan jobbcoachers arbetssätt? Hur ser de ut i så 

fall? 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 

 

 

 

Information till Dig som ska medverka i undersökningen. 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö där vi under höstterminen läser kursen 

Arbetslivspedagogik – lärande utveckling och ledarskap i organisationer III. Under resterande 

del av terminen kommer vi att genomföra en empirisk undersökning som avser att ta reda på 

jobbcoachers egna erfarenheter och coachingstil. Anledningen till att Du tilldelas det här 

dokumentet är för att vi behöver dina åsikter för vår studie. Att delta i undersökningen är 

frivilligt och Du kan avbryta din medverkan. Du blir anonym vilket innebär att materialet som 

vi tilldelas av dig behandlas som hemligt för utomstående. Materialet kommer endast att 

användas i den här studien. Uppgifter kommer att avidentifieras i uppsatsen vilket innebär att 

företaget presenteras så att ingen kan veta vilken organisation som har undersökts. Du får 

gärna ta del av uppsatsen när den är klar.  

 

Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2012. 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig.  

 

Tack! 

 

Chante Tekeyan   Linnie Ingvarsson   
cyemp06@lnu.se linpe06@lnu.se                                               
 

Kursansvarig: Lars-Göran, Högman, uni. adj. 

Linnéuniversitetet 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

 

1. Hur länge har du arbetat som coach? 

- Vilken utbildning och arbetslivserfarenhet har du? 

2. Hur skulle du beskriva din coachingprocess när du arbetar med en kandidat? 

- Vilka fördelar ser du med att arbeta på detta sätt? 

3. Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha som coach? 

- Vilka verktyg anser du är de starkaste i coachingprocessen? 

- Har du under din tid som coach arbetat på samma sätt hela tiden eller bytt teknik 

någon gång? 

4. Brukar det uppstå problem när du arbetar och hur tacklar du dessa problem i så 

fall? 

- Hur hanterar du en kandidat som är omotiverad inför kommande coachingprocess? 

- Hur hanterar du en kandidat som är/blir omotiverad under själva 

coachingprocessen? 

- Om du själv som coach skulle bli omotiverad under processen, hur hanterar du 

detta? 

5. Har du någon erfarenhet där du upplevde ett lyckat resultat under din tid som 

coach? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


