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Sammanfattning  
Studien tar sin utgångspunkt i den ökande förekomsten av coacher och arbetsförmedlingens 

upphandling av jobbcoacher. Tidigare var arbetsförmedlingen den självklara aktören för 

arbetssökande i jakt på ett jobb, idag finns möjligheten att få en jobbcoach, Sveriges snabbast 

växande yrkesgrupp. Hur skiljer sig en jobbcoach mot en arbetsförmedlare? Hur ser 

jobbcoacherna på sin yrkesroll? Syftet med studien är att undersöka vad jobbcoach innebär som 

yrkesroll utifrån jobbcoachernas eget perspektiv, ett område som inte tidigare har studerats. 

Genom symbolisk interaktionsim, funktionalism, professionsforskning samt aktuell forskning 

inom coaching beskriver studien hur jobbcoacherna ser på sin yrkesroll. Då synen på en yrkesroll 

är av subjektiv karaktär har ett kvalitativt förhållningssätt samt intervjuer med jobbcoacher 

använts som metod. Totalt intervjuades åtta jobbcoacher, tre av dessa är verksamma internt inom 

arbetsförmedlingen och fem är externt upphandlade aktörer. Resultatet visar att jobbcoachernas 

syn på yrkesrollen inte kan tolkas endast utifrån funktionalism eller symbolisk interaktionism 

eftersom jobbcoacherna upplever att deras yrkesroll formas såväl av förväntningar från 

arbetsförmedlingen som av klienterna. Arbetsförmedlingen påverkar arbetssättet och vilka man 

coachar medan klienterna påverkar relationen samt vilka frågor som ställs. Studien har funnit att 

jobbcoacherna och deras intressenter förknippar yrket som jobbcoach med låg status. En 

certifiering av yrket ses därför som positivt ibland jobbcoacherna då det skulle minska antalet 

oseriösa aktörer. Jobbcoacherna anser att det är viktigt att tydliggöra för klienterna i ett tidigt 

skede vad en jobbcoach gör och att de inte kommer att bli tilldelade något jobb. Trots detta 

arbetar jobbcoacherna med matchning där de kontaktar potentiella arbetsgivare. Även om 

jobbcoacherna talar om vikten att lägga ansvaret på klienten i jobbcoachingen kan det ändå vara 

jobbcoachen som i slutändan finner jobbet. 

 

Nyckelord: Jobbcoaching, Symbolisk interaktionism, Funktionalism, Profession, Coaching, 

Arbetsförmedlingen.  
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Inledning 

På 80-talet var det modernt att anlita en säljcoach för att öka sina färdigheter inom försäljning, 

och på det sättet få en spikrak säljkarriär. Under 90-talet dök fenomenet karriärcoach upp, medan 

2000-talet präglades av livsstilscoacherna. Det finns numera coacher för allt och alla, för 

kändisar, hundägare och överviktiga samt de som önskar bättre självförtroende (Civilekonomen 

2008). Giddens (1991) skulle förklara detta fenomen genom de sociala systemens urbäddning och 

förekomsten av expertsystem i samhället. Experter, coacher inom olika områden gör att vi kan 

utnyttja olika resurser utan att själva veta hur de fungerar, vi kan därför röra oss inom större 

områden (Kasperssen 2007). Ordet coach kommer från engelskans turistbuss, den vidare 

användningen av ordet coach är en metafor för någon eller något som transporterar människor till 

en önskad plats (Gjerde 2003).  

Vem som får kalla sig själv för coach är inte reglerat, det finns dock flera företag som erbjuder 

certifieringar för coacher: International Coach Federation, International Coaching Community 

och European Mentoring & Coaching Council (Svenska Dagbladet 090904). Den senaste tiden 

har intresset för att reglera yrket som coach ökat då det förekommer inom många olika områden 

(Biswas-Diener 2009). Studier från USA visar dock att certifieringen anses som mindre viktig i 

valet av coach och många coacher ifrågasätter vad certifieringen egentligen innebär (Archer 

2009). Istället för att komma tillrätta med dåliga ledningsgrupper handlar coaching idag till större 

del om att utveckla befintligt potential, främst bland högpresterande personer. Coachingen har 

fått ett brett uppdrag vilket gör det svårt att mäta framgång, både i form av resultat och i coachens 

insats. Att coaching fungerar som ett verktyg för att öka företagens effektivitet blir alltmer 

legitimt i takt med att coachingindistrin växer. Idag finns dock intressekonflikter i branschen 

mellan vad en coach respektive en psykolog ska ägna sig åt samtidigt som de finns en ökad 

svårighet i att mäta coachingens effekter (Couto & Kauffman 2009). 

Personer som är registrerade på arbetsförmedlingen och som är eller riskerar att bli arbetslösa kan 

få en så kallad jobbcoach. En jobbcoach har som uppgift att ge individuellt stöd i sökandet efter 

ett nytt jobb, jobbcoachen ska både uppmuntra och motivera de arbetssökande till att söka jobb 

(Arbetsförmedlingen, Faktablad). Arbetsuppgifterna innebär främst att erbjuda ett 
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individanpassat stöd för de arbetssökande, vilket inkluderar att finna lämplig arbetspraktik och 

kompetensutveckling. (Arbetsförmedlingen, PM Jobbcoacher). Förutom att den arbetssökande 

måste vara registrerad på arbetsförmedlingen krävs även att han eller hon inte deltar i något annat 

arbetsmarknadspolitiskt program för att få tillgång till jobbcoaching (Arbetsförmedlingen, 

Faktablad).  Arbetsförmedlingen tillhandahåller både externa och interna jobbcoacher, skillnaden 

mellan dessa och arbetsförmedlarna är enligt arbetsförmedlingen att arbetsförmedlaren har ett 

myndighetsansvar mot de arbetssökande (Arbetsmarknaden 090326). Genom denna distinktion 

tror man på arbetsförmedlingen att det inte är någon risk att de anställda blandar ihop de olika 

yrkesrollerna (Arbetsmarknaden 090326).  

Vid sociologiska institutionen på Stockholms Universitet utfördes 2005 ett examensarbete om 

arbetsförmedlarens roll av Elisabet Plan. Studien visade att arbetsförmedlare upplever en 

begränsad roll där tonvikten ligger på att kontrollera de arbetslösa samt att stödja de 

långtidsarbetslösa. Den begränsade rollen förklaras som ett resultat av den tudelade 

arbetsmarknadspolitiken där lokala aktörer tillsammans med Arbetsförmedlingen ansvarar för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Plan 2005). En rapport från Riksrevisionen år 2006 redovisar 

stora brister hos arbetsförmedlingen, främst kritiseras en ineffektiv matchningsprocess. Enligt 

Riksrevisionens enkät lägger en arbetsförmedlare ner max 30 procent av sin arbetstid på 

matchningsprocessen, vilket indikerar en lägre prioriterad arbetsuppgift. Större delen av 

arbetsförmedlarens tid läggs istället på arbetsmarknadspolitiska program (Riksrevisionen 2006). 

Tidigare har arbetsförmedlingen varit den givna aktören för arbetssökande i jakt på ett jobb. I dag 

växer coachingindustrin och de nya jobbcoacherna har tagit över en del av arbetsförmedlingens 

arbete. Rollen som jobbcoach kan ses som ett resultat av förväntningar som finns i samhället, i 

form av den position som ges av arbetsförmedlingen, likväl som de förväntningarna som finns 

hos klienterna (Blakely & Dziadosz 2007). Idag är jobbcoacherna arbetsmarknadens snabbast 

växande yrkeskår (Dagens Nyheter 091014). Då det är denna yrkeskår som ska coacha den allt 

större mängden arbetslösa ut i arbetslivet är det intressant att undersöka hur de själva ser på sin 

roll som jobbcoacher. Vilka kvalifikationer krävs för att vara jobbcoach? Räcker det med 

kunskap eller behövs även en individuell kompetens? Vad kännetecknar själva yrket som 

jobbcoach och hur skiljer sig detta från den traditionella arbetsförmedlaren? Hur ser jobbcoachen 

själv på sin yrkesroll? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad jobbcoach innebär som yrkesroll utifrån jobbcoachernas 

eget perspektiv. Följande frågor önskar studien besvara. 

• Hur ser jobbcoacherna på sin yrkesroll? 

• Vad skiljer en jobbcoach från en arbetsförmedlare? 

• Vilka förväntningar upplever jobbcoachen? 

Studien avser att undersöka vad jobbcoach innebär som yrkesroll utifrån jobbcoachernas eget 

perspektiv. Resultatet kan vara av intresse för samtliga aktörer på arbetsmarknaden. Samtidigt 

som coachingindustrin växer riktas kritik till arbetsförmedlingens matchningsprocess. Genom en 

vidare förståelse för jobbcoachernas yrkesroll och de förväntningar som förknippas med rollen 

kan denna studie även ge en bild av den svenska arbetsmarknaden idag. Studien bidrar dessutom 

till en förståelse för jobbcoaching, ett område som tidigare inte studerats.  

Med jobbcoacher åsyftas aktörer som kallar sig jobbcoacher. Externa jobbcoacher, upphandlade 

av arbetsförmedlingen avses de som återfinns via arbetsförmedlingens tjänst ”Sök en jobbcoach” 

medan de interna jobbcoacherna åsyftas dem verksamma inom arbetsförmedlingen. Studien är 

avgränsad till jobbcoacher inom Stockholmsområdet. 

Nedan ges en bakgrund till uppkomsten av jobbcoaching i Sverige. Därefter presenteras den 

teoretiska referensramen samt studiens tillämpning av teoretiska begrepp. I nästföljande 

metodavsnitt redogörs för studiens forskningsansats och tillvägagångssätt. Studiens empiriska 

resultat och analys återfinns sedan i avsnittet för resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion 

kring studiens resultat, kritisk granskning samt förslag på vidare forskning.  

Bakgrund 

Den 18 december 2008 gav regeringen arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla 

kompletterande aktörer inom jobbcoaching för arbetslösa. När upphandlingen avslutades hade 
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arbetsförmedlingen tecknat avtal med ca 960 kompletterande aktörer. Dessa aktörer kan 

tillsammans erbjuda 153 000 platser för jobbcoaching där tre månader är avsatt för varje 

deltagare. Annika Linder, upphandlare på arbetsförmedlingen, menar att de externa coacherna är 

en viktig förstärkning till arbetsförmedlingens verksamhet (Sveriges Radio 090203). Enligt 

arbetsförmedlingen har det varit viktigt att teckna avtal med små lokala leverantörer av 

jobbcoaching för att få en mångfald i coachingen (Kompletterande aktörer 090803) samtidigt 

som alla godkända i upphandlingen minst har ett års erfarenhet av coaching (Göteborgsposten 

090802).  

Satsningen på privata jobbcoacher har väckt debatt i Sverige, den politiska oppositionen tycker 

det är fel att satsa på coaching när det inte finns några jobb att coacha till samtidigt som fackliga 

representanter anser att pengarna istället borde gå till arbetsförmedlarna. Frågan om 

kvalitetssäkring hos de nya aktörerna har även diskuterats, det finns en risk att oseriösa aktörer 

går in på marknaden när denna ökar i snabb takt. Från arbetsförmedlingens sida garanterar man 

att en noggrann uppföljning kommer att göras av samtliga aktörer (Göteborgsposten 090802) där 

fokus kommer ligga på omdömen från personer som har anlitat coachingföretaget (Dagens 

Nyheter 091014). Arbetsförmedlingen har dock tagit emot kritik mot flera externa 

jobbcoachingföretag och väljer därför att inte förlänga pågående avtal, istället kommer en ny 

upphandling att ske. I denna upphandling ska arbetsförmedlingen vara tydligare med vilka 

tjänster jobbcoachingföretag ska erbjuda arbetssökande samt införa kvalitetsindikatorer i avtalen 

(Arbetsförmedlingen, Pressmeddelande 091106). 

Jobbcoaching sker idag både internt av arbetsförmedlingen samt av deras externa upphandlade 

kompletterande aktörer (Kompletterande aktörer 090803). De interna jobbcoacherna har varit 

verksamma sedan mars 2009, i september samma år redovisade arbetsförmedlingen en 

utvärdering av satsningen (Jobbcoacher i egen regi – en uppföljning i september 2009). Den 

visade att de interna jobbcoacherna främst ha lyckats få ut ungdomar och personer under 30 år i 

arbete och resultaten avtar med stigande ålder (Arbetsförmedlingen, PM Jobbcoacher). Vid 

årsskiftet 2010 kommer all jobbcoaching som tidigare varit hos arbetsförmedlingen att läggas på 

privata aktörer (Dagens Nyheter 090723). Från och med mitten på augusti 2009 har arbetslösa 

haft möjligheten att välja mellan en jobbcoach från arbetsförmedlingen eller en jobbcoach från 

någon av de kompletterade aktörerna (Göteborgsposten 090802). Vilken jobbcoach man som 
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arbetssökande ska välja beror på den arbetssökandes personliga situation men man bör tänka på 

att välja en jobbcoach med nätverk eller yrkeserfarenhet inom det område man är intresserad av, 

samt känna att man har förtroende för den coach de väljer (Poolia 090825). 

Teoretisk referensram  

Studien har en sociologisk utgångspunkt i klassisk rollteori om hur människan anammar en roll. 

Utifrån denna appliceras aktuell forskning inom coaching och hur dessa delar kan tolkas utifrån 

rollteori. Sedan går studien in på hur ett yrke kan ses som en profession och hur 

coachingorganisationer idag arbetar för att införa en certifiering av yrket.  

Roller 

Inom sociologin finns olika syn på hur människans beteende formas och hur det sedan kan tolkas 

in i olika typer av roller. En förståelse för hur det här kan tolkas på olika sätt kan ge en vidare 

förståelse för individens utförande av en roll, exempelvis i rollen som jobbcoach. Nedan ges även 

exempel på hur centrala delar inom coaching kan tolkas utifrån perspektiven funktionalism och 

symbolisk interaktionism.  

Funktionalism 

Funktionalisterna ser rollen som ett resultat av de förväntningar som finns i samhället, vilka 

införlivas genom normer och värderingar i socialisationsprocessen. Rollbeteende kan sägas vara 

det personen gör i en position, status är därmed nära förknippat med rollen (Parsons 1951 i 

Blakely & Dziadosz 2007). Studien ställer sig frågan hur dessa normer och värderingar införlivas 

och om liknande uppfattningar återfinns inom jobbcoaching? Finns en klar bild bland 

jobbcoacherna hur man ska agera? Hur bidrar samhället med denna uppfattning? 

Johansson (2008) ger exempel på hur rollen som coach kan formas utifrån klienterna. Han 

beskriver att i de fall klienten lider av olika psykologiska problem, exempelvis depressioner eller 

utmattning, kan denne av olika anledningar inte använda sig av de verktyg som coachen 

tillhandahåller. I dessa fall kan coachen ta på sig rollen som psykoterapeut då klienten inte kan 
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prestera optimalt. Johansson (2008) betonar att psykoterapi skiljer sig mot coaching då 

coachingen är ett mer begränsat område och handlar endast om att utveckla människans egna 

förmågor. Psykoterapin däremot fokuserar på att människan ska få ordning på olika typer av 

lidande. Couto och Kauffman (2009) bekräftar Johanssons tes då deras studier visar att de flesta 

coacherna har varit med om att coachingen glider in på mer psykologiska problem i 

coachingsamtalet. Grant (2009 I Couto och Kauffman 2009) likväl som Chung & Gfroerer (2003) 

anser därför att en coach bör ha någon form av utbildning inom mental hälsa för att kunna hantera 

dessa problem och veta var klienten kan söka sig vidare. Studien ställer sig frågan om även 

jobbcoacherna upplever att det är svårt att hålla sig inom ramen för coaching i rollen som 

jobbcoach? 

Johansson (2008) beskriver hur rollen som coach särskiljer sig från rollen som psykolog utifrån 

deras funktioner. Det går därmed att se hans resonemang ur ett funktionalistiskt perspektiv, där 

rollen som coach påverkas av den position man tilldelas utifrån samhällets normer och 

värderingar (Parsons 1951 i Blakely & Dziadosz 2007). Rollen som jobbcoach kan alltså formas 

både utifrån en uppfattning vad man som jobbcoach inte ska göra samtligt som jobbcoachens roll 

kan påverkas av klientens situation. 

Symbolisk interaktionism 

En annan syn på hur rollen skapas ges av symbolisk interaktionism, istället för att säga att vi 

socialiseras genom samhällets normer och värderingar menar de att vi i interaktionen med andra 

tillsammans formar det sociala samhället. Personens beteende i en social roll, exempelvis 

jobbcoachens beteende, är därmed ett svar på andra människors förväntningar och tillsammans 

formar vi de sociala ramar som vi verkar inom (Blakely & Dziadosz 2007). Eftersom perspektivet 

symbolisk interaktionism fokuserar mer på relationen är denna mer lämplig för att beskriva hur 

förväntningarna från klienterna påverkar jobbcoachens yrkesroll. 

Gjerde (2003) förklarar att yrket som coach är speciellt då det inte är statisk och ofta anpassas 

rollen som coach efter situationen och klienten. Relationen mellan en jobbcoach och en klient är 

en designad formell relation vilket innebär att den bygger på ett kontrakt mellan parterna. Trots 

detta är det viktigt att klargöra hur en coachingrelation ser ut samt hur den kan utvecklas över 

tiden vid ett första möte (Gjerde 2003) eftersom relationen mellan coachen och klienten har visat 
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kunskapen samt en egen kultu
                                                   

sig spela en stor roll för resultatet av coachingen (Baron & Morin 2009). Utifrån symbolisk 

interaktionism kan man därmed se att rollen som jobbcoach formas efter relationen med 

klienterna. Relationen uttrycks genom hur coachen bemöter klienten i samtalet, hur han lyssnar, 

frågar och ger synpunkter (Egidius 2008). Egidius (2008) förklarar att relationen bygger på tillit 

och engagemang vilket gör att coachen och klienten ofta knyter känslomässiga band. I relationen 

ska fokus ligga på klienten där coachen fungerar som en vägvisare och får klienten att tänka i nya 

perspektiv (Egidius 2008). Att coachen ska hålla tillbaka sin egen kunskap och inte erbjuda 

lösningar ställer kravet på att kunna ställa de frågor som får människor att själva tänka och se 

svaren (Johansson 2008). Denna pedagogik brukar kallas för sokratisk dialog1 (Egidius 2008).  

Synen på klienterna kan påverka hur jobbcoacherna ser på sin yrkesroll. Gjerde (2003) anser att 

grundtanken för alla som arbetar med coaching är att människan kan finna sina egna svar och har 

oanade förmågor. Coachen ska fokusera på lösningar och möjligheter hos klienter, då studier har 

visat att beteende som läggs fokus på tenderar att upprepas (Langslet 2000 i Gjerde 2003). Vid 

coaching handlar det därför om att nå klientens definitioner av verkligheten och sedan bidra med 

fler synvinklar (Gjerde 2003). 

Resultaten av denna studie kommer att analyseras utifrån olika perspektiv inom sociologisk 

rollteori, där förväntningarna spelar en avgörande roll. Här inkluderas förväntningar i form av 

regler och positioner från samhället, som ur ett funktionalistiskt perspektiv skulle forma rollen 

som jobbcoach. Samtidigt är klienternas förväntningar på jobbcoachen en förmodad stor faktor 

genom symbolisk interaktionism. Perspektiven symbolisk interaktionism och funktionalism 

kombineras därför i denna studie för att få en mer fullständigt bild av jobbcoachernas yrkesroll. 

Profession 

Den sociologisk funktionalistiska synen på en profession är att den har en teoretisk grundad 

vetenskapsbas, lång utbildning, egen yrkesetik, autonomi i yrkesutövningen, monopol på 

r och språk inom yrket (Strömberg 1994). Rollen som coach är inte 
      

1 Sokrates fick veta av oraklet i Delfi att han var den visaste av alla Greker, det hade han svårt att förstå och gick 
därför omkring och ställde alla möjliga typer av frågor till alla typer av människor. Han kom fram till att genom sin 
okunnighet kunde han ställa de frågor som fick människorna att tänka till. Sokrates kom fram till att han var vis 
eftersom han inget visste. (Egidius 2008) 
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funktionalistiska synen efterfrå
                                                       

reglerad och vem som helst kan kalla sig för coach. Bland forskarna finns dock en gemensam 

uppfattning om vilka grundantaganden coaching vilar på: synen på människan är att hon har en 

medfödd förmåga att utvecklas, fokus ligger på gemensamt uppsatta mål, samt att relationen 

coach och klient ska ses som ett jämlikt samarbete (Biswas-Diener 2009). Det finns även en 

tanke om att en bra coach använder sina kunskaper och erfarenheter för att underlätta och öka den 

individuella kompetensen hos den som blir coachad. Till skillnad mot ett mentorskap handlar 

coaching inte om att lära ut sina kunskaper, istället handlar det om att underlätta utifrån det 

potential som redan finns hos individen (Edwards 2003). Terapi skiljer sig även från coaching då 

terapin fokuserar på det förflutna medan coachingen fokuserar på framtiden (Grant 2009 i Couto 

& Kauffman 2009).  

Flera forskare har diskuterat kring de egenskaper som krävs för att vara en bra coach, Gjerde 

(2003) menar att det råder mest enighet i coachinglitteraturen gällande att coachen ska vara 

nyfiken, lyssna aktivt, lita på sin intuition samt vara inriktad på handling och inlärning. Ett aktivt 

lyssnande innebär att kommunikationen sker både på en verbal och ickeverbal nivå2, coachen ska 

lyssna så att klienten får en bättre förståelse för sin egen situation och kan handla därefter (Gjerde 

2003). En intuition hos coachen är viktig då coachingen ofta handlar om att ställa de rätta 

frågorna till klienten. Även i tolkningen av klientens svar ses det som centralt att coachen går 

efter sin intuition (Berg 2004, Gjerde 2003). Senge (1999 i Berg 2004) ger en delvis annorlunda 

bild då han förklarar att coachen bör ha fokus på resultatet, vara ärlig och ge tydlig feedback till 

klienten samt känna en kärlek för sitt jobb. Senge (1999) menar att rollen som coach kräver ett 

personligt engagemang då jobbet innebär flera starka känslor hos klienterna. Det är därför viktigt 

att coachen trivs med sin roll för att kunna utföra den på ett bra sätt (Berg 2004). Hargrove (2000 

i Berg 2004) framhåller även den känslomässiga delen av att vara coach och menar att en 

emotionell intelligens hos coachen är av stor vikt i arbetet med andra människor. Han ser även 

coachens tekniska färdigheter, i form av kunnande inom klientens område, som av betydelse för 

en lyckad coaching (Berg 2004).  

Den teoretiskt grundade vetenskapsbasen och ett monopol på kunskapen som den sociologisk 

gar hos en profession återfinns alltså inte inom coaching, är den då 
 

2 Ickeverbal kommunikation är all kommunikation utan ord exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck (Gjerde 
2003) 
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möjlig inom jobbcoaching? Inom området finns det dock en strävan bland coacher om att reglera 

tillträdet till yrket (Biswas-Diener 2009) varför en kort redogörelse över aktuell 

professionsforskning ses relevant för studien.  

Professionaliseringen 

Fokus inom professionsforskning ligger på att finna vad olika yrken har gemensamt samt vad 

som skiljer dem åt, genom detta kan olika yrken kategoriseras (Brante 1988). Hellberg (1995) 

anser att dagens samhälle består av professionella tjänster för alla individens behov inom varor 

och tjänster. Med det menar hon att professionerna finns tillgängliga inom alla livets olika skeden 

och kan sägas omvandla individuella behov till samhälleliga behov. Professionerna finns inte 

bara för individen utan för samhällets bästa. Professionaliseringen har tidigt kallats för en facklig 

kärnfråga (Westerlund 1985). Från fackligt håll finns en önskan att matcha utbildningar mot 

arbetslivet (Broady 1985). Vid denna matchning är det viktigt att veta hur arbetslivet fungerar 

samt hur olika yrken skiljer sig eller liknar varandra. Professionaliseringen handlar dock inte bara 

om att utbildningen ska matchas mot arbetsmarknaden, det innebär även en kontroll över 

yrkesutövningen (Hellberg 1995). Denna kontroll rör både vilka som får tillträde till tjänsterna 

samt till professionen. En sammanfattning av kriterier för att mäta graden av professionalisering 

gör Hellberg (1995) i sin definition av en profession:  

”En profession är en yrkesgrupp som har en viss kunskap, som av stat och klienter 

värderas som nyttig och värdefull. Kunskapen bygger på en vetenskap och utgör 

grunden för yrkesgruppens anspråk på positioner på arbetsmarknaden och i 

samhället.” (Hellberg 1995:91)  

Det poängteras även att staten har en stor roll vid professionaliseringsprocesser, satsar staten 

pengar på utbildning och forskning inom området får personer inom yrket en mer professionell 

roll. (Hellberg 1995)  

Coaching som en profession är nytt och det finns ingen typ att certifiering från statligt håll, 

exempelvis via en universitetsutbildning (Biswas-Diener 2009). I USA bildades 1995 en 

organisation som arbetar för att göra coaching till en profession. International Coaching 

federation (ICF) är idag en organisation som skapar nätverk och certifieringar för coacher även i 

Sverige (Coachfederation). Aktuella studier visar dock att vid valet av coach spelar certifieringen 
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mindre roll, den har en större betydelse för coachen än den som blir coachad (Archer 2009). Inom 

områdena organisationsutveckling och personalutveckling ses coaching som en viktig del i deras 

respektive praktiker. Studier av Hamlin, Ellinger och Beattie (2009) visar att coaching, 

organisationsutveckling och personalutveckling är mycket lika både gällande sitt syfte och 

processer. Det här menar de gör det svårt att se coaching som en egen profession bestående av en 

egen identitet med unik empirisk kunskap (Hamlin et.al. 2009). Denna studie avser inte att utläsa 

huruvida jobbcoaching kan ses som en egen profession eller vilken praktik jobbcoaching tillhör. 

Beskrivningen om professionsforskning kan istället ses som en bakgrund till hur rollen som 

jobbcoach formas samt varför många vill se coaching som en profession. Om sedan även 

jobbcoacherna anser att deras yrke ska ses som en profession återstår att se i studiens resultat.  

Metod 

Studiens metodologiska utgångspunkt är av kvalitativ karaktär. Nedan redogörs för vetenskapligt 

synsätt, datainsamling samt tillvägagångssätt som ansetts lämpligt för att undersöka hur 

jobbcoachen ser på sin yrkesroll. 

Ämnesval 

Genom utbildningen, Studieprogrammet Personal, arbete och organisation, fanns tidigt ett 

intresse för arbetsmarknaden och dess aktörer. När arbetsförmedlingens började erbjuda 

arbetslösa jobbcoaching uppstod frågeställningen vad som skiljer en jobbcoach från den 

traditionella arbetsförmedlaren? Nu råder konkurrens på marknaden sedan arbetsförmedlingen 

har anlitat kompletterande aktörer inom jobbcoaching. Samtidigt har det kommit en helt ny 

yrkesgrupp som ska coacha arbetslösa till jobb, hur upplever jobbcoacherna sin yrkesroll? 

Vetenskapligt synsätt 

Studiens syfte är att undersöka vad jobbcoach innebär som yrkesroll utifrån jobbcoachernas eget 

perspektiv. För att få kunskap inom detta område måste jobbcoachernas upplevelser av sin 
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yrkesroll förmedlas till mig som forskare. Denna upplevelse är subjektiv och kan endast 

förmedlas genom jobbcoachernas handlingar och språk varför en kvalitativ metod blir nödvändig 

(Wallén 1996). Den kvalitativa forskningen bygger på en förståelse av den sociala verkligheten 

så som deltagarna i studien uppfattar den (Bryman 2006). För att uppnå syftet med studien krävs 

därför en förståelse över hur jobbcoacherna upplever sin yrkesroll. Enligt Thurén (2003) krävs en 

introspektion, att människan ser in i sig själv, för att kunna förstå andra människors känslor och 

upplevelser. En introspektion blir således aktuellt för mig som forskare i denna studie. Teorin i 

denna studie är både en induktiv och deduktiv process som kan sägas pågå samtidigt under 

studiens gång. Datainsamlingen har påverkats av vilken teori som funnits inom ämnet likväl som 

att teorin kommer omformuleras under studiens gång. Denna strategi benämns som iterativ 

(upprepande), vilket innebär att jag har rört mig mellan teori och data (Bryman 2006). 

Det råder skilda meningar bland forskare vilka mått som kan sägas mäta kvalité inom kvalitativ 

forskning. Mätning är av mindre relevans inom forskningstraditionen varför användning av olika 

mått blir något diffust (Bryman 2006). Även om detta är en kvalitativ studie förklaras mått på 

kvalité då studien vill anses som trovärdig. 

Creswell (2007) menar att validering inom kvalitativ forskning handlar mer om en process som 

försöker finna ”korrekthet” i studien vilken avgörs av forskaren samt studiens deltagare. Dessa 

tolkningar är temporala, rumsbundna och alltid öppna för omtolkningar, vilket innebär att det inte 

finns en sanning (Creswell 2007). Sociologisk forskning kan inte finna en sanning som gäller för 

alltid utan handlar istället om att vidga kunskapsområdet (Shahidullah 1998). I denna 

sociologiska studie är därför syftet att få kunskap kring deltagarnas egna syn på sin yrkesroll. 

Valideringen kan sägas bestå av två olika delar, den etiska och den verkliga valideringen. Etisk 

validering handlar om att forskningen ska öppna till nya möjligheter, leda till fler frågor kring 

ämnet och öppna till en dialog, det är även viktigt att se om det finns politiska eller etiska 

dilemman i studien (Creswell 2007). Studiet av jobbcoachers upplevelse av sin yrkesroll ses som 

ett aktuellt ämne varpå studien, beroende av dess resultat, kan tänkas leda till fler frågor om 

ämnet. Det finns inte några politiska eller etiska dilemman i studien då samtliga deltagare blir 

anonyma och inga känsliga ämnen berörs. Verklig validering hänför sig till forskarens roll i 

studien. Forskaren har en egen förförståelse för fältet samt interagerar med deltagarna i fältet, en 

egen självreflektion hur forskaren kan påverka resultatet är därför nödvändig för att öka studiens 
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validering och trovärdighet (Creswell 2007). Som forskare har författaren med sig en mängd 

förutfattade meningar och tidigare erfarenheter som tillsammans bidrar till förförståelsen för 

ämnet (Kuhn 1981 i Thurén 2003). Förförståelse har främst skapats genom att arbeta och studera 

inom personalområdet vilket bidrar till val av forskningsfrågor, lämplig teori samt metod för 

genomförande. Genom en förstudie hoppas delvis detta kunna undvikas genom att få relevanta 

infallsvinklar och frågeställningar direkt från fältet. 

Istället för att tala om reliabilitet i resultaten förutsätter den kvalitativa forskningen att resultaten 

kommer att utsättas för förändringar och därmed inte vara stabila. För att skapa trovärdighet i 

studien, då samma resultat är svårt att få flera gånger, bör forskaren besöka fältet över en längre 

tid, använda flera typer av källor samt göra täta beskrivningar av intervjuerna (Creswell 2007). 

Studien eftersträvar användningen av flera typer av källor samt täta beskrivningar av intervjuer 

för att öka sin trovärdighet. Författaren inser att det kan finnas flera beskrivningar av 

jobbcoachernas upplevelse av sin yrkesroll, då det handlar om deras upplevelse av sin sociala 

verklighet. Huruvida mina beskrivningar av jobbcoachernas yrkesroll anses trovärdiga eller ej 

avgör om andra personer kommer finna studiens resultat som godtagbara (Bryman 2006).  

Datainsamling 

Studiens empiriska material består främst av åtta intervjuer med jobbcoacher, tre personer 

verksamma inom arbetsförmedlingen samt fem personer hos kompletterande aktörer. Dessa 

intervjuer kontaktas via arbetsförmedlingens hemsida och tjänsten sök en jobbcoach. Kvale 

(1997) förklarar att man bör intervjua så många personer som gör att ens frågeställning kan 

besvaras. Vid kvalitativa undersökningar menar han att antalet intervjupersoner antingen är för 

många eller för få. Ett fåtal intervjupersoner gör det svårt att generalisera resultatet eller se på 

skillnader mellan olika grupper (Kvale 1997). Syftet med studien är dock varken att generalisera 

eller utläsa eventuella skillnader varpå en mindre mängd intervjuer torde vara möjligt. Vidare 

förklarar Kvale (1997) att det alltid är av vikt att se till de resurser som studien har att förfoga 

över, även om intervjuerna i sig inte behöver vara alltför tidskrävande är den efterföljande 

transkriberingen det. I denna studie har åtta intervjuer genomförts. Av dessa är tre personer 

interna jobbcoacher på arbetsförmedlingens och fem personer externt upphandlade aktörer. Efter 

att sex av intervjuerna var genomförda syntes ett mönster i materialet då de flesta av 
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jobbcoacherna lämnade liknande svar. Kvale (1997) talar om att intervjuerna kan nå en 

mättnadspunkt när fler intervjuer inte ger en ny kunskap. Denna mättnadspunkt inträffade alltså 

vid den sjätte intervjun, två ytterligare intervjuer genomfördes därefter för att ytterligare bekräfta 

påbörjad analys. Intervjuerna har främst tagit plats där respondenterna själva möter sina klienter, i 

ett fall föredrog dock respondenten att ses på ett café. Samtliga intervjuer har spelats in samtidigt 

som korta minnesanteckningar har förts. Intervjuerna har sedan transkriberas för att underlätta 

kodningsarbetet.  

Sekundärkällor 

Studien inleddes med sökning efter vetenskapliga artiklar som behandlade ämnet coaching. Först 

gjordes en beskrivande bakgrund till ämnet jobbcoaching då ämnet är nytt för många. I denna 

användes främst artiklar från dagspress och offentligt material från arbetsförmedlingen. Genom 

denna tydliggjordes vilka problemområden som coachingen kan möta, varpå litteratur till den 

teoretiska referensramen blev enklare att finna. Både artiklar och böcker har återfunnits via 

Stockholms Universitetsbiblioteks databas genom sökorden coaching, yrkesroll och profession. 

Förutom sökningar i sociologiska tidskrifter har studien sökt artiklar via databasen Emerald. 

Denna studie har därför även sökt artiklar inom karriärcoaching (Career coaching) vilket är den 

form av coaching som i internationell forskning främst kan sägas likna jobbcoaching. Chung och 

Gfoerer (2003) förklarar att karriärcoaching handlar om att klienten lättare ska kunna identifiera 

sina färdigheter, göra bättre karriärval samt bli mer produktiva i sitt arbete. Karriärcoachen är en 

personlig coach som hanterar alla områden hänförbara till arbete, vilket liknar jobbcoachens 

arbete. Det vetenskapliga materialet har kompletterats med litteratur från grundkurserna i 

sociologi. För att få en uppdaterad bild kring jobbcoaching har ämnet följts i medier under hösten 

år 2009, vilket har genererat både tidningsartiklar och rapporter till studien.  

Förstudie 

Aspers (2007) rekommenderar användandet av en förstudie i forskningsprocessen, förstudien kan 

underlätta valet av både metod och frågeställning. Förutom en bakgrundsinformation till ämnet 

kan en förstudie med någon som man redan känner även ge möjligheten att ställa ”dumma” 

frågor (Aspers 2007). Då det saknades egen erfarenhet av jobbcoaching intervjuades en kollega 

som tidigare arbetat inom området. I rollen som inhyrd ”Jobbfinnare” hade hon uppgiften att 

coacha nyligen uppsagda personer inom företaget till ett nytt jobb. Uppdragsgivaren i det här 
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fallet var arbetsgivaren på företaget varpå hennes roll skiljde sig en del mot de jobbcoacher 

studien riktar in sig på. Det är dock intressant att höra hennes syn på coaching och därmed få 

uppslag till vilka områden som kan vara intressanta för studien att gå djupare in på. Intervjun var 

av tematisk öppen karaktär, vilket innebär att forskaren har specificerat ett antal centrala teman 

som utgör strukturen för samtalet (Aspers 2007). De teman som förstudien använde sig av var 

kopplade till teorin: coach som yrkesroll, coachens kvalifikationer, svårigheter med coaching, 

samt klientens inställning och förväntningar. Utifrån dessa områden talades fritt kring coaching, 

författaren förde minnesanteckningar under samtalets gång och renskrev materialet sedan direkt 

samma dag (Bilaga 1).  

Urval 

Det finns ett stort antal externa leverantörer av jobbcoaching i Stockholms län, dessa presenteras i 

bokstavsordning på arbetsförmedlingens hemsida (Sök en jobbcoach) med kontaktuppgifter. 

Utifrån denna lista kontaktades totalt 15 aktörer med förfrågan om en intervju. Initialt 

kontaktades 3 aktörer via mail, dessa valdes utifrån deras olika typer av verksamheter. Även om 

studien inte syftar till att upptäcka skillnader i dessa jobbcoachingföretag är det ändå av intresse 

att undersöka olika företag. Det är möjligt att coacher inom olika verksamheter uppfattar sin 

yrkesroll på olika sätt varför en spridning i urvalet ses som centralt. Endast arbetsförmedlingen i 

Stockholm City svarade på förfrågan om intervju. Tyvärr hade man inte möjlighet att ställa upp, 

istället rekommenderade de att kontakta lokala kontor, varpå samma förfrågan har skickats till 

arbetsförmedlingar i Stockholms södra förorter. Senare kontaktades fler aktörer och efter ungefär 

en vecka har samtliga aktörer kontaktats via telefon. Överlag har intresset för studien varit svalt, 

några aktörer har nekat deltagande i studien på grund av tidsbrist, några har inte varit tillgängliga 

och vissa har bett att få återkomma senare. Totalt har sex aktörer tackat ja, vilket sammanlagt blir 

åtta intervjuer. Samtliga intervjupersoner är anonyma i studien och deras företag presenteras 

därför endast i korta drag. 

• Aktör nr 1 är en arbetsförmedling, som vid sidan av den traditionella arbetsförmedlingen 

även erbjuder intern jobbcoaching. Där intervjuades tre interna jobbcoacher, A, B och C. 
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• Aktör nr 2 är ett litet företag som arbetat främst med organisationsutveckling och 

chefscoaching, sedan hösten 2009 coachar jobbcoach D personer från 

Arbetsförmedlingen. 

• Aktör nr 3 är ett enmansföretag som drivs av jobbcoach E, Jobbcoach E arbetar även 

inom främst på välbefinnande i form av friskvård och stresshantering.  

• Aktör nr 4, är ett nätverk av coacher som erbjuder coaching av olika slag, bland annat 

jobbcoaching. Jobbcoach F är även diplomerad samtalsterapeut. 

• Aktör nr 5 är ett stort jobbcoachingföretag som arbetar mycket med uppsökande 

verksamhet och matchning. Jobbcoach G har jobbat som coach i flera år men arbetar idag 

främst med att organisera företagets jobbcoacher. 

• Aktör nr 6 är ett enmansföretag där jobbcoach H förutom jobbcoaching även erbjuder 

karriärcoaching. 

Jobbcoacherna har alla olika erfarenheter, utbildning och bakgrund, men ingen av dem har 

tidigare arbetat som arbetsförmedlare. Alla har dock en utbildning i grunden och har sedan 

arbetat på flera arbetsplatser efter studierna. Sju av jobbcoacherna är kvinnor och en man. Två av 

jobbcoacherna är inte certifierade coacher, båda dessa arbetar internt på arbetsförmedlingen, 

övriga har en certifiering från någon av de stora coachingföretagen. Sedan hösten 2009 coachar 

samtliga arbetssökande från arbetsförmedlingen.  

Frågor 

Svårigheten med att formulera frågor till intervjupersoner är främst att viktiga delar i 

problemformuleringen kan glömmas bort (Werneryd 1990), det blir då svårt att gå tillbaka till 

intervjupersonerna med de frågor som saknades. För att underlätta formulerandet av frågor har 

denna studie använt sig av en förstudie. Werneryd (1990) anser att en förstudie alltid underlättar 

skrivandet av frågor då det ger en inblick i fältet och kan ge nya uppslag om ämnen. Vidare är 

öppna frågor lämpliga vid intervjuerna eftersom studien fokuserar på jobbcoachens egen syn på 

sin yrkesroll. Öppna frågor, utan förvalda svarsalternativ, gör det enklare att nå intervjupersonens 

egen åsikt om vad som är relevant samtidigt som det framgår vilken referensram han eller hon 

använder sig av (Werneryd 1990). Genom att inte använda en standardiserad enkät utan att delvis 
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anpassa frågorna, med följdfrågor exempelvis, blir det enklare att fånga människans upplevelser 

(Wallén 1996). De intervjufrågor som används i studien återfinns i Bilaga 2. 

Analysarbete 

Studiens analysarbete har utgått från det transkriberade materialet. Genom att först läsa igenom 

hela materialet skapades en helhetsbild över hur jobbcoacherna ser på sin yrkesroll. Det 

transkriberade materialet skrevs ut och kodades enligt marginalmetoden som beskrivs av Aspers 

(2007). Koderna samlades i ett kodschema, vilket gör att det praktiska arbetet förenklas (Aspers 

2007) Sedan användes olika koder i form av färger och symboler i det transkriberade materialets 

marginaler. Koderna som användes var; Roll, förväntningar (från arbetsförmedlingen utgjorde en 

kod, förväntningar från klienter utgjorde en annan medan förväntningar från annat håll utgjorde 

en tredje), kvalifikationer, svårigheter, beteende (klientens beteende var en kod medan 

jobbcoachens beteende utgjorde en annan), tankar om klienter samt certifiering (bra eller dåligt).  

Studiens resultat kopplades sedan samman med den teoretiska referensramen. Hur studiens 

resultat skiljer sig mot tidigare forskning och vad det kan innebära diskuteras sedan i studiens 

diskussion, där görs även en kritisk granskning av studien. 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet i Sverige har sammanställt Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning vilken behandlar de krav på skydd mot individen som gäller vid 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det mest centrala gällande informationskravet är att samtliga deltagare i studien 

ska veta vilken roll de har i studien samt att deltagandet är frivälligt och alltid kan avbrytas. När 

förfrågan om intervjun skickas ut framgår det tydligt att det är frivälligt att delta i studien, 

samtliga som väljer att delta får vid intervjutillfället veta sin roll i studien samt vad intervjun 

kommer att användas till. Informationskravet hänger nära samman med samtyckeskravet, vilket 

innebär att samtycke måste hämtas från deltagarna. Alla uppgifter kring intervjupersonerna och 

deras svar kommer i denna studie att behandlas konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Även 

om materialet inte är av känslig karaktär kommer intervjupersonerna att vara anonyma i studien. 

Vidare kommer beskrivningen av intervjupersonerna göras på sådant sätt som gör det svårt för en 

utomstående att känna igen personerna. Det insamlade materialet för studien kommer, i enlighet 

med nyttjandekravet, inte att lämnas vidare till tredje part eller användas i kommersiella 
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sammanhang. Studien kommer även följa Vetenskapsrådets rekommendation och erbjuda 

deltagarna en kopia av studien. 

Resultat 

Nedan presenteras och analyseras studiens huvudsakliga resultat. Avsnittet inleds med olika 

perspektiv på rollen och förväntningar jobbcoacherna upplever från samhället, klienter och dem 

själva. Sedan redovisas jobbcoachernas egen syn på yrket och professionalisering. 

Förväntningar i samhället 

Rollen som jobbcoach ses utifrån funktionalismen som ett resultat av de förväntningar som finns 

i samhället. Dessa förväntningar formas i socialisationsprocessen genom normer och värderingar 

(Parsons 1951 i Blakely & Dziadosz 2007). Studiens resultat indikerar att en del av rollen som 

jobbcoach ges utifrån den position de tilldelas av arbetsförmedlingen samt de regler de är 

tvingade att följa. Ur en funktionalistisk syn är det därmed arbetsförmedlingen som genom regler 

och positioner skapar förväntningar i samhället om jobbcoachens yrkesroll. 

Arbetsförmedlingens påverkan på yrkesrollen 

I de flesta fallen beslutar arbetsförmedlingen vilken jobbcoach klienten ska besöka. Samtliga 

jobbcoacher förklarar att kraven från arbetsförmedlingen sedan påverkar hur de lägger upp sitt 

arbete. Vid ett första möte mellan klient och jobbcoach kräver arbetsförmedlingen att ett 

kartläggningssamtal äger rum som sedan skickas till respektive handläggare på 

arbetsförmedlingen. Tidsperioden för jobbcoaching är satt av arbetsförmedlingen till tre månader. 

Om jobbcoachen får ut klienten i jobb under denna tid får de en bonus. Arbetsförmedlingen 

förväntar sig därmed att jobbcoacherna får ut klienterna i jobb under tre månader.  

Ytterligare ett krav är att jobbcoachen ska föra anteckningar under coachingsamtalet, något som 

beskrivs som ovanligt inom traditionell coaching. Jobbcoach F förklarar att bollen mer läggs på 

jobbcoachens sida då denne, istället för klienten ansvarar för att coachingen går framåt och att det 

finns korrekt dokumentation. Det här beskriver även jobbcoach C: 
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”Jag vet att egentligen så ska ju coaching vara då klienten helt tar ansvaret och liksom 

bestämmer över hur samtalet ska se ut och sådär. Men så som det är här är det lite mer 

rådgivande och sådär att det är lite mer drivande än vad en regelrätt coaching skulle 

vara” (Jobbcoach C) 

Den mer drivande delen, som alla jobbcoacher arbetar med, är matchning. Det innebär att 

jobbcoachen aktivt söker upp arbetsgivare och frågar hur deras rekryteringsbehov ser ut. De 

jobbcoacher som har små verksamheter berättar att de fokuserar på att kontakta de företag som de 

tror kan vara av intresse för deras klienter medan större jobbcoachingföretag jobbar brett mot fler 

arbetsgivare. Jobbcoach C tycker därför att det är tveksamt om det ska kallas för coaching. 

”Egentligen är det ju mer matchare, eller förväntas mer då att liksom verkligen få ut 

dem i jobb direkt och coaching ska ju mer handla om att stötta och stärka en annan 

människa så får den själv ta de initiativ som krävs.” (Jobbcoach C) 

Flera av jobbcoacherna förklarar att de själva gör en viss selektion i vilka de matchar mot jobb 

och inte. Jobbcoach B och G förklarar att de vill ses som en bra samverkanspartner till 

arbetsmarknaden och vill därför inte skicka personer som inte är motiverade till att jobba.  

En arbetssökande bör välja en jobbcoach som har ett nätverk och erfarenhet i det yrkesområde 

man är intresserad av (Poolia 090825). Jobbcoach D upplever istället att arbetsförmedlingen mer 

geografiskt selekterar jobbcoacher istället för att se till vilken jobbcoach som passar klienten.  

”Jag kan ju inte säga att jag har ett jättestort nätverk och känner alla som jobbar med 

bageri, om det är det man förväntar sig. Men när det däremot gäller IT och inköp och 

läkmedel och gud vet vad, då känner jag massor av människor.” (Jobbcoach D) 

Den geografiska selekteringen gör att Jobbcoach D upplever att det finns en förväntan från 

arbetsförmedlingen att han ska kunna coacha personer från alla yrkesområden. 

Arbetsförmedlingens geografiska selektering kan, ur ett funktionalistiskt perspektiv, skapa 

konkreta förväntningar på vad jobbcoachen ska göra.  

Jobbcoach eller arbetsförmedlare? 

Hur skiljer sig rollen som jobbcoach från rollen som arbetsförmedlare? Jobbcoacherna förklarar 

att de främst lägger mer tid på varje klient och arbetsförmedlaren beskrivs som en mer 
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administrativ kontrollfunktion som inte kan stötta varje individ. Många arbetslösa behöver 

mycket individuell tidskrävande hjälp, exempelvis att lära sig söka jobb via internet, öva 

intervjuteknik eller ringa telefonsamtal. Denna tid har inte arbetsförmedlaren, varför 

jobbcoacherna får den rollen.  

”Deras (arbetsförmedlingens förf.anm) roll är ju väldigt liten, dom har väldigt liten 

relation med den arbetssökande idag. Så där skiljer det sig väldigt. Jag har ju fördelen 

att få möta den arbetssökande och få lyssna på deras behov, det har dom inte tid med.” 

(Jobbcoach E) 

Det är alltså även det som arbetsförmedlingen inte gör som skapar yrkesrollen som jobbcoach. 

Flera av jobbcoacherna nämner också att myndighetsutövandet är den väsentliga skillnaden och 

att de i rollen som jobbcoacher aldrig kan avanmäla någon till a-kassan. Jobbcoach B ser det som 

positivt att hon inte är en myndighetsperson då hon kan få mer av en kompisrelation till klienten. 

Det råder dock en viss oklarhet bland jobbcoacherna varför de har blivit utsedda till att coacha 

arbetssökanden och flera anser att arbetsförmedlingen borde ha kompetens att göra deras arbete.  

”Jag i min ja, fantasivärld trodde ju att en hel del av det jag gör borde ju egentligen 

arbetsförmedlingen göra. För det är ju egentligen frågan att medvetandegöra och 

stärka självförtroendet. Då kan man faktiskt få jobb.” (Jobbcoach D) 

Generellt beskrivs relationen till arbetsförmedlingen som problematisk, främst då det är svårt att 

få kontakt med rätt handläggare, Jobbcoach H beskriver att hon ägnade en hel dag i telefonen 

bara för att kunna nå rätt person.  

”När det är en arbetssökande som inte har kommit hit vill jag nå dem för att meddela 

det, nu har jag mailat men fortfarande inte fått svar. Det är svårt att meddela det, det 

finns ingen att meddela det till.” (Jobbcoach H) 

Liknande besvär upplever jobbcoach D, han vill gärna få respons på de handlingsplaner han 

skickar till arbetsförmedlingen, vilket han aldrig fått. Jobbcoach F beskriver att det även är svårt 

att komma i kontakt med klienterna på grund av knapphändig kontaktinformation från 

arbetsförmedlingen. 

Status förknippad med yrkesrollen 
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Eftersom rollbeteende är mycket vad jobbcoachen gör i sin position har status en stor betydelse 

(Parsons 1951 i Blakely & Dziadosz 2007). Flera av jobbcoacherna anser att yrket som jobbcoach 

har en låg status, en av coacherna berättar att hon sällan talar om för bekanta att hon jobbar med 

jobbcoaching då hon upplever att yrket associeras med oseriösa aktörer. Den låga statusen 

reflekteras även i klienternas beteende jämte jobbcoachen. Många berättar om klienter som 

avbokar i sista minuten, hög sjukfrånvaro och klienter som inte gör vad de lovar. Det här upplevs 

som problematiskt och coacherna tror att den bristande respekten för yrket kan bero på att 

jobbcoachingen är gratis för klienterna. Arbetsförmedlingens bemötande till jobbcoacherna kan 

möjligtvis även förknippas av den lägre statusen förknippad med yrket. 

Förväntningar hos klienter 

Jobbcoachens beteende i interaktionen med klienterna skapar utifrån symbolisk interaktionism 

förväntningar från klienten på vad rollen som jobbcoach innebär. Det perspektivet lämpar sig 

därför bättre då fokus är på att förväntningarna skapas i relationen. Genom att berätta för 

klienterna vad en jobbcoach gör anser jobbcoacherna att de tydliggör rollen och ger klienterna 

”rätt” förväntningar på samarbetet. 

”Jobbcoachen är inte en institution som har kommit för att fixa jobb åt dig. Det finns 

kanske några som tror att det ska vara så men de tydliggör man ganska tidigt.” 

(Jobbcoach D) 

Jobbcoach A förklarar för sina klienter att de kan se henne som ett verktyg i jobbsökandet, att 

hon inte gör hela jobbet men att hon gärna hjälper till. Liknande beskriver de andra 

jobbcoacherna, de vill bidra med motivation och råd medan klienten är den som ska söka jobben. 

Enligt symbolisk interaktionism är det dock beteendet i relationen som skapar förväntningarna. 

”Jag är ju någon som ligger på dom som en hök och liksom gör det här, gör det här, 

gör det här. Jag kan ringa till en person 17 gånger på en dag för att få dom att se till att 

det här ska bli gjort när personen i fråga inte gör det. För att det ska bli gjort för att 

jag tror att det kommer att ha en effekt.” (Jobbcoach B) 

Beteendet från jobbcoach B kan skapa förväntningar hos klienten att B även i framtiden kommer 

tjata tills någonting blir gjort, att det är så en jobbcoach ska agera. Jobbcoach C berättar att en del 
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jobbcoacher har kontakt med klienternas mammor, då klienterna inte svarar i telefonen eller 

dyker upp på möten, vilket också kan leda till att klienterna förväntar sig det framöver. 

”Sen skriver jag alltid ner efter varje omgång vad vi har gjort för någonting. Så jag 

dokumenterar det. Sen får de uppgifter, jag delar ut läxor och är som skolfröken 

ibland” (Jobbcoach E) 

”Jag kan känna lite om jag jämför med mina andra klienter att det tar mer energi av 

mig att coacha många av de här arbetssökanden därför att de inte riktigt tar det ansvar 

som mina andra klienter gör. (…) Men jag kan tycka att framförallt de här som pratar 

dålig svenska, att där blir det inte coaching, där går jag in och tar ett ansvar.” 

(Jobbcoach H) 

Sett utifrån jobbcoachernas beteende kan klienterna även förvänta sig att jobbcoachen tar en 

större del av ansvaret i jobbcoachandet. Jobbcoach H förklarar dock att när coachen tar över 

ansvaret för coachingen så underminerar hon samtidigt klientens tro på sin egen kompetens. 

Vilket innebär att klienten upplever att det endast är coachen som har kompetensen att leda 

coachingen framåt.  

Jobbcoachernas beteende i interaktionen med klienterna skapar förväntningar på yrkesrollen, men 

de flesta jobbcoacherna menar att klienterna inte kommer med några förväntningar. Även om 

målet generellt är uttalat som att få ett jobb upplever flera jobbcoacher att alla klienter inte har 

den inställningen. En del klienter kommer dock med förväntningen att jobbcoachen ska ordna ett 

jobb eller skriva deras ansökningshandlingar. Flera av jobbcoacherna menar därmed att det kan 

finnas en konflikt i vad klienten förväntar sig och vad jobbcoachen kan ge. Det anses därför som 

viktigt att direkt vid första mötet prata om vilka förväntningar som finns på samarbetet. 

”Det är ju väldigt viktigt att man vet vad en jobbcoach gör innan man kommer hit så att 

man inte har fel förväntningar och många framförallt tror att vi har ett jobb åt dom”. 

(Jobbcoach G) 

För att undvika att få en konflikt mellan vad klienten förväntar sig och vad jobbcoachen kan ge 

arbetar jobbcoachen med att tydliggöra sin yrkesroll. Sett utifrån symbolisk interaktionism, där 

beteendet i relationen är det som skapar rollen, kan jobbcoacherna möjligen skapa konflikter 

istället för att undvika dem. Detta då de tydliggör en yrkesroll men sedan agerar annorlunda.  
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Relationen till klienterna 

Gjerde (2003) beskriver yrket som coach som är beroende av klienten och dennes situation, yrket 

är därmed inte statiskt. Trots det ses det som centralt att klargöra vilken roll coachen har i 

relationen med klienten (Gjerde 2003). Liknande beskriver jobbcoacherna sina yrkesroller och 

förklarar att tydliggörandet av rollen sker redan vid första mötet. Samtidigt informerar 

arbetsförmedlingen att jobbcoachingen ska vara en individanpassad hjälp (Arbetsförmedlingen, 

PM Jobbcoacher), vilket jobbcoacherna konfirmerar.  

”Man får verkligen anpassa sig för alla individer är olika” (Jobbcoach C)  

Studien ställer sig därför frågan, varför man tydliggör en roll som sedan kan förändras? Är det 

möjligt att jobbcoacherna väljer att i början sänka klienternas förväntningar på jobbcoachen för 

att klienterna efter tre månader inte ska känna sig besvikna? Jobbcoacherna är en beslutad åtgärd 

vars kvalité och existens mäts av omdömen från klienterna (Dagens Nyheter 091014), det torde 

därmed vara viktigt att ha nöjda klienter. Om klienter till en början intalas låga förväntningar ses 

det kanske bara som ett plus om jobbcoachingen leder till ett jobb. 

Egidius (2008) anser att fokus i relationen ska ligga på klienten och att coachen mer ska fungera 

som en vägvisare. Många av coacherna beskriver att denna roll är svår då man som jobbcoach har 

en press på sig att få ut personer i jobb under tre månader. Jobbcoach B beskriver att det därför är 

svårt att använda sig av den sokratiska dialogen och det blir en mer rådgivande än vägvisande 

roll. Egidius (2008) anser vidare att coachingrelationen innebär att coachen ska hålla tillbaka sin 

egen kunskap och låta klienten söka svaren. En del av jobbcoachens jobb handlar om att hjälpa 

till med utformning av CV och personligt brev, att lära ut hur dessa ska se ut. Om klienterna får 

välja själva, väljer de dessutom ofta jobbcoach efter vilket yrkesområde jobbcoachen tidigare 

varit verksam. Att jobbcoachen skulle hålla tillbaka kunskap som klienten efterfrågar och har 

gjort ett aktivt val för att tillgå blir problematiskt varpå denna del av coachingrelationen anses 

skilja sig mot traditionell coaching. Eftersom coachingrelationen bygger på tillit och engagemang 

förklarar Egidius (2008) att det ofta uppstår känslomässiga band mellan klienten och coachen. 

Jobbcoach A menar dock att relationen klient och jobbcoach är neutral:  

”Jag tror att vägen till jobb blir kortare med kontakten med en jobbcoach, som är 

neutral, som inte har några relationer med mig, som inte känner mig, som varken tycker 
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om mig eller hatar mig, det finns inga känslor utan det vi skapar det skapar vi här och 

nu och det tror jag är jättebra.” (Jobbcoach A) 

Jobbcoach G anser att skillnaden mellan hennes roll och arbetsförmedlaren är just att hon hinner 

skapa en relation till klienterna. Däremot anser hon att det är viktigt att själv inte bli personligt 

engagerad i coachingen, att inte blanda in känslorna utan att förhålla sig coachande till klienten. 

Blandar man in känslorna är det lätt att coachen tar över ansvaret för coachingen vilket innebär 

att klienten kan förvänta sig att coachen ska göra jobbet åt dom. Senge (1999 i Berg 2004) menar 

däremot att coachingrollen kräver ett personligt engagemang då man som coach möts av flera 

starka känslor. Dessa starka känslor vill dock jobbcoacherna inte få fram. Som jobbcoach ska 

man inte arbeta terapeutiskt och därför väljer man att inte beröra vissa områden som kan utlösa 

känslomässiga reaktioner. Studier av Couto och Kauffman (2009) bekräftas av jobbcoacherna då 

flera beskriver att coachingen lätt kan leda in på mer psykologiska problem. Jobbcoacherna 

försöker därmed att undvika den terapeutiska rollen som Johansson (2008) har sett som ett stort 

problem inom coaching och vill därför inte bli personligt engagerade. 

Jobbcoachens egna förväntningar 

Blakely och Dziadosz (2007) skulle beskriva klienternas beteende i relationen som ett svar på 

andra människors förväntningar, exempelvis från jobbcoacherna. Inom coachinglitteraturen finns 

en gemensam uppfattning om att klienten kan finna sina egna svar och fokus ska ligga på vilka 

möjligheter som finns hos denne. Coachen ska nå klientens uppfattning om verkligheten och 

sedan bidra med fler synvinklar (Gjerde 2003). Utifrån symbolisk interaktionism påverkas 

jobbcoachernas syn på klienterna av deras beteenden i relationen.  

”Det är sällan, mycket sällan jag möter ilska. Jag möter frustration ganska mycket, det 

hör ju till sakens natur” (Jobbcoach A) 

Bland jobbcoacherna handlar tankarna kring klienterna både om att klienterna är hjälplösa, 

deppiga och sårbara i den svåra situation de befinner sig i. Likväl som att jobbcoacherna 

framhåller att beteenden går att förändra och det finns en tro på att alla människor kan utvecklas 

genom att finna vad de motiveras av. 

”Vad händer med en människa som blir arbetslös? Hur snabbt kommer man in i det att 

vardagen bara blir en gröt och man inte styr upp någonting? Så är man inte liksom, ja 
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du är inte i fas för fem öre att ens ta ett jobb om du fick ett för du är ganska 

nergången.” (Jobbcoach H) 

Att klienterna uppfattas som hjälplösa av jobbcoacherna skulle utifrån symbolisk interaktionism 

kunna förklaras av att klienterna i relationen med jobbcoachen beter sig som hjälplösa. 

Jobbcoacherna anser att det är ytterst centralt att tydliggöra sin roll och vad klienten kan förvänta 

sig av samarbetet. Studien visar dock att de beter sig inte på det sättet som de vill uppfattas. Sett 

utifrån perspektivet symbolisk interaktionism är det därför inte konstigt att klienterna har andra 

förväntningar på samarbetet.  

Profession 

Inom funktionalismen efterfrågas en teoretisk grundad vetenskapsbas, lång utbildning, egen 

yrkesetik, autonomi i yrkesutövningen, monopol på kunskapen samt en egen kultur och språk 

inom yrket för att betecknas som en profession (Strömberg 1994).  Dessa faktorer är svåra att 

finna inom jobbcoaching då det saknas en egen formell utbildning som i sig skulle leda till att 

flera faktorers uppfyllelse. I coachinglitteraturen råder ingen gemensam enighet kring vilka 

färdigheter som är lämpliga som coach, inte heller bland de intervjuade jobbcoacherna. Flera 

utgick från sin egen situation och menar att det har hjälpt dem att vara trygga i sig själva samt att 

ha gjort egna saker i livet och därmed vet vilka möjligheter som finns.  

”Som coach måste man ju känna sig själv ganska väl som person och man får vara 

trygg i sig själv. Men det gäller ju egentligen att våga se andra och att släppa in andra 

och delta i processen. Även om man inte gör jobbet så är man en del utav det hela.” 

(Jobbcoach D) 

Ett kunnande inom klientens område ser Hargrove (2000 i Berg 2004) som centralt som coach. 

Även jobbcoacherna tror att det är positivt att ha en bredd som jobbcoach för att lättare kunna 

hjälpa klienter med olika mål och yrkeserfarenhet. I enlighet med Gjerde (2003) framhålls även 

förmågan att lyssna. Precis som Berg (2004) förklarar använder sig jobbcoachen av sin intuition 

för att kunna ställa rätt frågor och medvetandegöra klientens beteende. Det här sker när de har 

känt att klienten inte är engagerad i att få ett jobb och lyckas lyfta det till ytan. Eller när 

jobbcoachen har känt att klienten, trots tydliggörande av jobbcoachens roll, ändå förväntar sig att 
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bli serverad ett jobb. Interna jobbcoacher på arbetsförmedlingen nämner inte en coachutbildning 

som en central färdighet för en jobbcoach, något som de andra tycker är nödvändigt.  

Professionalisering av jobbcoaching? 

Studier av Archer (2009) visar att en certifiering av coacher betyder mest för coacher men är inte 

lika viktigt för klienterna. Liknande förklarar jobbcoacherna då flera tror att få utanför 

coachingindustrin har koll på vad en certifiering innebär. Samtliga jobbcoacher är dock positiva 

gällande certifiering, då den varierande kvalitén i coachingen ses som ett problem. En kontroll av 

tillträdet till yrket, vilket Hellberg (1995) anser karakteriserar en profession, tror flera av 

jobbcoacherna skulle vara positivt. 

Jobbcoacherna anser att de är en betydelsefull åtgärd som har positiva effekter för samhället i den 

bemärkelsen att de hjälper människor att finna jobb.  

”Jag ser det mer ur ett samhällsperspektiv att det är bättre, jag vill att de ska få ett jobb 

för att samhället mår bra av det. Det känns viktigare än att jag ska bli någon slags 

hjälte för dem jag träffar.” (Jobbcoach B) 

Att finnas till nytta för både stat och klienter menar Hellberg (1995) är ytterligare en del i att 

yrket kan uppfattas som en profession. Vidare anser jobbcoacherna att en coachutbildning är 

viktig när du ska arbeta som jobbcoach. Den speciella kunskapen ses som central och flera 

hävdar att det borde vara ett kriterium för att få arbeta som jobbcoach. Studiens resultat visar 

således att jobbcoacherna nämner en del av de faktorer Hellberg (1995) nämner som relevanta för 

att se yrket som en profession; en kontroll över tillträdet till yrket är önskvärd, yrket är till nytta 

för både stat och klient samt att en specifik kunskap krävs för utövandet. Hellberg (1995) menar 

också att den specifika kunskapen ska mynna från vetenskap. Jobbcoach D förklarar att mycket 

kritik har riktats till coachutbildningar, om huruvida de är vetenskapliga eller ej och han förklarar 

att det ständigt råder en diskussion om detta.  

Vidare ifrågasätter Hamlin et.al. (2009) att yrket som coach skulle ha en unik empirisk kunskap, 

de menar att coaching är mycket likt personalutveckling och organisationsutveckling. Ett par av 

de intervjuade jobbcoacherna konfirmerar denna bild, då de anser att personer som jobbat med 

organisationsutveckling redan har en del av den kunskap som krävs för att vara jobbcoach.  
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Enligt Brante (1988) ligger fokus inom professionsforskning på att kategorisera yrken efter vad 

de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Samtliga jobbcoacher har en klar bild över vad en 

coach ska göra, hur samtalen ska föras och att en coach inte ska ha en rådgivande roll.  

”Coaching betyder ju inte att man ska hjälpa dom och ska fixa saker utan coaching är 

faktiskt att de ska göra det själva” (Jobbcoach D) 

Jobbcoacherna upplever att jobbcoaching inte är samma sak som traditionell coaching, att 

jobbcoaching därför kan ses som ett eget yrke. 

”När det gäller just mot arbetsförmedlingen så är det ju väldigt stor skillnad hur jag 

arbetar annars som coach (…) för att det är väldigt mycket rådgivning, till skillnad mot 

coaching som bara ska vara att ställa frågor, frågor och frågor.” (Jobbcoach F) 

”Alltså coaching i dess rätta bemärkelse är ju att andra ska starta sin process genom 

att jag ställer frågor. Men vi jobbar ju på uppdrag som är resultatinriktat så vi vet ju 

ändå vad målet är, det är samma mål både för mig och deltagaren, nämligen att de ska 

få jobb och då är det ju oundvikligt att man begränsar sitt område mer.” (Jobbcoach G) 

Samtliga jobbcoacher som poängterar att jobbcoaching skiljer sig mot vanlig coaching har gått en 

coachingutbildning eller är certifierade coacher. Det är möjligt att utbildningen kan sägas påverka 

hur jobbcoacherna anser att deras yrkesroll ska se ut. Studien har dock inte funnit någon teori 

som bekräftar detta samband varpå en vidare analys inte är möjlig. Även om jobbcoaching ses 

som ett särskilt yrke bland jobbcoacherna anser de att en coachingutbildning, inte en 

jobbcoachingutbildning, är önskvärt i arbetet som jobbcoach. Det här är märkligt då man 

samtidigt önskar att vem som får arbeta som jobbcoach ska regleras genom denna utbildning, en 

utbildning som riktar sig till ett annat yrke, yrket som coach. 

Diskussion 

Nedan diskuteras de viktigaste resultaten i studien samt vilka delar som får stöd i tidigare 

forskning. Studiens resultat jämförs med tidigare studier och förklaringar till olikheter diskuteras.  

Slutligen ges en kritisk granskning av studien samt förslag till vidare forskning inom området. 
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Syftet med studien är att undersöka vad jobbcoach innebär som yrkesroll utifrån jobbcoachernas 

eget perspektiv. Följande frågor önskar studien besvara. 

• Hur ser jobbcoacherna på sin yrkesroll? 

• Vad skiljer en jobbcoach från en arbetsförmedlare? 

• Vilka förväntningar upplever jobbcoachen? 

Studiens resultat visar att jobbcoacherna upplever att deras yrkesroll formas till stor del av de 

riktlinjer som arbetsförmedlingen har ställt upp. Det går dock inte att endast se dem i en position 

formad av regler då de samtidigt beskriver att klienterna formar deras roll. Att endast se det ur ett 

funktionalistiskt perspektiv blir därför missvisande då jobbcoachernas arbete ändå till stor del 

anpassas efter klientens behov och förväntningar. Främst då de redan vid första mötet tydliggör 

sin roll som jobbcoach för att klienten inte ska tro att det är jobbcoachen som ska ordna ett jobb. 

Att se yrkesrollen utifrån symbolisk interaktionism förklarar att jobbcoacherna formas av 

klienternas förväntningar men då går man miste om de regler och handlingsplaner som kommer 

från arbetsförmedlingen. Studien begränsar sig därför inte till ett perspektiv utan ser att rollen 

som jobbcoach formas både av förväntningar från arbetsförmedling samt förväntningar från 

klienter.  

Jobbcoacherna menar att deras roll inte är att servera ett jobb till klienterna som kommer, något 

som en del klienter förväntar sig. Ändå är en del av coachingarbetet att matcha mot arbetsgivare 

vilken i praktiken kan innebära att erbjuda klienten ett jobb. Ett par jobbcoacher berättar att de 

vill ses som en bra samverkanspartner till arbetsmarknaden och därför väljer vilka klienter de 

matchar. En del av jobbcoachingen kan därmed sägas vara en selektionsprocess där jobbcoachen 

bedömer om klienten är anställningsbar och kan passa i de verksamheter där jobbcoachen har 

arbetsgivarkontakter. Jobbcoacherna tycker dock att deras roll skiljer sig mot arbetsförmedlaren. 

Studien visar samtidigt att deras arbetsuppgifter torde vara densamma förutom att jobbcoacherna 

inte är myndighetspersoner. Är det så att dåtidens arbetsförmedlare är dagens jobbcoach? Har 

dagens samhälle med ökad dokumentation och byråkrati förändrat arbetsförmedlingens 

arbetsuppgifter och därmed skapat denna nya yrkesgrupp? 
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Vidare förknippas rollen som jobbcoach med en lägre status, både från jobbcoacherna själva men 

studien indikerar att även arbetsförmedlingen kan ha den bilden. En spekulation är att 

arbetsförmedlarna upplever det som att jobbcoacherna bedriver en konkurrerande verksamhet. 

Att arbetsförmedlingen till viss del försvårar jobbcoachernas arbete kan vara en motvilja till att 

jobbcoacherna ska lyckas bättre med att få ut människor i jobb, vilket arbetsförmedlingen kan 

sägas ha misslyckats med. Istället för att jobba tillsammans mot målsättningen att få ut människor 

i jobb handlar en stor del av jobbcoachens arbete om att anpassa sig efter en verksamhet som 

redan finns och delvis inte fungerar. På arbetsförmedlingen arbetar man idag mer med att 

kontrollera arbetslösa och stödja långtidsarbetslösa (Plan 2005). Skiljer sig inte denna verksamhet 

från den som jobbcoacherna bedriver?  Är det därför denna problematik uppstår? För att man helt 

enkelt möter olika svårigheter och arbetar med olika saker. 

I ett tidigt skede i möte med klienten väljer jobbcoacherna att tydliggöra sin roll, något som 

Gjerde (2003) finner centralt i en coachingrelation. Inom jobbcoaching verkar det vara av stor 

vikt för jobbcoacherna att klienterna inte kommer med felaktiga förväntningar på deras samarbete 

och de vill därför tydliggöra sin roll tidigt. Studien visar att relationen mellan klient och 

jobbcoach skiljer sig mot tidigare studier kring relationen klient och coach. Främst då 

jobbcoacherna menar att man inte kan ha ett personligt engagemang i coachingen då det finns en 

risk att man tar alltför stort ansvar, ett ansvar som klienten ska ta. Jobbcochernas beteende i 

interaktionen med klienterna visar dock att jobbcoacherna tar ett ansvar för coachingen. Sett 

utifrån symbolisk interaktionism är det därmed inte konstigt att klienten kommer med 

förväntningar at jobbcoachen ska göra jobbet. Vidare kan jobbcoacherna i sin yrkesroll inte hålla 

igen med egen kunskap då det är denna som ska guida klienten framåt. Att jobbcoacherna ser det 

som viktigt att tydliggöra sin yrkesroll kan tolkas som en osäkerhet från deras sida om vad deras 

yrke innebär. Ett nytt yrke där inte heller klienterna har tydliga förväntningar kan upplevas som 

förvirrande för dem och därför blir ett tydliggörande inför klienterna och dem själva extra viktigt. 

Istället för att se klienterna som fulla av potential och möjligheter, vilket Gjerde (2003) ser som 

en grundtanke inom coaching, beskriver jobbcoacherna sina klienter i ordalag som hjälplösa, 

deppiga och utan självkänsla. Att jobbcoacherna har denna uppfattning av klienterna beror enligt 

symbolisk interaktionism på hur klienterna agerar i relationen med jobbcoachen. Att söka jobb 

har förändrats de senaste åren och vi använder inte samma kanaler som förr. 
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Ansökningshandlingarna har gått från ett betygsutdrag till långa CV´n. Det är möjligt att denna 

utveckling skrämmer många arbetssökanden då många inte vet hur de ska gå tillväga och viljan 

att ta emot hjälp ökar. Att tankesättet skiljer sig emot traditionell coaching torde bero på att man 

inom traditionell coaching arbetar utifrån det potential som redan finns (Edwards 2003), medan 

man inom jobbcoaching har målet att klienten ska få ett jobb. Överlag beskrivs klienten som en 

stor faktor som påverkar jobbcoachens yrkesroll, både i relationen med klienten men även 

tankesättet kring dem påverkar hur jobbcoachen ser på sin roll som jobbcoach. Att jobbcoachen 

ska finnas där för att hjälpa och stödja i en svår situation. 

Studiens resultat visar att klienterna till stor del formar jobbcoachernas yrkesroll. Genom att inte 

ställa vissa frågor till klienterna tror jobbcoacherna att de kan undvika den psykologroll som 

Johansson (2008) samt Cauto och Kauffman (2009) har sett som ett problem inom coaching. 

Jobbcoacherna upplever att de annars kommer in på psykologiska problem som de saknar 

kompetens för. Klienternas beteende i coachingrelationen påverkar även hur jobbcoacherna 

lägger upp sitt arbete. Utifrån symbolisk interaktionism kommer klienternas beteende i 

interaktionen med jobbcoachen forma vilken roll jobbcoacherna tillskriver klienterna. I denna 

studie har det visats att klienterna beter sig hjälplösa varför jobbcoachen får ta ett allt större 

ansvar för coachingen. Det hela kan tolkas som en cirkel där klientens okunnighet inom 

jobbsökande ses av jobbcoachen som hjälplöshet, jobbcoachen tar därför ett större ansvar. 

Klienten ser därför jobbcoachen som den som ska fixa jobbet och blir mer beroende av 

jobbcoachen. Vilket leder till att jobbcoachen tar ett allt större ansvar och till slut ordnar jobb åt 

klienten. 

Även om flera faktorer för att betecknas som en profession nämns av jobbcoacherna finner 

studien det oklart om jobbcoaching kan uppfattas som en profession. En bred arbetslivserfarenhet 

samt en coachutbildning är färdigheter som anses vara centrala i yrkesrollen. Dessa är färdigheter 

som även skulle vara relevanta för en organisationsutvecklare eller traditionell coach. Det är 

därmed inte en särskild kunskap som förknippas med yrket och det är inte kvalifikationerna som 

gör att de identifierar sig som jobbcoacher. En certifiering inom yrket är istället önskvärt av 

jobbcoacherna på grund av den lägre statusen som förknippas med yrket samt möjligheten att 

kontrollera tillträde till yrket.  
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De jobbcoacher som har gått en coachutbildning eller är certifierade coacher vill dock poängtera 

att deras roll som jobbcoach skiljer sig mot traditionell coaching. Anmärkningsvärt är dock att 

dessa personer samtidigt anser att det är viktigt att ha en coachutbildning för att arbeta som 

jobbcoach. Även om man anser att yrkena skiljer sig åt ses samma utbildning som lämplig. Det är 

möjligt att avsaknaden av en utbildning för jobbcoacher leder till detta, coachutbildningar är det 

som finns tillgängligt.  

Sammanfattningsvis kan sägas att jobbcoacherna ser sin yrkesroll som skild från 

arbetsförmedlaren likväl som från den traditionelle coachen. De lägger mer tid på varje klient och 

är inte myndighetspersoner. Yrkesrollen påverkas dock av förväntningar från arbetsförmedlingen 

likväl som förväntningar från klienterna. Även om yrket som jobbcoach kanske inte kan ses som 

en profession tror jobbcoacherna att en certifiering skulle generera högre legitimitet och status.  

I brist på litteratur inom jobbcoaching användes tidigare forskning och teorier kring coaching, 

litteratur som främst grundar sig i psykologi. Denna litteratur har främst används för att se om 

dessa faktorer även är relevanta i yrkesrollen som jobbcoach men det är möjligt att 

jobbcoachernas syn på sin yrkesroll bättre hade fångats med sociologisk litteratur kring 

yrkesroller samt hur dessa anammas. Vidare kan viss källkritik även riktas till studiens 

användning av dagspress i dess inledning och bakgrund. Även om dagspress inte bör användas i 

studier av denna art fann författaren det nödvändigt för att spegla den allmänna bild som finns av 

yrkesrollen som jobbcoach. Studien har syftat till att vidga kunskapsområdet och eftersom 

tolkningarna i denna kvalitativa studie ses som rumsbundna och temporala innebär det att 

resultatet inte går att generalisera över samtliga jobbcoacher. 

Studien har funnit att rollen som jobbcoach formas från olika håll men främst anpassas efter 

klientens behov. Det vore därför intressant att se om klienterna uppfattar det på samma sätt. 

Genom att utföra intervjuer med personer som har träffat en jobbcoach under en period kan man 

se hur dessa upplevde jobbcoachingen. Relevant frågeställningar kan vara: Hur upplever 

arbetslösa att få en jobbcoach? Coacherna finns idag inom många områden och tar en allt större 

plats i samhället. Utökas individens område genom coaching eller minskas dennes eget ansvar? 

Jobbcoachernas uppkomst skulle utifrån Giddens (1991) kunna förklaras med de sociala 

systemens urbäddning. Innebär det att vi kan röra oss inom ett större område eller blir vi mer 

begränsade? Finns behov av fler experter? Vilka nya yrken kan vi vänta oss framöver? 
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Bilaga 1 Förstudie 

Sammandrag från intervju med kollega som tidigare arbetat som ”Jobbfinnare”. 

Redan vid första kontakten med klienten beskrivs det som centralt att klargöra vilken roll 
coachen spelar, att coachen ska coacha klienten till ett arbete och arbeta utifrån de behov som 
klienten har. Coachens roll är inte att hitta ett arbete till klienten. Det är även viktigt att från 
början komma överens om vilken strategi man ska ha i jobbsökandet och att målet med träffarna 
är att klienten ska finna ett arbete. Min kollega framhåller här vikten av att inte ta på sig en 
”psykologroll” som coach, då jobbcoaching inte handlar om det. För att undvika detta handlar det 
om att inte ställa de frågorna, att inte gå in på djupet utan att hela tiden fokusera på individens 
kompetens och jobbsökande. Om man som coach tror att klienten skulle behöva prata med någon 
annan, kan man föreslå att klienten besöker exempelvis en psykolog då coachen inte har den 
kompetens som krävs för dessa samtal. Vidare handlar inte jobbcoaching om att klienten ska 
finna sitt drömjobb, det handlar om att komma ut på arbetsmarknaden. Ibland har inte 
arbetsmarknaden behovet av klientens kompetens och denne kan rådas till vidareutbildning 
istället. 

Coachen kan ha olika typer av funktioner för olika människor. För vissa kan det vara tillräckligt 
att bli sedd av coachen då man som arbetslös lätt kan känna sig ensam i sin situation. Även om 
personer i ens närhet berättar att man har det som krävs för ett visst jobb kan det stärka en person 
ytterligare att höra det från någon som man inte känner. Coachen kan då fungera som ett 
bollplank av idéer, vidga vyerna eller motivera när det känns tungt. Andra klienter kan ha 
svårigheter att ens veta var jobben finns och hur dessa söks via internet. Coachen kan då instruera 
internetanvändning samt presentera de sökvägar som finns. Klienten kan även känna en vilja att 
inte göra coachen besviken och därför bli mer aktiv i sitt jobbsökande. Min kollega framhåller att 
för alla personer passar inte coaching, vissa personer sitter hellre själva och söker jobb. Det är 
därför en stor fördel med frivillig coaching, då det är mycket svårt att coacha någon som inte vill 
bli coachad. 
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En kvalificering av coacherna i form av en certifiering beskrivs som standard i branschen, det 
förutsätts att du ska ha gått en coachutbildning för att kunna arbeta som coach. Min kollega 
menar dock att det kanske inte alltid är utbildningen som är central, det är personens 
grundinställning till sin roll som coach som betyder mer. En person med viljan att hjälpa alla och 
en syn på sig själv som allsmäktig passar mindre bra i coachingrollen, där fokus ligger på att det 
är klienten som ska söka jobbet. I denna diskussion talar vi även om hur man kan kvalitetssäkra 
coachingen, vilket är viktigt men mycket svårt eftersom det inte går att mäta genom hur många 
klienter som har fått ett jobb. Alla coacher coachar inte lika många människor varpå denna siffra 
blir skev, det är dessutom inte säkert att det var coachingen som ledde till anställning. Att tala 
med klienterna ses som den kvalitetssäkring som är möjlig, även om det skulle röra sig om 
stickprov. 

Personer som nyligen har blivit arbetslösa kan känna sig mycket arga och besvikna, att hantera 
denna ilska som coach beskrivs som en stor svårighet då det är väsentligt att inte gå in som 
rådgivare. När klienten lägger mycket energi på sin ilska kan man som coach, istället för att fråga 
sig var denna ilska kommer ifrån, försöka rikta den energin mot att söka nytt jobb. Min kollega 
har blivit ifrågasatt i sin yrkesroll som coach, där klienter har ifrågasatt varför hon skulle vara så 
duktig på att finna jobb. Att hantera klienterna på ett professionellt sätt och inte lämna ut sig själv 
för mycket beskrivs som viktigt i dessa situationer. En annan svår situation är när klienten inte är 
så aktiv i sitt jobbsökande, eftersom du som coach aldrig kan ge klienten ett jobb.  

Att klienten känner ett stort förtroende samt att coachen är väl bekant med klientens situation ses 
som det mest centrala när det gäller relationen. Min kollega tror att det kan vara svårt att coacha 
för många personer samtidigt då det är viktigt att komma ihåg alla personernas specifika situation 
och att alltid vara närvarande vid coachingen. 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som jobbcoach? 
Vad har du arbetat med tidigare? (Arbetsförmedlare?) 
Beskriv dina arbetsuppgifter under en vanlig arbetsdag – Vad gör du för något? 
Hur tycker du att din roll som jobbcoach skiljer sig mot den som arbetsförmedlare har? 
Hur har du lärt dig att arbeta med coaching? (Utbildning, erfarenhet etc) 
Vad anser du gällande certifiering av coacher? Är det bra eller dåligt?  
Vilka kvalifikationer anser du krävs för att vara en bra jobbcoach? 
Finns det några problem i ditt yrkesutövande? 
Hur upplever du relationen till dina klienter? 
Vilka förväntningar upplever du att dina klienter har på dig (i din roll som jobbcoach)? 
Vilken betydelse tror du att du som jobbcoach har för dina klienter? 
Vilken betydelse skulle du vilja ha? 
Upplever du att det finns någon konflikt mellan vad du som coach kan göra och vad klienterna 
förväntar sig? På vilket sätt då? 
Finns det någon initial tanke om var klienten kan söka sig inom coachingorganisationen? 
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