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Abstract  

 

Titel Tips från coachen - En kvalitativ studie om arbetslösa personers syn på hur företag inom 

jobbcoachningsbranschen kommunicerar via sin hemsida.  

Författare Maria Johnson  

Handledare Michael Westerlund  

Utbildningssäte Stockholm Universitet, Institutionen för Journalistik, Medier och 

Kommunikation 

Sektion Medie- och kommunikationsvetenskap  

Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap  

Sidantal 24  

Syfte Syftet med min studie är att undersöka arbetslösa personers syn på hur företag inom 

jobbcoachningsbranschen kommunicerar via sin hemsida. 

Metod Kvalitativ metod i form av fokusgrupp  

Material En fokusgrupp med sex respondenter  

Slutsatser Resultaten visar att en hemsida är viktig för respondenterna i ett första skede för att 

skapa förtroende samt för att ge besökarna en uppfattning om hur seriöst företaget verkar. 

Målgruppen vill kunna ta del av många olika tips om hur man söker jobb och vill gärna kunna se 

vilka erfarenheter coacherna som jobbar på företaget har för att bättre kunna avgöra om att man 

är i goda händer om eller inte. Det är viktigt för respondenterna att hemsidan är logiskt 

strukturerad och presenterad på ett snyggt sätt layoutmässigt för att hålla intresset vid liv under 

besöket. De flesta av respondenterna menar att hemsidan är ett bra komplement till coachningen. 

Man vill också gärna att innehållet ska vara uppdaterat. Uppdateras inte hemsidan ofta så tappar 

man intresset av att återvända till hemsidan. 

Nyckelord Jobbcoachning, målgrupp, hemsida attityd 
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Sammanfattning 

Efter den allvarliga lågkonjunkturen som drabbade Sverige under 2008 startade Regeringen året 

senare en miljardsatsning mot den ökade arbetslösheten. I samarbete med Arbetsförmedlingen 

skulle 952 kompletterande aktörer, så kallade ”jobbcoacher”, hjälpa arbetslösa personer tillbaka 

till arbetsmarknaden.
1
 Jobbcoachningsföretagen blev genast hårt kritiserade i svenska medier 

efter att kvällstidningen Aftonbladet granskat samtliga 952 företag och hävdat att hela satsningen 

med jobbcoacher var ett miljardfiasko.
2
 Som en följd av detta finns det anledning att tro att en 

arbetssökandes uppfattning om jobbcoachningsföretagen kan ha färgats av medias negativa 

rapporteringar och att det blivit viktigare för företagen att marknadsföra sig på ett lyckat sätt för 

att vinna och behålla förtroende och lojalitet hos sina kunder.  

 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur arbetslösa personer ser på hur företag inom 

jobbcoachningsbranschen kommunicerar via sin hemsida. För att ta reda på detta formulerades tre 

frågeställningar: Vilket innehåll intresserar målgruppen? Hur vill målgruppen att informationen 

ska förmedlas på en hemsida? Vad krävs för att man ska vilja återvända till en hemsida? Jag 

tillämpade en kvalitativ metod i form av en fokusgrupp där sex respondenter intervjuades. Innan 

intervjun startade fick respondenterna i uppgift att granska två hemsidor tillhörande två 

jobbcoachningsföretag som sedan diskuterades under intervjun. Intervjuguiden konstruerades 

med semi-strukturerade frågor med teman som utgick från de teorier som undersökningen har till 

bakgrund. Resultaten visar att en hemsida är viktig för respondenterna i ett första skede för att 

skapa förtroende samt för att ge besökarna en uppfattning om hur seriöst företaget verkar. 

Målgruppen vill kunna ta del av många olika tips om hur man söker jobb och vill gärna kunna se 

vilka erfarenheter coacherna som jobbar på företaget har för att bättre kunna avgöra om att man 

är i goda händer om eller inte. Det är viktigt för respondenterna att hemsidan är logiskt 

strukturerad och presenterad på ett snyggt sätt layoutmässigt för att hålla intresset vid liv under 

besöket. De flesta av respondenterna menar att hemsidan är ett bra komplement till coachningen. 

Man vill också gärna att innehållet ska vara uppdaterat. Uppdateras inte hemsidan ofta så tappar 

man intresset av att återvända till hemsidan.   

                                                 
1
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12378730.ab 

2
 Ibid. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12378730.ab
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1. Inledning 

 

Efter den allvarliga lågkonjunkturen som drabbade Sverige under 2008 påbörjade Regeringen 

året senare en miljardsatsning mot den höga arbetslösheten. I samarbete med Arbetsförmedlingen 

skulle 952 kompletterande aktörer, så kallade ”jobbcoacher”, hjälpa arbetslösa personer tillbaka 

till arbetsmarknaden.
3
 Jobbcoachningsföretagen blev genast hårt kritiserade i svenska medier 

efter att kvällstidningen Aftonbladet granskat samtliga 952 företag och hävdat att hela satsningen 

med jobbcoacher var ett miljardfiasko.  Till exempel ifrågasattes det låga antal personer som 

kommit i jobb samt de metoder som ca 98 av bolagen använde sig av. Det rörde sig bland annat 

om hjärntvätt, hypnos och otillåten terapi.
4
 Den mediala uppmärksamheten ledde till att 

jobbcoachningsbranschen fick ett negativt rykte om sig och tvingade Arbetsförmedlingen att 

själva granska alla de aktörer som anlitats för uppdraget.
5
 

 

Som en följd av detta finns det anledning att tro att en arbetssökandes syn på 

jobbcoachningsföretagen kan ha färgats av medias negativa rapporteringar och att det blivit 

viktigt för företagen att marknadsföra sig på ett bra sätt för att behålla förtroende och lojalitet hos 

sina kunder.  

  

                                                 
3
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12378730.ab 

 
4
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12378730.ab 

5
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12106145.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12378730.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12378730.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12106145.ab
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka arbetslösa personers syn på hur företag inom jobbcoachningsbranschen 

kommunicerar via sin hemsida. Studiens tre frågeställningar är: 

 

 Vilket innehåll intresserar målgruppen?  

 Hur vill målgruppen att informationen ska förmedlas på en hemsida? 

 Vad krävs för att man ska vilja återvända till en hemsida? 

 

1.2 Material och avgränsning 

I min undersökning har jag utgått från jobbcoachningsföretaget Ingeus AB vars främsta 

marknadsföringskanal är deras hemsida. Det empiriska materialet har tagits fram med hjälp av en 

fokusgruppsintervju bestående av sex respondenter som är aktiva på Ingeus. Urvalet har gjorts 

genom att välja ut personer som representerar de olika målgrupperna som Ingeus hjälper. Detta 

val gjordes för att det skulle vara intressant att se om det skulle fanns några tydliga skillnader i 

respondenternas uppfattningar och åsikter. 

 

1.3 Bakgrund 

Det övergripande målet med samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 

jobbcoachningsföretagen är att ge ett individanpassat stöd som snabbt kan hjälpa en 

arbetssökande tillbaka till arbete.
 6

  Genom etablerade och väl utvecklade kontakter på 

arbetsmarknaden ska jobbcoacherna bidra till en effektiv matchning som leder till anställning. 

Jobbcoachen ska, utifrån varje arbetssökandes behov och arbetsmarknadens efterfrågan på 

arbetskraft, utveckla den arbetssökandes färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet 

sätt.
7
  

 

Ingeus AB  

Ingeus grundades i Australien 1989. Fram till idag har företaget utvecklats till en internationell 

koncern som genom samarbete med staten i respektive land hjälper till att utforma innovativa 

                                                 
6
 http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.15e7b239127ecec32958000751/infostod_jobbcoachning.pdf 

7
 Ibid. 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.15e7b239127ecec32958000751/infostod_jobbcoachning.pdf
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lösningar som inriktar sig på att lösa olika arbetsmarknadsproblem.
8
 Ingeus finns idag i 

Australien, England, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Sydkorea, Polen och Sverige.
9
 Ingeus AB 

startade sin verksamhet i Sverige i februari 2009. I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder 

Ingeus AB jobbcoachning till arbetslösa.
10

  

Ingeus målgrupper 
 

Nyanlända arbetssökande 

Via Arbetsförmedlingen erbjuds personer som deltar i kommunens introduktion och har beviljats 

uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna stöd och coachning genom en av 

Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer. Under högst sex månader får personen hjälp hitta 

ett arbete eller påbörja en utbildning.
11

  

 

Jobb - och utvecklingsgarantin 

Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång 

tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt skall få arbete. Målgruppen 

omfattar heltidsarbetslösa som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
12

  

Jobbgaranti för ungdomar  

Jobbgarantin för ungdomar omfattar ungdomar som fyllt 16 år men inte hunnit fylla 25 år.  

Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar särskilda arbetsmarknadspolitiska 

insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt som möjligt ska få arbete motsvarande hela sitt 

arbetsutbud eller påbörja eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller 

utvecklingsersättning.
13

   

 

 

 

 
                                                 
8
  http://www.ingeus.se/om-ingeus-ab/22/J  

9
  http://www.ingeus.se/internationell-verksamhet/24/J 

10
 http://www.ingeus.se/om-ingeus-ab/22/J 

11
 http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001130/ka_nyanlanda.pdf).  

12
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:414  

13
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:813  

http://www.ingeus.se/om-ingeus-ab/22/J
http://www.ingeus.se/internationell-verksamhet/24/J
http://www.ingeus.se/om-ingeus-ab/22/J
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001130/ka_nyanlanda.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:414
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:813
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2. Teori 

 

2.1 Tidigare forskning 

Mellan åren 1994-2000 utförde Jacob Nielsen observationer och tester med omkring 400 

internetanvändare med olika bakgrund och har använt sig av ett stort antal olika hemsidor.
14

 Med 

hjälp av sina observationer har han skrivit sin bok Designing Web Usability (2000) där han 

belyser vanliga problem företag gör i sin Internetmarknadsföring ur ett användarperspektiv. Han 

talar om användarvänlighet, hur man bäst designar en hemsida med alla dess sidor samt hur man 

bör strukturera innehållet ur ett användarperspektiv. I sin bok beskriver han bland annat i 

slutändan är det innehållet som lockar besökarna, Allt annat är bara dekoration. Designen finns 

för att tillåta besökarna att komma åt innehållet. Han gör jämförelsen med en teaterpjäs, när 

publiken lämnat teatern vill regissören att de ska diskutera hur bra pjäsen var, inte hur fina 

kostymerna var.
15

  

2.2 Internet marketing 

Hofacker beskriver 5 faktorer som är viktiga att tänka på för att användare ska reagera på 

innehållet på en hemsida och som man måste ta sig igenom stegvis för att nå ut till en besökare.
16

 

Dessa är följande: 

 

Exponering och uppmärksamhet 

Blinkande meddelanden eller fladdrande ord som inte är lätt att läsa kommer inte att läsas av 

besökaren och kommer heller inte att påverka dem på ett märkbart sätt. Många besökare använder 

heller inte scrollfunktionen på högra sidan av webbläsaren för att titta på innehållet längre ner på 

sidan. Om man vill visa något för besökaren bör man placera detta högt upp på sidan. Om man 

lyckas placera nyckelinformation synbart för användaren är chansen större att man tar sig igenom 

till nästa steg; Uppmärksamhet.
17

 

 

Hofacker menar att människor kan memorera och lagra miljoner information i våra huvuden, men 

                                                 
14

 Nielsen 2000, s 37 
15

 Ibid 
16

 Hofacker 2001, s 51 
17

 Hofacker 2001, s 51,52 
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vi kan endast uppmärksamma ett fåtal av dem åt gången. Anledningen till detta beror på flera 

olika faktorer som hela tiden skiftar och ändras. Till en viss del har vi kontroll över vad vi 

uppmärksammar. Vi väljer att uppmärksamma vissa saker beroende på vår motivation och våra 

förväntningar. Vår uppmärksamhet påverkas av olika fysiska faktorer i det visuella fältet som 

inkluderar rörelse, storlek och intensitet. Det är mycket lättare att lägga märke till objekt som rör 

sig, större objekt, mer intensivare eller mer attraktiv stimuli och ljusa eller högljudda objekt. 

Detta leder dock till principen att använda dess element med försiktighet. Genom att använda sig 

av något av dessa element för att lyfta fram viktig information på en hemsida skapas en kontrast 

vilket leder till att besökaren troligtvis lägger märke till detta först. Om en besökare väljer att 

uppmärksamma några av dessa ovan nämnda element är chansen större att de blir uppfattade och 

förstådda.
18

 

Uppfattning och förståelse 

Dessa termer syftar på processen som sker när ett element i en fysisk miljö uppmärksammas och 

kontakt sker mellan det elementet och dess innehållande information lagras i en människas 

långtidsminne. Ett exempel är när besökaren och den som äger webbsidan delar samma kultur. 

Själva bildandet av en uppfattning/förståelse bidrar till att elementet placeras i en kontext. Det 

finns en hel del sådan lagrad information, såsom fakta, betydelser och definitioner, associationer, 

minnen, ikoner etc. En väldigt betydelsefull typ av lagrade föreställningar kallas för schema. Ett 

schema är en organiserad samling av information om omvärlden med många inbakade delar. Till 

exempel om vi har en föreställning av hur en affärslunch går till. Den aktiviteten är uppdelad i 

flera sekvenser och betydelsefulla delar såsom klädsel och hur man uppför sig. Om element på en 

sida inkluderade aspekter ur en affärslunch så skulle dessa element kopplas ihop med det schema 

man har om en affärslunch och bli förstådd inom den kontexten. Lagrad information tillåter 

hemsidor att designas som en förlängd metafor. Vad människor har lagrat i deras minnen och vad 

de är kapabla att förstå beror på deras tillhörande kultur och erfarenheter inom det samhälle de 

lever i.
19

  

 

Det är en allmän regel att de mest viktiga valen man kan göra på en hemsida bör rymmas på en 

skärm utan att besökaren ska behöva scrolla eftersom denna funktion helst inte används av många 

                                                 
18

 Hofacker 2001, s 52, 53  
19

 Hofacker 2001, s 53, 54 



10 

 

besökare. Om det finns för mycket information att delge besökaren bör hemsidan vara designad i 

en djupare struktur med fler undermenyer. Risken finns då att besökaren ”går vilse” och har svårt 

att orientera sig. För att kunna navigera effektivt behöver besökaren någon slags guidning för att 

kunna skapa en slags mental uppfattning om sajten hon besöker för att kunna veta hur sidorna 

hänger ihop. Hon måste få hjälp att skapa ett schema för sajten, med exempelvis en sajtkarta. 

Ibland är inte det mest självklara sättet att strukturera en hemsida det mest bästa och logiska sättet 

för besökarens del.
20

 

Lättarbetat och godtagande/accepterande 

Informationen som kommuniceras på en hemsida kanske eller kanske inte accepteras av 

besökaren. Om information presenteras som fakta eller känslomässigt lockande sätt med hjälp av 

bilder kan man göra så kan man få besökaren att göra som man vill. Argumenten som man 

framför bör vara genomtänkta för målgruppen, så att man kan besvara eventuella motargument 

som dyker upp i besökarens tankar som kanske grundar sig hos något en konkurrent presenterat 

för besökaren vid ett tidigare tillfälle.
21

  

 

Återbesök 

Det är lättare att som besökare kunna komma ihåg innehållet på en webbsida om den är väl 

strukturerad. Alltså bör ovanstående faktorer ha påverkat besökaren till fullo och gjort det lättare 

för en besökare att minnas innehållet på en hemsida. Beroende på hur många ”minneskrokar” 

som informationen är invävd i och som minnet kan komma ihåg. Konkret information är lättare 

att komma ihåg än abstrakt information.
22

  

  

Att skriva för webben  

Nielsen talar om tre huvudsakliga riktlinjer när man skriver för webben: Var kortfattad. Skriv inte 

mer än 50 % av den text du skulle använt för att täcka den information som ska förmedlas. Det är 

bevisat att läsande från datorskärmen tar 25 % längre tid än att läsa på ett papper. Enligt 

Nielsens undersökningar har användare konstaterat att de känns obehagligt att läsa text på 

webben. Därför bör man skriva 50 % mindre text än som skulle skrivits på papper. Eftersom det 

är ansträngande att läsa text från en dataskärm och bidrar till otålighet hos läsaren så tenderar 

                                                 
20

 Hofacker 2001, s 54, 55 
21

 Hofacker 2001, s 55, 56 
22

 Hofacker 2001, s 55, 56 
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användare att inte läsa långa textflöden utan istället skumma igenom texten och plocka ut 

nyckelord, meningar och stycken av intresse, och hoppar över den text de är ointresserade av.
23

 

 

Animation 

Enligt Nielsen är en av fördelarna, med animerade (rörliga) bilder är att de drar åt sig 

uppmärksamhet. Men de kan även vara ett störande moment för användarna. Man bör alltid 

avgöra utifrån ett användarperspektiv om användaren kommer att bli hjälpt i en speciell uppgift 

genom att visa något rörligt på hemsidan.
24

  

 

Startsidan 

Startsidan är flaggskeppet på hemsidan och ska därför designas annorlunda än övriga sidor. För 

en användare som besöker en viss hemsidan för första gången ska genast tala om hur 

navigeringen går till, vart man är och vad hemsidan gör. På startsidan kan man också placera en 

Nyheter eller annat aktuellt material man vill lägga fram för besökaren. Stundtals är besökarna 

intresserade av något nytt som hänt som presenteras på hemsidan, därför bör det inte ta upp för 

mycket plats på hemsidan. (Undantaget är då man faktiskt har en nyhetssida, t.ex aftonbladet 

dvs).
25 

3. Metod 

 

3.1 Urval 

Jag valde medvetet att välja ut respondenter från varje målgrupp som Ingeus arbetar med. Jag 

ville försäkra mig om att få tag på personer som skulle känna sig bekväma med att intervjuas i 

grupp och våga framföra sina åsikter. Jag ville välja ut intervjupersoner från vart och ett de 

kontrakt som Ingeus arbetar i eftersom målgrupperna skiljer sig åt. Då ett av kontrakten innebär 

arbete med nyanlända invandrare ville jag vara säker på att hitta personer ur denna målgrupp som 

behärskade det svenska språket så att både jag och dessa respondenter skulle kunna göra sig 

förstådda och därigenom kunna få ut så mycket material som möjligt av gruppintervjun. Jag valde 

att inkludera denna målgrupp i studien eftersom det kunde vara intressant att se vad de finner är 

                                                 
23

 Nielsen 2000, s 101 
24

 Nielsen 2000, s 143 
25

 Nielsen 2000, s 168 
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intressant och tilltalande på ett jobbcoachningsföretags hemsida som inte kommunicerar på deras 

modersmål och vad i hemsidan som påverkar deras syn på företaget. En av de övriga tre 

målgrupperna är unga personer som kanske har helt andra krav och syn på hemsidor idag och på 

vilket sätt de fattar beslut om ett företag, vilket kunde vara intressant att få en förståelse för. Den 

tredje målgruppen innefattar äldre långtidslösa personer med längre erfarenhet som kanske ställer 

högre krav på ett jobbcoachningsföretag.  

 

Då jag själv arbetar på Ingeus kunde jag lättare välja ut respondenter genom att fråga 

jobbcoacherna på företaget om tillgängliga och passande intervjupersoner. Jag tog sedan 

personligen kontakt med de rekommenderade personerna via telefon. Målet var att genomföra två 

gruppintervjuer men under tiden som jag letade efter intervjupersoner dök det upp vissa hinder 

som gjorde att jag fick ta beslutet att genomföra endast 1 gruppintervju. De största hindren som 

påverkade det här beslutet var svårigheten att koordinera så att samtliga personer kunde delta i en 

gruppintervju vid samma tidpunkt samt att hitta tillgängliga intervjupersoner som var villiga att 

ställa upp.  

 

Jag lyckades till slut få tag på sex intervjupersoner. Enligt Obert & Forsell det är fullt möjligt att 

genomföra en fokusgruppsintervju med 4-6 personer och samtidigt få fram ett användbart 

resultat. 
26

  

 

3.2 Metodval  

Vid kvantitativa undersökningar söker man den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper 

genom att söka svar på till exempel hur många eller hur mycket. Är man däremot ute efter att 

söka förståelse och tankesätt hos en individ eller en grupp individer lämpar det sig bäst att 

använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod.
27

 Då intresset låg i att få en djupare förståelse 

för hur Ingeus målgrupp uppfattar information på olika hemsidor valdes en kvalitativ 

undersökningsmetod ut, i form av en fokusgrupp.  

                                                 
26

 Obert & Forsell 2000, s 6,7 
27

 Hartman 2004, s 273 
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Fokusgrupp  

En fokusgrupp är en form av gruppintervju som leds av en moderator där deltagarna i gruppen 

ger sina synpunkter och värderingar på en aktuell fråga eller ett ämne.
28

 Metoden kan ses som en 

grupprocess, där enskilda deltagares uppfattningar leder till associationer och reaktioner hos 

andra och där många olika perspektiv på en fråga kommer fram. Enligt Obert & Forsell är det 

fullt möjligt att genomföra Fokusgruppsintervju och få ett användbart resultat med ett gruppantal 

på 4-6 personer.
29

 Med fler än sex personer finns det risk för att det bildas subgrupper som talar 

med varandra och att tillbakadragna personer inte kommer till tals.
30

  

För att underbygga diskussionen i gruppen/grupperna finns det möjlighet att använda sig av ett så 

kallat stimulusmaterial. Till exempel olika typer av texter, bilder och filmer som deltagarna kan 

resonera kring. Materialet bör då syfta till att väcka frågor och diskussion, inte till att 

argumentera och ge svar.
31

   

 

Inför intervjun bör man ha bestämt sig för hur strukturerad intervjun ska vara. Detta beror till stor 

del på vad vilken information man söker från personerna som valts ut. Man kan välja att 

strukturera frågorna så att man styr vad som diskuteras eller så kan man välja att ha mindre 

strukturerade frågor där gruppen får diskutera mer fritt.
32

 Meningen med att ha strukturerade 

frågor är att man lär sig mer ingående om redan förutbestämda teman där gruppen kan diskutera 

och framföra sina åsikter kring det valda ämnet. Fördelen med strukturerade intervjuer är 

möjligheten att få mer välriktad information. Risken är dock att man tror sig veta vad de rätta 

frågorna är och att man då inte får ut de svar man egentligen behöver. Eller, att man får svar på 

något som inte besvarar det man vill få svar på.
33

 För strukturerade frågor kan begränsa 

möjligheten att få ut den information man vill ha från gruppen. Även om gruppen försöker 

framföra ytterligare åsikter skulle för strukturerade frågor avstyra dessa från att komma fram.
34

  

 

Enligt Morgan kan det vara riskabelt att samla data från endast ett intervjutillfälle. En mindre 

                                                 
28

 Obert & Forsell 2000, s 6,7 
29

 Ibid. 
30

 Ekström, Larsson 2010, s 81 
31

 Ekström, Larsson 2010, s 80 
32

 Morgan 1998, s 44 
33

 Morgan 1998, s 46 
34

 Ibid.  
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lyckad sammansättning av intervjupersoner kan ha påverkat resultatet på ett negativt sätt. Starka 

personligheter kanske dominerar diskussionerna och låter andra mindre pratsamma personer 

komma till tals. När det kommer till själva analysen är det bra att ha samlat data från flera 

grupper eftersom man då kanske lättare kan se vilka frågor som kanske bara verkat viktiga för en 

grupp eller om detta gällde för samtliga grupper.
35

  

 

3.3 Genomförande 

Enligt Morgan kan det vara nödvändigt att genomföra fler intervjugrupper då svaren under en 

genomförd intervju visat sig vara för vitt skilda.
36

 På grund av tidsbrist hann jag endast 

genomföra en (1) fokusgrupp om sex personer. Det var problematiskt att engagera människor till att 

sätta undan tid till att delta i studien, och det största problemet var att få ihop människor till en och 

samma tidpunkt. Alla respondenter var i enlighet med mitt urval, en person från varje kontrakt. Fyra 

killar och två tjejer. Jag anser att mitt resultat har god giltighet därför att jag har gjort ljudupptagning 

med hjälp av en mobiltelefon, och därefter ordagrant transkriberat i talspråk för att inte misstolka 

intervjupersonernas uttryck. 

 

Under intervjutillfället valde jag att använda mig av semi-strukturerade frågor med bestämda 

teman som skulle underlätta för mig att få svar på de frågeställningar jag hade. Detta skulle tillåta 

mig att ha kontroll över intervjun samtidigt som respondenterna skulle ges möjligheten att 

diskutera lite friare kring hemsidan. I utförandet av intervjuguiden började jag med att göra en 

tematisering, där syftet och frågeställningarna formulerades. Mina teman var styrde efter mina 

frågeställningar samt utifrån de teorier som studien utgår ifrån.  

 

Jag valde att genomföra gruppintervjun i Ingeus AB:s kontorslokaler mitt i Stockholm City i ett 

avskilt konferensrum. Platsen valdes eftersom respondenterna är vana vid den miljön och att det 

var en central plats för alla att ta sig till. Platsen valdes även för att de kunde känna sig 

avslappnade och kunde lättare öppna sig och kunna tala fritt kring mina 

frågor. Jag bjöd på kaffe/te och kakor för att ytterligare skapa en avslappnad stämning. 

 

Jag började intervjun med en orientering där jag först berättade om syftet med intervjun och även 

                                                 
35

 Morgan 1998, s 82 
36

 Morgan 1998, s 79 
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en kort beskrivning av intervjun. Jag informerade dem om att jag även kommer att spela in 

intervjun och att de kommer att bli citerade senare i uppsatsen. På grund av sekretess skulle de 

även vara anonyma i uppsatsen och deras riktiga namn skulle bytas ut mot ett påhittat alias. Innan 

intervjun startade fick respondenterna fick i uppgift att granska två hemsidor tillhörande två 

jobbcoachningsföretag som sedan diskuterades i intervjun. Den ena hemsidan var ett företag som 

är verksamma i Sverige och den andra hemsida är Ingeus syskonbolag i England. Hemsidorna 

skiljer sig mycket åt. Den ena var det väldigt mycket fokus på layoutmässigt med bilder, färger 

och en blogg. Den andra var med färglös men fokuserade mer på att ge besökaren så mycket 

information om företaget. Eftersom de skiljde sig åt så pass mycket visuellt och innehållsmässigt 

tyckte jag att det skulle vara intressant se vad respondenterna tyckte om de båda i jämförelse med 

varandra. Intervjun höll på i cirka 45 minuter. 

 

Jag följde intervjuguiden hela tiden men inte bokstavligt. Jag hoppade mellan frågorna för att inte 

förstöra flödet i respondenternas svar. Jag var hela tiden medveten om vad jag frågade och gick 

tillbaka till frågor jag hade hoppat över för att på så sätt kunna täcka allt jag ville ta upp. Mitt mål 

var att hela tiden motivera respondenterna till att berätta om sina upplevelser och erfarenheter 

kring deras besök på hemsidorna. Jag valde att få igång en diskussion bland deltagarna och trots 

att samtalet stundtals gick utanför ramen för vad vi var intresserade av lät jag det fortgå. Detta 

valde jag att göra för att deltagarna inte skulle känna sig hämmade och censurerade. 

4. Resultat/Analys 

 

1. Vilket innehåll intresserar målgruppen? 

Samtliga respondenter uppger att de är intresserade av att hitta jobbsökartips av olika slag. Det 

kan bland annat röra sig om informativa texter om hur man skriver ett CV, hur man förbereder 

sig för en intervju och olika sätt att söka jobb på. Anledningen till detta uppger respondenterna 

vara för att man lätt kan glömma bort den information som ges under de personliga mötena med 

sin coach och som i efterhand kan vara värdefullt att hitta på hemsidan. Om det inte finns sådan 

information att tillgå på en hemsida vill de kunna få tillgång till länkar som kan föra besökaren 

vidare till andra hemsidor som innehåller sådan typ av information.  
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Respondenterna tycker att det vid ett första besök på ett företags hemsida är intressant att se vilka 

coacher som jobbar på företaget för att de ska vara säkra på att den rätta hjälpen finns att få. 

Coacherna får gärna finnas med på bild tillsammans med kortare information på personalen om 

vilken bakgrund de har. Det inger en känsla av förtroende om man vet att personalen har en viss 

yrkesmässig bakgrund med erfarenhet och nätverk från samma bransch. 

 

”Om man har bakgrund från olika branscher så är det bra, men om jag söker 

barnskötarjobb så är det ju tryggare för mig att liksom komma någonstans där dom har 

lite såhär pedagogiskt eller vad det nu är för jobb jag söker. Det tycker jag är viktigt. Då 

känns det som att man kan få den rätta hjälpen liksom att de har lite stalltips att ge.” 

- Karin 

 

Peter svarar att han vill ha lite mer ingående information och vill kunna hämta större 

informationsdokument i pdf-format. Gärna i större mängder. Dock ska det finnas tydligt markerat 

så att man kan sålla och välja på ett tydligt sätt så att man inte riskerar att tanka hem stora pdf-

filer i onödan. Jonas tycker att det skulle vara bra att ha hemsidan som ett ställe att uppdatera sig 

med nödvändig information om man till exempel inte kunnat närvara vid de aktiviteter som hålls 

på hos företaget. Respondenten fick medhåll från övriga intervjupersoner. 

 

”Jag blir så uppdaterad av min coach, och jag skriver ner så mycket, så jag är aldrig av 

behov av att gå in på hemsidan. Men skulle det vara någonting så är det klart att det skulle 

vara skönt att kunna hitta det på hemsidan. Jag skulle gå in på hemsidan och titta på något 

som jag kanske missat på ett seminarium om jag varit sjuk, om det fanns, absolut.” - Jonas 

 

Karin tycker att så länge man söker jobb är det bra att kunna gå in på hemsidan. Hemsidan kan 

vara ett bra komplement till den muntliga informationen som ges från sin personliga coach. 

 

”Allt som man får in i huvudet försvinner ju, då är det bra om man kan gå in och 

uppdatera sig lite: ”Javisst ja, så där kunde jag ju göra också, det hade jag glömt” - Karin 
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Anna anser att en hemsida kan vara bra till en början. Innan hon själv påbörjade aktiviteter på 

Ingeus besökte hon företagets hemsida mycket i början för att skapa sig bra grundinformation om 

företaget. När hon väl hade läst igenom det mest intressanta på hemsidan har hon inte haft något 

intresse av att gå in på sidan mer. 

2. Hur vill man att informationen ska förmedlas på en hemsida? 

Både Ali och Hamed tycker att det underlättar om det finns många språk att välja mellan då 

svenska är deras andraspråk. Finns det inte alternativa språk eller lättare svenska lämnar de 

snabbt sidan på grund av att de inte förstår, säger båda respondenterna. Den engelska hemsidan 

visade filmer, detta tyckte både Ali och Hamed var bra. Resten av respondenterna upplevde att 

filmer var alldeles för långa och man hann tröttna innan filmen kommit till sin poäng. Detta 

upplevde de som något negativt och uttråkande. 

 

Flera av respondenterna betonade tyckte strukturen var väldigt bra på ena hemsidan, men inte alls 

bra på den andra. Detta uppgav man hade en stor del i deras slutgiltiga intryck av hela företaget. 

Man fann inget intresse av att fortsätta läsa på hemsidan som inte hade struktur. Den andra 

hemsidan var däremot väl strukturerad med tydliga rubriker. Det var lätt att hitta den information 

man sökte eftersom alternativen var klara, tydliga och målgruppsanpassade. 

 

3. Vad krävs för att man ska vilja återvända till en hemsida? 

Peter tycker att ju mer en hemsida blir uppdaterad, desto större nytta kan man ha av den. Om det 

är ständigt samma innehåll och det inte händer något har man inte lika stort behov av att 

återvända till hemsidan. Samtliga respondenter håller med Peter om detta.  

 

”Om man vänjer sig vid att det är ny info på hemsidan hela tiden, då tar jag för vana att 

besöka den hemsidan kanske 2-3 gånger i veckan. Men om jag vet att, nä här är det bara 

info hela tiden, till slut då glömmer jag bort den hemsidan.” – Peter 

 

En av respondenterna anser inte att hemsidan används till så mycket efter att hon börjat träffa sin 

coach. All info kommer från coachen, men hon anser samtidigt att det kan vara bra att ha en 

hemsida för att hitta information på om man skulle behöva. En annan av respondenterna fyllde i 
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att så länge man söker jobb så är det bra att man kan gå in på hemsidan eftersom man inte kan 

komma ihåg all information och kunskap man får från coacherna. 

  

”De bloggade ju också på Eductus, det tyckte jag var lite ballt. Liksom om hur dom 

jobbade och vad dom gjorde. Det var kul. Det gav ett intryck direkt intryck av att de är 

väldigt engagerade. Sen vet jag inte om jag skulle besöka den oftare för det, men det var 

en kul grej.” - Anna 

 

Fem av sex respondenter skulle välja Eductus hemsida för den engelska. Det som lockade var 

layouten med varma färger och att informationen kändes mer lättillgänglig. Den engelska 

hemsidan såg i jämförelse blek, tråkig och rörig ut och lockade inte. En av respondenterna, Peter, 

tyckte däremot tvärtom. Han skulle valt den engelska hemsidan framför Eductus eftersom det 

fanns mer innehåll som lockade, mycket mer information att välja bland. Han gillar mer enkla 

hemsidor och behöver inte så mycket färger för att tycka om en hemsida.   
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5. Slutsats 

 

Eftersom denna studie är gjord under ett begränsat antal veckor, har detta medfört begränsningar i 

både empiri och omfång. Jag är medveten om att om jag hade gjort minst ytterligare en 

gruppintervju hade jag kunna jämföra gruppernas svar och på så sätt fått ut mer intressanta 

slutsatser gällande mina frågeställningar.  

 

Syftet med studien var att undersöka arbetslösa personers syn på hur företag inom 

jobbcoachningsbranschen kommunicerar via sin hemsida. För att besvara syftet ställdes tre 

frågeställningar som tar upp vilket innehåll som intresserar målgruppen, hur målgruppen vill att 

informationen ska förmedlas på en hemsida och vad som krävs för att man ska vilja återvända till 

en sådan hemsida. Teorierna jag har valt att använda mig av är förvisso tio år gamla och mycket 

har hänt i utvecklingen av webbsidor och användbarhetsteorier sedan dess. Men jag anser ändå att 

teorierna jag valt är grundläggande när det gäller kommunikation på hemsidor och att dessa ändå 

är relevanta för min studie. 

 

Det jag kan utläsa från fokusgruppsintervjun är att en hemsida är viktig för samtliga respondenter 

i ett första skede för att skapa förtroende samt för att ge besökarna en uppfattning om hur seriöst 

företaget verkar. De vill kunna ta del av många olika tips om hur man söker jobb och vill gärna 

kunna se vilka erfarenheter coacherna som jobbar på företaget har, för att på så sätt bättre kunna 

avgöra om att man hamnar i goda händer eller inte. Det är viktigt för respondenterna att hemsidan 

är logiskt strukturerad och presenterad på ett snyggt sätt layoutmässigt för att hålla intresset vid 

liv under besöket. Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att innehållet ska vara uppdaterat 

för att kunna finna intresset att återvända. Populära inslag kan vara bloggar eller annat som gör 

hemsidan levande med ny information, som även signalerar om engagemang på företaget. Andra 

faktorer för att de ska stanna kvar på sidan är om informationen inte upplevs som relevant för 

besökaren samt att layouten ska vara attraktiv, här spelar färger och typsnitt in. 

 

Ytterligare en slutsats är att olika saker påverkar olika personer i de olika målgrupperna. För alla 

är det viktigt att de uppfattas som seriös men det är olika element och innehåll på en hemsida som 
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ger intryck. Vissa tyckte om bilder, några gjorde det inte. Samma sak med filmer och 

animationer. Vissa ville ha massor med länkar och texter, för andra var det viktigare med en 

stilfull hemsida som ser välgjord ut vilket signalerar om att företaget är seriöst. Eftersom 

hemsidorna skiljde sig åt så pass mycket visuellt och innehållsmässigt tyckte jag att det skulle 

vara intressant se vad respondenterna tyckte om de båda i jämförelse med varandra. Min 

förutfattade mening var att samtliga respondenter skulle vara eniga om att de föredrog den 

svenska hemsidan som var mer färgglad och välarbetad layoutmassigt. Men så var inte fallet. En 

av respondenterna tyckte att den engelska hemsidan var mycket bättre och seriösare på grund av 

all den information textmässigt som den delade med sig av och ansåg att bilder och färger inte 

hade någon betydelse för hans åsikt om företaget. Detta var helt tvärtemot vad resten av gruppen 

tyckte. De föredrog istället den svenska hemsidan på grund av att den såg bra ut layoutmässigt 

och såg mer genomarbetad ut och att informationen var välstrukturerad och enklare kunde ge 

dem en snabb bild av hur pass seriöst företaget verkar vara. Det hade varit intressant att 

genomföra ytterligare en gruppintervju för att kunna se något samband i om denna 

meningsskiljaktighet bara är en fråga om smak eller om det gäller vilken typ av målgrupp det är 

som besöker hemsidan.  
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Bilaga 1. 
 

 

Intervjuguide  

 

Intro 

- Välkomna 

- Förklara anledningen till undersökningen 

- Intyga sekretess 

- Deltagarna presenterar sig för varandra 

 

Titta igenom 2 hemsidor 

1. www.eductus.se 

2. www.ingeus.co.uk 

 

Vilket innehåll intresserar målgruppen? 

1. Vad är du som arbetssökande intresserad att hitta på en hemsida för jobbcoachning? 

 

Hur vill du att informationen ska förmedlas på en hemsida?  

 

Struktur 

- Startsidan 

- Första intrycket. Vad är bland det första som väcker din uppmärksamhet på den här sidan? Vad 

är positivt, vad är negativt?  

 

Bilder 

- Vad tycker ni om bilder/bildspel 

 

Text/språk 

- Text (hur är texten upplagd, jämför båda hemsidorna). 

- Rubrikerna. Är de tydliga/otydliga? 

- Informationen. Är den relevant/tilltalande?  

 

Helhet 

- Kan ni nämna fördelar/nackdelar med varje hemsida? 
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Bilaga 2. 

 

 

www.ingeus.co.uk 
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Bilaga 3. 

 

 

 

www.eductus.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


