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Regeringen presenterade 2009 en åtgärdsplan för att råda bot på arbetslösheten. I 

och med det bereddes 740 arbetscoacher att etablera sig på arbetsförmedlingarna 

runt om landet. I media har det vid ett flertal tillfällen gjorts kommentarer 

angående arbetscoachernas korta utbildning och om deras insatser verkligen har 

gett resultat. Deltagarna i studien bestod av fem arbetsförmedlare och fyra 

arbetscoacher, varav två var män. Studiens syfte var att fånga upp hur deltagarna 

upplevde sina yrkesroller på sin arbetsplats. En kvalitativ metod genomfördes, där 

intervjuguiden innehöll frågor som skulle besvara på deltagarnas upplevelser i 

sina yrkesroller. Teman skapades av den sammanfattade texten och av det 

återkommande mönster tolkade författarna fram ett resultat. Där framgick det att 

arbetsförmedlarna upplevde att en allt för stor del upptogs av administration 

medan arbetscoacherna verkade nöjda med sina arbetsuppgifter. Författarnas 

slutsats var att arbetsförmedlarna var överbelastade.       
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Inledning    
 

För att i stundande lågkonjunktur minska arbetslösheten i Sverige har regeringen i början av 

2009 lagt fram en åtgärdsplan, där Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att erbjuda de arbetslösa 

en intern arbetscoach. Det har även gjorts upphandlingar med externa arbetscoacher. 

Förutsättningen för att få ta del i ett coachning program skulle vara att personerna skulle vara 

inskrivna på arbetsförmedlingen eller vara på väg att bli arbetslösa. Detta gällde även de unga 

som under de tre första månaderna av sin arbetslöshet har en jobbgaranti. Till detta avsattes 

1100 miljoner kronor varav 300 miljoner skulle gå till att anställa och utbilda interna 

arbetscoacher. Det resulterade i 740 arbetscoacher som rekryterades på projektbasis. 

(Wolffelt, 2009). Vidare skriver han att coachning har fått kritik från expertishåll redan från 

början och den kvarstår nu ett år senare. Det är en nästan omöjlig uppgift för arbetscoacherna 

att skapa nya arbetstillfällen och även hitta praktikplatser i en tid av lågkonjunktur. I tidigare 

forskning har det mest koncentrerats på effekterna av coachning. I en kvasi studie av Evers, 

Brouwers och Tomic (2006) där resultatet påvisade att coachning som metod, för att uppnå 

målfokusering och en ökad självinsikt, var positiv. 

I media har det kretsat mycket kring externa coacher eller kompletterande aktörer och enligt 

Kramer (1999) så påverkas allmänheten av hur media framställer organisationer och påverkar 

direkt den allmänna uppfattningen och förtroende för dessa.  Det kan ha resulterat i den hårda 

kritik och reaktion som coachningsinsatsen faktiskt har fått.  I den här studien använde 

författarna sig av interna arbetscoacher och arbetsförmedlare på en arbetsförmedling i 

Sörmland.  
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Arbetsförmedlare 
 

Arbetsförmedlarna som är handläggare på arbetsförmedlingen har kontakt med både 

arbetsgivare och arbetssökande för att informera dels om läget på arbetsmarknaden och dels 

delge lämpliga kandidater till olika företag. En Arbetsförmedlare skall även tillsammans med 

den arbetssökande bistå vid en individuell planering, där bland annat coachning, motivering 

och stöttning är av vikt i arbetet att hitta en praktikplats, ett arbete eller utbildning. I ansvaret 

ligger även en kontinuerlig uppföljning av den arbetssökande. För att lyckas som 

arbetsförmedlare är bra kommunikation ett ledord. Som professionell ska en handläggare 

kunna föra en dialog och meddela sig på ett lättförståeligt sätt. Det gäller att kunna utöva sin 

myndighetsroll och ändå hjälpa sin klient på ett gynnsamt sätt, som till exempel bemötandet 

som är en viktig aspekt. För att kunna vara effektiv och hinna med att hjälpa de arbetssökande 

utnyttjar man ofta nätet eller de digitala informationskanalerna. Denna avsaknad av 

interaktion som då uppstår kan ligga till last för många som verkligen skulle behöva mer tid 

med förmedlaren. Det är en av skillnaderna från förr då det fanns mer tid med sina klienter 

(Woffelt, 2009).  Arbetsförmedlaren skall även sondera arbetsmarknadens krav och 

möjligheter med den sökande och försöka matcha deras önskemål. Till uppgifterna hör också 

att upprätthålla kontakten med myndigheter och organisationer, agera som en kontrollfunktion 

mot A-kassan och ge aktuell information som den sökande behöver angående regler och lagar. 

Efter ett regeringsbeslut för budgetåret 2010 ska Arbetsförmedlingen även ha ansvar för 

nyanlända invandrare och långtidssjukskrivna som skall återgå till arbetslivet samt de 

personer som behöver rehabilitering i någon form. Arbetsgivare skall också delges 

information om vilka hjälpmedel och tekniska möjligheter som finns för att underlätta 

anställning av personer med funktionsnedsättning (Arbetsförmedlingen, 2010). 

 

 

Arbetscoach 
 

Arbetscoacherna har till uppgift att under maximalt tre månaderna stötta, motivera och hjälpa 

arbetssökande att hitta arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling, starta eget företag eller i 

första hand hitta ett arbete. Dessutom skall arbetscoachernas stöd i viss mån underlätta 

samverkan med fackliga förbund och trygghetsorganisationer. För att nå en högre kvalitet ska 

varje arbetscoach endast ge stöd åt upp till 20 arbetssökande. Efter 90 dagar går den 

arbetssökande, om ingen sysselsättning uppnåtts, vidare till en arbetsförmedlare. För att bli en 

intern arbetscoach krävs en internutbildning på fem dagar och vidare två och en halv dagars 

uppföljning (Eriksson, 2009). Enligt Wolffelt (2009) har rekryteringen och utbildningen av de 

nya arbetscoacherna på arbetsförmedlingen gått alldeles för fort. Han anser att de inte kan 

vara tillräckligt förberedda när en arbetscoach kan rekryteras direkt från arbetslösheten. Efter 

en veckas utbildning ska de dels kunna matcha, coacha och förstå hur 

arbetslöshetsförsäkringen fungerar och även lära sig behärska en myndighets interna 

statistiksystem. En kompetens långt utöver kunskapen de faktiskt hinner ta till sig. Det har 

uppstått en mängd kritik angående den nya yrkesrollens korta utbildning och det är i sin rätt 

att ta reda på hur jobbcoachernas arbetsuppgifter skiljer sig från arbetsförmedlarnas.   

   Coachning enligt Gjerde (2004) beskrivs som ett komplext begrepp, där definitionen till viss 

del framstår som förvirrande. Ordet kommer ifrån engelskan och betyder turistbuss eller 

galavagn. Det kan ses som en metafor för något som fraktar människor från ett ställe till att en 

individ befinner sig på en önskad plats.  Det anses att redan för ett par tusen år sedan använde 

http://www.arbetsformedlingen/
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Sokrates metoder som i våra dagar kan liknas med coachning. I ett mer modernare samhälle 

började begreppet främst användas inom idrottsvärlden och har sen spridit sig inom 

näringsvärldens arenor. Gjerde (2004) fortsätter med förklaringen att coachning är ett 

angreppssätt med syfte att utveckla människor på det yrkesmässiga och det personliga planet. 

Den relation som uppstår ska vara individuell och vara frivillig, det ska skapas ett förtroende . 

Enligt Kramer (1999) kan ett förtroende raseras om misstänksamhet uppstår mellan två parter. 

Misstänksamhet är ett psykologiskt tillstånd där en individ har många, ibland motstridiga, 

teorier om en persons ärlighet eller motiv. Vidare anser han om en individ upplever att de är 

hårt övervakade eller granskade så ökar individens misstänksamhet och förtroendet kan utebli. 

    Enligt Gjerde (2004) ska coachen fokusera på att se processen, lösningar och möjligheter 

istället för att ställa diagnoser. Det är även viktigt under processens gång vara inriktad på 

framtiden. Meningen med coachningen är att både knyta en persons kunskap, värderingar, mål 

och motivation till handling. Coachen ska främst ge stöd, men även förmå klienten att behålla 

fokus och skapa en drivkraft i den aktuella processen. Vidare nämner han att det gäller att 

bygga upp individens tro på sig själv (Gjerde, 2004).  Enligt Dacre Pool & Sewell (2007) är 

självkänsla viktigt att ha i sökandet efter arbete. Det är även viktigt att en arbetscoach har en 

stark självkänsla, så att hon kan hjälpa de arbetssökande. Självkänslan kan arbetas upp genom 

”mastery experiences”, som innebär att utföra en arbetsuppgift på egen hand.  Även ”vicarous 

experiences” kan leda till bättre självkänsla, det innebär att hämta inspiration från andra 

arbetscoacher som har varit i liknande situationer. Slutligen kan även ”social persuasion” 

förbättra självkänslan. Det sker när en person blir övertygad om att hon besitter den kapacitet 

som krävs för att klara av en speciell uppgift, en ”social övertygning” . Locke & Latham 

(1990) gjorde en studie på 118 studenter, som med sina olika ambitioner (studieresultat), fick 

skatta sin tillfredställelse vid olika nivåer på en betygskala. Resultatet visade att en persons 

ansträngningar kom an på vilka egna krav eller mål som sattes. Samspelat mellan mål, 

förväntningar och self-efficacy påverkar en persons prestation. Är målen således höga 

behöver också personen åstadkomma mer för att uppleva att hon har lyckats. Om personen 

dessutom har hög self-efficacy så är hon mer ihärdig att nå sina mål trots motgångar. Det 

förklaras med att det finns en övertygelse och självklarhet att hon ska klara målen. Dessutom 

arbetar de med hög self-efficacy effektivare under tidspress. 

 

Hinder 
 

Tillsammans ska coachen och klienten undanröja hinder på vägen, det gäller att synliggöra 

och nedmontera de hinder som ställer sig i klientens väg enligt Gjerde (2004). Det finns 

många olika benämningar på hinder såsom motgångar och utmaningar. Till denna studie 

benämns begreppet som hinder. Enligt Lötbom (2009) finns det olika sorters hinder, två 

huvudkategorier, yttre och inre hinder. Yttre hinder kan vara faktorer som kan påverkas såsom 

svårigheter att få tiden att räcka till, arbetsbelastning. Men det kan även vara faktorer som inte 

kan påverkas exempelvis andra människors beteenden. Men det är oftast inte det yttre 

hindrena som ställer till det för oss utan de inre hindren, som finns hos människan själv. 

Problematiken som sitter stopp för en människa är oftast hennes egna föreställningar om sig 

själv och det är det allra svåraste att överkomma. Det är bara den personen själv som kan 

överkomma dem ingen annan kan göra det. Även Gjerde (2004) anser att den svåraste 

motståndaren är oftast människan själv. Negativa tankar och tvivel bryter ner eller stänger 

inne mål och drömmar i livet. Roese och Olson (2007) anser att människan inte vill tänka 
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negativt om sig själv. Därför skyller man ofta allt negativt på andra för att slippa känna obehag. 

Människan tar inget ansvar själv om något går dåligt utan det är alla andras fel. Det benämns 

Self-justification och är ett psykologiskt begrepp som beskriver hur en människa rättfärdigar 

sig själv. Det är två tankar som står i konflikt med varandra eller så kan det vara i en situation 

där individens beteende går emot sina egna principer. Personen försvarar sedan sitt beteende 

och förnekar all negativ respons som är associerat till beteendet (Roese & Olson, 2007). Det 

är ett svårt hinder för arbetscoachen och arbetsförmedlaren att få den arbetssökande, som 

använder sig av ”Self-justification”, att ta sitt eget ansvar. 

 

Motivation 

Både arbetscoacher och arbetsförmedlare har till uppgift att stötta och motivera andra, men 

förutsättningen är att själv kunna vara motiverad. Enligt Furnham (2005) är just motivation ett 

av de fundamentala problemen, att motivera sig att göra något överhuvudtaget. Enligt 

Peterson & Whiteman (2007) är självuppskattningen av sin kognitiva förmåga indirekt viktigt 

för vad man kommer att prestera. Att tänka positivt på sina egna möjligheter kan leda till ett 

självuppfyllande av sina handlingar som i sin tur kan öka motivationen och ihärdigheten i att 

lösa sina uppgifter. Det har ibland ansetts att det är pengar som är den största motivatorn, men 

enligt Furnham (2005) så ökar motivationen bara beroende på hur högt pengar egentligen 

värderas hos individen. Pengar motiverar mera när förhållandet är tydligt mellan att hårt 

arbete också ger avkastning. Locke och Latham (1990) anser att lön, delaktighet, och arbetet i 

sig ökar motivationen.  

    För att bäst förklara hur motivationen att arbeta hålls uppe är med hjälp av faktorer i olika 

motivationsteorier: målsättningsteorin och förväntansteorin. Med målsättningsteorin är det 

fördelaktigt att sätta upp svåra, men uppnåeliga mål för att medarbetarna ska sträva hårdare 

för att nå dem. Målen skall helst tillsättas tillsammans med den anställda i form av en 

överrenskommelse, men framförallt ska de vara specifika och väl definierade. Det är viktigt 

att den anställdas målsättning följs upp med hjälp av feedback, som ger klarhet i om målet är 

uppnått och få uppmuntran till att nå högre mål (Locke & Latham). Även Parsloe & Wray 

(2002) anser att sätta upp mål är vägen till att upprätthålla motivation. De har delat upp detta i 

fyra steg: att få förståelse och acceptans, motivera till handling, stödja utvecklingsplanen, 

utvärdera och upprätthålla motivationen. Det viktigaste för att få en klient att bli motiverad är 

att klienten verkligen har förstått och tar eget ansvar för sin situation. Det är nu som 

motivationen att vilja förändra kan börja. Med hjälp av förväntansteorin förklarar Locke och 

Latham (1990) att en persons resultat/ prestation motiveras av förväntan (expctancy) och att 

personens ansträngning ger resultat som i sin tur leder till belöning (instrumentality). 

Dessutom spelar graden av resultatets uppfattade värde (valance) en roll. Människor är 

rationella, logiska och tänkande varelser, som kan bedöma innan vad de vill uppoffra för 

priset av sina insatser (Locke & Latham, 1990).  

 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Enligt Woffelt (2009) kan det kan vara svårt för gemene man att skilja på de olika 

yrkesrollerna arbetscoach/ arbetsförmedlare. När utbildningen för arbetscoacherna endast 

varar en vecka signalerar det att praktiskt taget vem som helst gå in och arbeta på en 

arbetsförmedling, man förringar arbetsförmedlarnas yrkesroll som minst kräver 
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högskoleutbildning. Det övervägande syftet med den här studien var att belysa hur 

arbetsförmedlaren och arbetscoachen upplever sina olika yrkesroller. Nyttovärdet med studien 

kan teoretiskt ge en översikt i hur de olika yrkesrollerna upplevs på en liten arbetsförmedling 

och deras sätt att hantera den nya yrkesrollen. Eftersom det inte ingående har gjorts en direkt 

uppföljning på samhällets satsning med intern jobbcoachning väckte det ett stort intresse hos 

författarna. Det var författarnas ambition att påvisa med en kvalitativ undersökning hur 

situationen upplevs på den specifika arbetsförmedlingen. Därmed kan eventuella åtgärder på 

det aktuella området förberedas för framtiden.  

    Följande frågeställning avsåg besvaras av de aktuella deltagarna på arbetsförmedlingen. 

Hur upplever du din yrkesroll?  
 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Alla anställda, vars yrkeskategori var aktuell för studien, tillfrågades. De nio deltagare som 

deltog representerade arbetsförmedlingen i Sörmland. Dessa nio bidrog med utförlig och 

relevant information. Av de nio som deltog i studien var sju kvinnor mellan 25-45 år. Av 

dessa hade sex deltagare högskoleutbildning. De två männen var mellan 40-45 år. En hade 

högskoleutbildning.  

Intervjuperson 1: 30-35 år och har arbetat som jobbcoach i fyra månader. Har 

högskoleutbildning. 

Intervjuperson 2: 30-35 år och har arbetat som jobbcoach i åtta månader. Har 

högskoleutbildning. 

Intervjuperson 3: 40-45 år och har arbetat som jobbcoach i ett år. Har högskoleutbildning. 

Intervjuperson 4: 25-30 år och har arbetat som jobbcoach en månad. Har ingen 

högskoleutbildning. 

Intervjuperson 5: 40-45 år och har arbetat som arbetsförmedlare i 18 år. Har 

högskoleutbildning. 

Intervjuperson 6: 35-40 år och har arbetat som arbetsförmedlare i tre månader. Har 

högskoleutbildning. 

Intervjuperson 7: 40-45 år och har arbetat på arbetsförmedlingen som arbetsförmedlare i nio 

år. Har ingen högskoleutbildning. 

Intervjuperson 8: 40-45 år och har arbetat på arbetsförmedlingen som arbetsförmedlare i 10 

år. Har högskoleutbildning. 

Intervjuperson 9: 20-25 år och har arbetat som arbetsförmedlare i ett år. Har 

högskoleutbildning. 

 

 

Material  
 

Semistrukterade intervjuer användes, där syftet var att få fram deltagarnas autentiska 

upplevelser i sin yrkesroll. För att få svar på deltagarnas upplevelse av sina yrkesroller 

ställdes bland annat följande frågor:      

 

”Får du någon respons tillbaka av klienten? Om ja på vilket sätt?” 

 

”Vilka förväntningar tror du att de arbetslösa har på er?”Och vilka förväntningar har du på 
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de arbetslösa?” 

 

 

Procedur  
 

Via telefon kontaktades en person på en mindre arbetsförmedling i Sörmland. Författarna 

presenterade undersökningen och dess syfte och tillfrågade kontaktpersonen om det fanns ett 

intresse att delta i studien. Kontaktpersonen informerades även om de forskningsetiska 

principerna. För att få en form av mättnad av den erhållna informationen och en representativ 

grupp som hade kunskap om att belysa de olika yrkesrollerna tillfrågades samtliga 

arbetsförmedlare och arbetscoacher av kontaktpersonen på ett veckomöte. Urvalet var 

målinriktat och totalt för att just få de aktuella och insatta medarbetarnas upplevelser.  De fyra 

interna arbetscoacher som var anställda deltog i studien. Av arbetsförmedlarna som 

tillfrågades kunde fem av dem ställa upp på en intervju. De övriga två ansågs sig inte kunna 

avvara sin tid för att delta i studien. Författarna informerades om att det i dagsläget var 

intensivt på arbetsförmedlingen. Frågeguiden och ett missivbrev mailades över till 

kontaktpersonen, som i sin tur vidarebefordrade dessa till intervjupersonerna. I missivbrevet 

informerades om bland annat de forskningsetiska reglerna (informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialkravet). Efter klartecken från deltagarna 

delgavs författarna tid och plats för intervjuerna, som i största möjliga mån försökte anpassa 

sig till dessa tider. Innan själva intervjun försökte författarna skapa en informell och 

avslappnad kontakt med deltagarna. För samtliga deltagare redogjordes det än en gång om de 

etiska forskningsreglerna, samt studiens syfte och mål. En förfrågan om bandning av samtalet 

gjordes även och då samtliga samtyckte användes bandspelare. Därefter påbörjades intervjun, 

som startade med övergripande bakgrundsfrågor, för att sedan på ett naturligt sätt ledas in på 

mer riktade frågor. Under intervjun gjordes kontinuerligt medvetna uppehåll och författarna 

sammanfattade svaren för att få tid för eftertanke och att svaren uppfattats korrekt av 

författarna. Intervjuerna ägde rum på arbetsförmedlingen vid olika tillfällen och tog cirka 60 

minuter. På grund av platsbrist användes även annan lokal i närheten under några intervjuer. 

Detta ordnades av intervjupersonerna själva och upplevdes därför inte som något hinder. 

Ingen ersättning eller kompensation utdelades. 

 

 

Etiskt förhållningssätt 
 

Undersökningsdeltagarna informerades om Vetenskapsrådets (2009) viktigaste 

forskningsetiska principer. Det gällde frivilligheten att vara med i undersökningen 

(informationskravet) och att studien var i forskningssyfte för att lyfta fram upplevelsen av 

motivationen i respektive yrkesroller (nyttjandekravet). Vidare tog deltagarna del av 

information om att de när som helst hade rätt till att avbryta undersökningen utan 

konsekvenser (samtyckeskravet). Inga namn skulle lämnas ut och det var endast författarna 

och deras handledare som hade vetskapen om deltagarnas personuppgifter 

(konfidentialitetskravet). Eftersom det handlade om en liten arbetsförmedling valde 

författarna att inte skriva ut deltagare 1 och deltagare 2 och så vidare i resultatet för att det 

inte skulle kunna gå att tyda vem som hade påstått vad. 
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Databearbetning  
 

Avsikten i belysandet av deltagarnas egna tankar och upplevelser föranledde författarna till en 

deskriptiv design (Sandelowski, 2000). Svaren analyserades utifrån ett innehållsanalys 

perspektiv (Howitt & Cramer 2008). Innehållsanalys är en metod som används för att 

analysera berättande data. Författarna analyserade materialet var för sig och gjorde en 

gemensam jämförelse och sammanfogade sina resultat i en sammanställande tabell. Först bröt 

författarna ned data till mindre grupper med gemensamt innehåll som ord, meningar som 

genom sammanhang och innebörd relaterade till varandra, teman. Därefter förkortades texten 

utan att relevant data togs bort. Efter detta sammanfogade författarna den förkortade texten till 

korta meningar, kodar. Denna kategorisering är enligt Howitt och Cramer utmärkande för 

innehållsanalys och innehåller kontentan av den ursprungliga texten. På en deskriptiv nivå 

kunde därför författarna hålla sig till råmaterialet, så nära den intervjuades beskrivning som 

möjligt. Intervjuerna transkriberades och utgångspunkten var de teman som fanns i 

intervjuguiden och som frågorna kretsade kring. Texten analyserades induktivt, med detta 

menas att författarna sökte efter andra teman som deltagaren själv tagit upp. Analysen skedde 

således på två nivåer: från på förhand givna teman, se tabell 1, och från nya teman som 

deltagarna själv lyfte fram. Efter att intervjuerna transkriberats kodades textmaterialet. 

Intervjuernas texter sammanfördes till en textmassa, där kategorisering skedde genom att i 

texten hitta relevanta teman för frågeställningen. Därefter skapades temarubriker där alla 

textdelar som behandlade respektive tema samlades. Som beskrivits ovan var de teman som 

växte fram ofta men inte alltid desamma som valda teman i intervjuguiden. Därefter 

omarbetades texten och de olika teman ett flertal gånger. Avsikten var att skapa en så stor 

tydlighet som möjligt. Den färdigarbetade texten, med tydligt uppdelade teman låg sedan till 

grund för resultatet. Se Tabell 1. I resultatet sammanfattades, med egna ord, det viktigaste 

under respektive tema, som med hjälp av citat från texten kunde förstärkas och förtydligas. 

Resultatet utgjorde kärnan av deltagarnas svar på frågeställningen, d v s deras subjektiva 

upplevelse av hur de upplever sin yrkesroll. 
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Resultat 
 

I Tabell 1 har författarna haft till avsikt att kortfattat beskriva teman som varit underlag i 

intervjuguiden och för att besvara författarnas frågeställning. Det har även vuxit fram teman 

under studiens gång.  Därefter har det genomförts en kategorisering av de teman som vuxit 

fram. Under subkategorierna har författarna presenterat ett resultat av deltagarnas subjektiva 

upplevelser. 

 

Tabell 1 

Sammanställning av intervjupersonernas upplevelser av sina olika yrkesroller  

Tema  Kategori  Subkategori 

Förväntningar Egna förväntningar  

Arbetscoach    Den arbetslösa ska själv söka jobb. 

Arbetsförmedlare           Egen information från andra, en s.k.      

kompetensutveckling. 

                                 

Motivation  Egen motivation  

Arbetscoach                                                                    Få respons, hjälpa människor      

   

Arbetsförmedlare                                                           Se utveckling av motivation hos den  

    Arbetssökande. 

Hinder  Yttre hinder   

Arbetscoach                                              Inget beslutsfattande 

Arbeta för en attitydförändring 

Inre hinder   

Finns inga hos coachen. 

                         

Arbetsförmedlare                Yttre hinder                                        

     Tidsbrist 

    Många klienter    

                                              Byråkrati 

Ont om jobb  

Inre hinder                         

Upplevelse att inte räcka till                               

   

 

Arbetscoach 
 

Arbetscoacherna i den här studien beskriver arbetscoachens främsta uppgifter som att finnas 

till för den arbetssökandes alla funderingar och frågor. Arbetscoachen ska hitta nya lösningar 

och skapa förutsättningar så att den arbetssökande ska komma ut på arbetsmarknaden så fort 

som möjligt. Vidare säger arbetscoacherna att det handlar om att stötta och motivera 

klienterna så att de kan gå vidare i sitt arbetssökande. En av deltagarna ser sin främsta uppgift 

som ”hjälp till självhjälp”, där det viktigaste är att få klienterna att förstå och tänka ut själva 

hur de ska klara av sin situation. 
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Förväntningar. Enligt en av arbetscoacherna har inte arbetsförmedlingen varit så bra på att 

marknadsföra sig själv och det märks tydligt på de arbetslösa som många gånger inte vet vad 

arbetsförmedlingen kan göra för dem. Oftast vet de endast vad media har skrivit hur det är på 

arbetsförmedlingen och den bilden är inte alltid så positiv.  

   Alla arbetscoacher är överrens om att många arbetssökande som kommer har förväntningar 

att arbetscoachen ska skaffa ett jobb åt dem. Detta tyder på att de inte fått tillräcklig 

information från handläggaren som erbjuder en coach. Vidare säger en arbetscoach: 

 

Det finns de driftiga ungdomarna som är målinriktade och vet vad de kan använda 

arbetsförmedlingen till och det finns de som har hamnat mera på glid eller inte vet vad 

de ska göra som har en mer negativ inställning till allt som har med arbetsförmedlingen 

att göra. De som inte har något mål har mycket svårare att förstå varför det är bra med 

en coach. 

 

Det är inte bara de arbetslösa som har förväntningar utan även arbetscoachen har 

förväntningar på klienten. Den största förväntningen är att klienterna ska ha löst de uppgifter 

de blivit tillsagda att göra till nästa möte. En av arbetscoacherna förväntar sig att hon ska få 

information av den arbetssökandes tidigare erfarenhet av olika yrkesområden. På det sättet får 

hon sin egen kompetensutveckling om de olika branscherna som hon tidigare inte hade 

kunskap om. 

    

Motivation. Arbetscoacher är överens om att de blir motiverade om de får någon slags respons 

av den arbetssökande. Responsen kan vara alltifrån ett höjt ögonbryn till det ultimata, den 

arbetssökande har fått jobb. Motivationen kan också triggas igång av att man ser personen 

utvecklas. Även kollegor ger arbetscoacherna motivation till att orka motivera nästa klient 

som kommer. En annan arbetscoach motiveras när det skapas ett förtroende mellan coach och 

klient. Men även motståndet från den arbetssökande bidrar ibland till att coacherna ser det 

som en utmaning att vända den negativa inställningen till positivt. När detta lyckas skapas en 

tillfredställelse som genererar till att orka fortsätta motivera nästa klient som kommer. ”Men 

man kan inte motivera alla, allt handlar om personkemi” anser en jobbcoach. Men vissa 

arbetscoacher anser att alla arbetssökande kan motiveras ”det tar bara lite längre tid”. 

 

   Hinder. En av arbetscoachernas viktigaste uppgifter är att få den arbetssökande att se förbi 

alla hinder. Hinder är faktorer som förhindrar den arbetssökande eller arbetscoachen att 

slutföra det som de ämnar göra för att uppnå resultat på vägen mot ett arbete. Det kan vara 

alltifrån yttre faktorer såsom att den arbetssökande inte kan resa för långt till ett arbete för att 

de har barn eller inte har råd att resa med kollektivtrafiken. ”Men allt som oftast är det faktiskt 

klienten själv som är det verkliga hindret och detta är den svåraste uppgiften att lösa”. I vissa 

specifika fall kan även arbetspsykologen behöva kopplas in. Även arbetscoachen har egna 

hinder som måste bekämpas. Den får inte ta några egna beslut utan måste alltid vända sig till 

arbetsförmedlaren för ett godkännande. Dock finns det vissa arbetscoacher som inte ser detta 

som något hinder att inte få ta egna beslut. Det kravlösa arbetet gör det hela lite lättsammare, 

”Att vara arbetscoach är gräddan på moset.” De måste även sätta tydliga gränser i samtalen 

med de arbetssökande annars är det lätt att samtalen blir terapeutiska istället för att ha samtal 

som ska vägleda mot ett arbete. 
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Arbetsförmedlare  
 

De deltagare i studien som arbetar som arbetsförmedlare är eniga om att deras främsta 

uppgifter är att matcha arbetsgivare med arbetssökande. Det är viktigt att skapa goda 

relationer med arbetsgivarna så att de vänder sig till arbetsförmedlingen istället för de privata 

bemanningsföretagen när det finns lediga jobb. För att arbetsgivaren skall kunna matcha 

arbetsgivarens krav så krävs bra personkännedom av de arbetssökande och på det sättet kan 

deltagarna lättare föreslå lämpliga kandidater. På just den här arbetsförmedlingen så är 

arbetsförmedlarna uppdelade i branscher för att få större inblick och skapa bättre relationer 

med arbetsgivarna. En annan viktig uppgift som alla deltagare håller med om är att få ut de 

arbetssökande på arbetsmarknaden i sökandet efter arbete och inte bara att de ska förlita sig på 

att det är arbetsförmedlingen som ska skaffa jobb åt dem. En av deltagarna förklarar att de 

skickar ut platsanvisningar, information om lediga arbeten, i de fall där arbetsförmedlarna 

tycker att det arbetet passar just den här arbetssökande. Det är inget som sker hela tiden utan 

det är klienterna själva som skall söka aktivt. När det gäller ”matchning”, då 

arbetsförmedlaren hittar ett passande arbete till en sökande skall allt annat läggas åt sidan och 

arbetsförmedlaren bör då hantera situationen med högsta prioritet anser en av deltagarna. 

”Matchning leder ju till jobb och det är ju det som är vårt huvuduppdrag, så allt annat får 

vänta.” En av deltagarna betonar vikten av att kontrollera att de arbetssökande verkligen 

aktivt söker jobb. Om de inte gör det skall det rapporteras till a-kassan. ”Folk glömmer att a-

kassan är en försäkring och som alla andra försäkringar så finns det olika villkor. A-kassans 

villkor är att man aktivt ska söka jobb.” Den uppföljning av klienter som tillhör en 

arbetsförmedlares arbetsuppgifter läggs ofta ut på kundtjänst, en telefoncentral, där 

arbetsförmedlare runtom i Sverige även arbetar kvällar och helger. De gör också eventuella 

”matchningar” och rapporterar till respektive arbetsförmedlare, om en sökande t.ex. inte har 

varit tillräcklig aktiv. På det sättet frigörs mer tid för arbetsförmedlarna.  

 

    Motivation. Att arbeta med människor, som flertalet är i stort behov av hjälp på ett eller 

annat sätt är i sig en drivkraft och det ger mycket tillbaka. Det kan enligt en av deltagarna dels 

vara den självgående som bara kommer in och vänder, får arbete på en gång och som redan 

har en vision och ett mål. Det kan även sporra en arbetsförmedlare att arbeta med ett svårare 

fall. Det brukar vara en utmaning att försöka förändra en klient som är på väg i en 

nedåtgående spiral, fånga upp klienten och bygga upp dess tro på sig själv och steg för steg 

förbereda klienten att bli redo för arbetsmarknaden. En av deltagarna säger att bland det 

svåraste som finns är att motivera en människa till att söka ett arbete fast hon inte vill ha ett. 

Då kommer deras kontrollfunktion in, söker man inget arbete så får man ingen a-kassa, det är 

aktivt sökande som gäller. Men det som är svårast är också det som är mest utmanande. ”Det 

är roligt att få en arbetssökande att förstå vinsten av ett arbete och vad det kan göra för en 

människa.” De som har varit arbetslösa länge kan vara tuffare att motivera och få dem inse 

vinsterna med att vara ute på arbetsmarknaden. En annan deltagare anser att en 

arbetsförmedlares uppgift är att vända missnöje till motivation men då måste man vara oerhört 

lyhörd för vad klienten säger och hjälpa de som behöver hjälp. ”Man skulle aldrig säga till en 

byggare att han måste bygga ett hus utan riktiga verktyg, det är samma sak med att skriva en 

CV, man måste ge dem rätt verktyg” . Vidare säger en av deltagarna att det går att motivera 

alla även de som inte vill bli motiverade. Om man inte har den tron på sig själv så ska man 

inte arbeta som arbetsförmedlare. Deltagarna håller med om att när de ser att den 

arbetssökande som varit motsträvig till ett arbete börjar bli intresserad så ger det en otrolig 

tillfredsställes och gör att de orkar fortsätta med att motivera. Oftast måste arbetsförmedlaren 

bortse från den tidskrävande bearbetningen av t.ex. nedstämdhet hos klienten, för att behålla 

sin motivation att gå vidare. Det är då viktigt att komma ihåg både de negativa och de positiva 
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bitarna i arbetet, som en deltagare tycker är lika viktiga delar i sin kraft att gå vidare. Det får 

arbetsförmedlaren att växa både yrkesmässigt och personligt, som också hoppas att kraften 

smittar av sig på ett ömsesidigt sätt. Något som också nämns är den kunskap som fås av de 

arbetssökande och som i sin tur genererar en form av utveckling och motivation. Lyckan som 

är en bidragande orsak till att höja motivationen, uppstår för arbetsförmedlaren när alla bitar 

faller på plats. En av arbetsförmedlarna känner dock att den administrativa delen tar allt för 

stor del av arbetsuppgifterna. Det kan i sin tur påverka kvaliteten och syftet med själva 

förmedlandet/ handläggandet med de arbetslösa. Det handlar då om att försöka prioritera 

tiden. Oftast resulterar det dock i att samtalen med de arbetslösa får stå åt sidan, som 

arbetsförmedlaren tycker är en viktig del.  Den administrativa delen kompenseras dock upp av 

sammanhanget i sig. Organisationen och kontoret är rolig och händelserik anser 

arbetsförmedlarna. Dessutom är vi införstådda med att vår uppgift är väldigt viktig och det 

höjer arbetsförmedlarnas lust att kämpa vidare. En av deltagarna nämner också att 

motivationen stärks när de arbetssökande får ett arbete och att det till slut löser sig.  

 

   Förväntningar. Deltagarna anser att förväntningarna varierar, men är i det stora hela 

positiva. En del av de sökande tycker att vi främst ska finnas till hands medan många tycker 

att vi inte gör tillräckligt. ”Kommer man till arbetsförmedlingen och går innanför dörrarna så 

får man ett jobb i handen och går ut”. Der är en något förlegat som måste arbetas bort anser en 

av deltagarna. Förr skulle alla företag anmäla sina lediga jobb till arbetsförmedlingen, då det 

också fanns fler jobb som den sökande kunde välja mellan. I dag är det inte så utan den 

sökande måste själv aktivt söka jobb berättar en deltagare.  Det är till synes en liten klick av 

de arbetssökande som förväntar sig att få arbeten serverade . De vill bli omhändertagna och 

reagerar med frustration när arbetsförmedlare skickar avisningar, då de inte tror sig vara 

betrodda i sitt sökande.  De arbetssökande som anser att de aldrig får hjälp förväntar sig också 

mycket hjälp från andra instanser i samhället. Det handlar om en negativ inställning till 

mycket och en hopblandning av olika myndigheter. I dag är de flesta insatta i den svåra tid 

som råder med lågkonjunktur i samhället. Inställningen är snarare uppgivenhet, där de 

arbetssökande inte tror att arbetsförmedlarna skall kunna vara till någon hjälp. Oroligheten är 

mer utbredd nu, speciellt bland de som inte har någon utbildning. Bemötandet är viktigt när 

man träffar en arbetssökande anser en deltagare, särskilt i dessa tider när det är många som 

inte mår bra. Som arbetsförmedlare får man inte glömma bort att vi arbetar för de 

arbetssökandes skull, men indirekt i uppdrag av staten. Vidare säger deltagaren att det borde 

vara en självklarhet att de arbetssökande förväntar sig att de får ett bra bemötande där de 

kommer till arbetsförmedlingen men han tror tyvärr att det inte alltid är så. Det gäller att det 

är rätt person som arbetar som arbetsförmedlare, en som förstår hur viktigt det är med rätt 

bemötande. En annan deltagare berättar att det är många arbetssökande som blir förvånade när 

arbetsförmedlaren är glad och positiv . Hon säger ” Men varför skulle jag inte vara det? Det 

visar ju egentligen vilken bild folk har av Arbetsförmedlingen ” Det finns även många som 

inte verkar ha någon förväntning alls. När de sedan får se vad vi har att erbjuda blir de glatt 

överraskade. Det kan vara t.ex. praktik eller en kortare utbildning. Arbetsförmedlarna måste 

informera om vad som gäller för de sökande, vikten av att själv vara kreativ, söka aktivt och 

att det faktiskt det egna ansvaret som gäller. Vår roll är ju inte att ”dela ut jobb” utan att få 

den arbetssökande att självständigt söka. Kraven på de arbetssökande är inte så belastande 

tycker en av deltagarna. Det finns dock vissa förväntningar som bör uppfyllas som t.ex. att 

söka efter arbeten aktivt. En deltagare säger: ”Om man inte har uppenbara hinder eller så pass 

sjuk så att man behöver hjälp så ska man söka jobb själv, den arbetssökande måste förstå att 

allt hänger på den själv och ingen annan. Om man måste ta personen i handen och följa med 

den att söka jobb då är det något som är fel”. Informationen om vad som ska göras för en 

inskriven på arbetsförmedlingen måste vara tydlig och det behövs en tvåvägskommunikation 
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innan arbetsförmedlaren kan förvänta sig för mycket. Det gäller att kunna precisera vad de 

sökande ska prestera. 
 

   Hinder. Media har publicerat en snedvriden negativ bild av Arbetsförmedlingen berättar en 

deltagare. Det har skrivits mycket om att arbetsförmedlingen tvingar folk att flytta men det är 

a-kassan som kräver att om det finns lediga arbeten så kan man inte tacka nej om man ska 

behålla sin ersättning. Människor glömmer att det är en försäkring. Vidare säger en deltagare: 

”Staten betalar en massa högskoleutbildningar och om det då utbildas en massa 

sjuksköterskor i Stockholm som sedan blir arbetslösa och det finns jobb på andra sjukhus då 

är det ju självklart att de måste flytta”. Många arbetssökande har fått en uppfattning om att 

arbetsförmedlingen inte kan hjälpa dem. Men det här är ett av de hinder som är lättast att 

överkomma säger en deltagare, för det behövs oftast bara ett bra bemötande och information 

så har den arbetssökande ändrat uppfattning. En annan av deltagarna håller med att de flesta 

kanske inte har en särskilt positiv syn på arbetsförmedlingen, men att den har förbättrats 

genom att nu kan arbetsförmedlingen hjälpa till att ge praktikplatser, utbildning och 

coachning.”Det är flera saker som gör att arbetsförmedlingen har en sådan negativ bild hos de 

flesta människor. För det första att den är en myndighet och det kan skrämma folk eftersom vi 

har en kontrollfunktion gentemot a-kassan. Och det är en myndighetsutövning som inte alla 

uppskattar”. En annan av deltagarna tror att den negativa bilden av arbetsförmedlingen kanske 

egentligen beror på att vara arbetslös är en väldigt utsatt position. För att sen skydda sig själv 

är det enklare att lägga skulden på någon annan än att erkänna att det är deras eget fel att de är 

arbetslösa. Många som kommer till arbetsförmedlingen har något slags hinder som gör att det 

är svårt för dem att skaffa eller behålla ett jobb. Det kan vara att de inte fungerar socialt, något 

fysiskt eller psykiskt. Om man har något av dessa hinder finns det en avdelning på 

arbetsförmedlingen som tar hand om den gruppen. Här får arbetsförmedlaren till uppgift att 

dels försöka reda ut vad som är problemet och dels försöka ta reda på varför klienten inte kan 

behålla eller skaffa ett arbete. För att det ska fungera behöver arbetsförmedlaren ha en bra 

relation med den arbetssökande för att hon ska känna förtroende och berätta vad som är fel. 

Det här är något som tar tid och många gånger behöver den sökande skickas på olika 

utredningar för att man ska komma underfund med problemet.  

    De flesta deltagarna anser att det är många som skriver in sig på arbetsförmedlingen när de 

egentligen skulle vara sjukskrivna. Arbetsförmedlarna måste då först skicka iväg dem till sina 

egna arbetspsykologer för att göra en utredning om de verkligen kan söka jobb eller om de 

ska vara sjukskrivna. En del måste gå till någon annan myndighet, såsom socialtjänsten, 

familjerätten, missbrukarvården. En deltagare säger att ”Det är mitt jobb att se till att dessa 

arbetssökande ska vilja ha den här hjälpen som vi på arbetsförmedlingen kan erbjuda. Det är 

inte alltid så roligt att behöva vända sig till dessa instanser som till exempel socialtjänsten 

eller något”. Utredningarna tar väldigt lång tid och här anser tre av deltagarna att tiden inte 

räcker till och att de känner en otillfredsställelse. En av deltagarna i studien anser däremot att 

han har tid så det räcker för de som behöver. Det gäller att försöka sköta sin planering. Alla 

ska inte ha lika mycket tid, vissa klarar sig utan hjälp medan vissa behöver nästan hjälp med 

allt.  Här upplever en annan av deltagarna det helt tvärtemot. Tidsbristen gör att ”Den som 

skriker högst får tyvärr mest hjälp fast det kanske egentligen är en annan som behöver det mer 

”. Deltagarna är dock överens om att administrationen tar alldeles för mycket tid från 

klienterna, de hinner inte lära känna de arbetslösa tillräckligt. Det kan bidra till ett hinder i 

samarbetet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlarna och påverkar därmed deras 

relation. Om deltagarna inte kan få rätt relation med den arbetssökande kan mycket 

information gå om intet och arbetsförmedlarna kan känna ett misslyckande. 

    En av deltagare berättar att vissa arbetssökande hävdar att sökandet av arbete går bra, men 

så småningom kommer arbetsförmedlarna till insikt om att den arbetssökande inte har sökt 
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några jobb. Trots sin professionalitet lyckas inte arbetsförmedlarna alltid att genomskåda 

masken eller fasaden som de arbetssökande har gömt sig bakom. Dessutom har 

lågkonjunkturen bidragit till ytterligare svårigheter för många att söka jobb anser en av 

deltagarna som hade önskat att det gått att genomföra ett radikalt ingrepp för att hitta nya 

arbeten. Ytterligare ett hinder som kan påverka resultatet i arbetsförmedlarna arbete är att 

arbetsgivarna i större utsträckning borde se arbetsförmedlingen som en naturlig 

samarbetspartner. Då skulle genomslagskraften bli större, då deltagarna anser sig ha både en 

större personkännedom om de arbetssökande och vara väl insatta i arbetsgivarnas krav och 

önskningar. En annan faktor som bidrar till en form av hinder och ett tuffare arbete är de 

långtidsarbetslösa, som hamnar i Jobb och utvecklingsgarantin, arbetslösa längre än 300 

dagar. De kan ha uppenbara begränsningar, såsom psykiska, fysiska eller sociala. Det kan 

också handla om en begränsning som inte syns. Här måste det sättas in extra insatser, som är 

intensivare i sökandet av arbete. Sådana extra resurser kan vara t.ex. externa jobbcoacher från 

privata coachningsföretag. Det tyder på att tiden verkligen inte räcker till för oss menar en av 

deltagarna. Ofta finns det även ett inre motstånd hos de arbetssökande. I de lägena är det 

svårare att nå individerna, få ett förtroende och gå vidare. En av deltagarna betonar starkt 

avsaknaden av den kvalitativa tiden med var och en och liknar ibland sin roll som att vara 

sekreterare.  

 

                                                    

                                                    Diskussion 
 

Syfte med studien var att på ett närvarande och subjektivt sätt få ta del av en specifik grupp av 

individers upplevelse av sin yrkesroll. Det har för oss visats sig vara så intressant som vi 

trodde från början. Vi förstod i ett tidigt skede att det var ett ganska outforskat område i 

samhället, men tillika ett hett diskussionsämne. Många har ställt sig tveksamma till 

regeringens insats med interna coacher, för att få ut fler människor i arbetslivet.  

 

Resultatdiskussion  
 

Media har bidragit till att individer i samhället har svårt att särskilja Arbetsförmedling och a-

kassa. Det finns en outsagd attityd att Arbetsförmedlingen inte kan hjälpa människor utan 

bara fungerar som en kontrollfunktion gentemot a-kassan.  Detta stämmer enligt Kramer 

(1999) som anser att allmänheten ofta påverkas av hur media framställer organisationer. En 

del av deltagarna säger att arbetsförmedlingen måste börja marknadsföra sig själv, men de tror 

att det är svårt att ändra människans attityd till en statlig myndighet som har en 

kontrollfunktion till något positivt. Som det tidigare beskrevs i inledningen är dessa två 

yrkesroller svåra att särskilja, båda ska motivera arbetslösa att söka och få jobb. Men det är 

stor skillnad på utbildning, för att bli arbetsförmedlare krävs det idag oftast 

högskoleutbildning och för att bli arbetscoach krävs det i stort sätt bara att man är vara 

arbetslös. Efter att ha gått igenom resultatet ansåg vi att det stämde, det är ganska stor skillnad 

på ansvaret hos de två yrkesgrupperna. En arbetscoach har inte så svåra arbetsuppgifter så att 

en högskoleutbildning krävs. De få gånger arbetscoachen stöter på problem är det ändå 

arbetsförmedlaren som får gripa in. Men sen kan det ifrågasättas om vem som helst kan 

hantera de psykologiska aspekterna såsom att t.ex. motivera en uppgiven och ibland 

deprimerad person. Men det kan vara till fördel att ha en viss förkunskap och inblick i hur en 

människa fungerar mentalt.  

   Enligt studien av Tansey et al. (2004) så har de anställda som har för lite ansvar och 

inflytande mer risk för att må sämre. Men det är inte generellt utan det beror på hur stark 
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självkänsla personen har. Resultatet kan bli att man presterar mindre och känner frustration.  

Men det kan inte stödja vår studie där en del av arbetsförmedlarna beskrev att de själva skulle 

vilja ha det som arbetscoacherna, färre klienter, kunna motivera och vara med dem hela vägen 

till arbete, slippa allt administrativt beslutstagande. Det här stödjer Karasek & Thorell (1990) 

med deras Krav- Kontroll- Support modell, där för mycket krav på jobbet, arbetsuppgifter 

som ska uppfyllas, kan resultera i att en person inte mår bra. Men trots det så var det ingen av 

de arbetsförmedlarna som ville byta till att vara en arbetscoach, för de har sämre betalt och 

ingen fast anställning. Det styrks av Locke och Latham (1990)  studie att det är lön, 

delaktighet och arbetet i sig som ökar motivationen.  

    När vi granskade resultatet så tolkade vi att arbetsförmedlarna inte blir avlastade av 

arbetscoacherna, eftersom de ändå måste ta alla beslut i slutändan. Men det som kan vara till 

hjälp är att coacherna har mer tid till att besöka olika företag och försöka få arbetsgivarna att 

vända sig till Arbetsförmedlingen när de behöver anställa någon.  Det här kan vara särskilt 

betydande för den här Arbetsförmedlingen, då den ligger i en liten kommun där kontakter 

betyder mycket för att få jobb eller praktikplats.  

    I Gjerdes (2009) förklaring på hur coachning ska gå till, ”ett angreppssätt med syfte att 

utveckla människor på det yrkesmässiga och det personliga planet. Den relation som uppstår 

ska vara individuell och frivillig”, uppstår ett dilemma. Det gäller att fånga upp de som är 

öppna och mottagliga för den formen av hjälp, så att det skapar ett ömsesidigt resonemang 

och inte ett tvång att träffa en arbetscoach. Samtidigt vill Arbetsförmedlingen vidta alla 

åtgärder som finns och kalla de arbetslösa till en arbetscoach. I likhet med vad Kramer (1999) 

anser måste ett förtroende byggas upp och arbetscoachen ska inte vara för hårt övervakande, 

då de arbetssökande kan bli misstänksamma i relationen och då raseras förtroendet.  

 

    På Arbetsförmedlingen, där studien ägde rum, har alla medarbetare sett att de 

arbetssökande, som haft en egen arbetscoach, upplevt att det varit positivt med att ha en egen 

handläggare. Därför ändrades arbetssättet för arbetsförmedlarna i ett försök att arbeta mer som 

arbetscoacherna. Arbetsförmedlarna har arbetat på det sättet i några månader och upplevde det 

som väldigt positivt. Oavsett om arbetsförmedlarna har cirka 200 klienter så har de märkt att 

det skapas ett större förtroende hos klienten. Klienten behöver inte berätta om samma sak och 

framförallt vet klienten vem den ska prata med. Det här stämmer med vad Gjerde (2004) 

anser är en bra metod för att skapa ett bra samarbete. Genom att klienten har samma 

handläggare kan mycket frustration och irritation minskas.  

Ett problem som alla deltagarna pratar om, men särskilt arbetsförmedlarna, är att det kommer 

klienter som egentligen inte borde vara hos dem. De är så pass sjuka att de borde vara 

inskrivna på Försäkringskassan istället. När Försäkringskassan ger avslag till sjukpenning så 

hamnar ofta dessa sjuka människor på Arbetsförmedlingen. Då är det lätt att mötena blir 

terapeutiska för oftast bryter klienten ihop när deltagarna ska lägga upp en handlingsplan och 

ge dem information vad som gäller när man är arbetslös. Det tar otroligt mycket tid till att ta 

hand om dessa människor som egentligen skulle vara sjukskrivna. I ett regeringsbeslut 

beskrivs det vilka uppdrag Arbetsförmedlingen ytterligare ska ta ansvar för, exempelvis 

nyanlända invandrare eller långtidssjukskrivna (Eriksson, 2009). Det finns inte tillräcklig med 

tid till att ta hand om de arbetslösa som finns idag och en nyanländ invandrare eller 

långtidssjukskriven kräver mycket tid för att kunna integreras i samhället. 

   En uppgift som både arbetsförmedlare och arbetscoach delar är att de bägge ska motivera en 

människa till att söka och få ett arbete. Vi hade en frågeställning som vi funderade mycket på, 

Kan man motivera en människa som inte vill bli motiverad? Vi började med att intervjua en 

arbetscoach och en arbetsförmedlare och där var det delade meningar. Arbetscoachen sa: ”Jag 

kan motivera alla” och arbetsförmedlaren sa: ”Man kan inte motivera alla, det handlar om 

personkemi”. Vi började fundera på skillnaden i deras svar, handlade det om okunskap att den 
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ena hade högskoleutbildning och den andra inte. Men när vi sedan hade avklarat alla 

intervjuer upptäckte vi att det inte hade med utbildning att göra. Det handlade förmodligen om 

tron på sig själv. Vissa av deltagarna hade en hög tro på sig själva, en av dem sa om man inte 

tror att man kan motivera andra så ska man söka sig ett annat arbete. I en metastudie av 

Peterson & Whiteman (2007) så ville man undersöka om personliga egenskaper så som 

logiskt/spatialt/verbalt/intellektuellt tänkande, grundtankar om sig själv och self-efficacy 

påverkar möjligheten att kunna tro på sig själv. Resultatet visade att det finns en viss 

överlappning mellan de olika egenskaperna men man kunde inte särskilja att den ena 

påverkade mer en någon annan för att man skulle ha en högre tro på sig själv. Det här 

stämmer med att det inte handlar om okunskap om deltagaren anser att hon kan motivera 

någon annan eller inte. Det är de olika personliga egenskaperna som styr. En deltagare sa ”om 

en människa inte vill bli motiverad så spelar det ingen roll vad man gör”.  Det stämmer med 

Parsloe & Wray (2002) studie som menar att det är viktigast att människan själv har förstått 

och tar eget ansvar över sin situation för att kunna bli motiverad. 

    En intressant faktor som kom upp under intervjuerna var att samtliga deltagare upplevde att 

det fanns en del faktorer som gjorde att deltagarna inte kunde göra de uppgifter som de var 

ämnade att göra, hinder. Författarna ansåg att detta var en viktig aspekt som borde vara med i 

resultatet trots att det ursprungligen inte fanns med i intervjuguiden. Det som sedan visade sig 

i resultatet när vi analyserade de olika hindrena, som beskrivs i inledningen, var att inte en 

enda arbetscoach upplevde att de hade några inre hinder. Alla var tillfreds när dagen var slut 

och kände ingen stress överhuvudtaget. Däremot hade arbetscoacherna större behov att få 

tillbaka någon slags respons av klienten än arbetsförmedlarna. Då väcktes en ny undran hos 

oss, är det så att arbetscoacherna hinner få en starkare relation med sin klient, nästan som 

kompis och därför är deras behov av att få någon slags bekräftelse större än 

arbetsförmedlarnas? Något som uppmärksammats är det förhållningssätt till klienterna som 

skiljer de olika deltagarna åt. En av deltagarna upplever stöttningen, att finnas till hands och 

att agera lite som ”polare” som en viktig del. En annan förklarar sin uppgift mer formell och 

att skapa verktyg som viktigt, lite mer distanserad.  

 

 

Metoddiskussion 

    

Den kvalitativa formen var ett självklart val då vi hade för avsikt att som Granskär och 

Höglund (2002) skriver: ”uppfatta sanningen utifrån sina egna ögon”. Därför har vi i vårt 

försök att genomföra en tillfredsställande studie känt oss tvungna att lägga ner mycket tid på 

metoden. Detta för att många forskare i de kvalitativa studierna stöter på och bemöts av 

tvivelaktig respons. Vi har valt en kvalitativ innehållsanalys med fokus på tolkning av vårt 

material. Den metodologiska ansatsen är induktiv, där vi förutsättningslöst tolkat individers 

upplevelser av sina yrkesroller. Frågeställningen som fokuserar på att studera 

arbetsförmedlarnas och arbetscoachernas subjektiva upplevelser av att arbeta på en 

arbetsförmedling i Sörmland avgjorde vårt val av metod och tillvägagångssätt.  

   Efter att gemensamt ha gått igenom intervjuerna insåg vi hur olika vi är som människor och 

hur uttömmande eller kort vi kan svara på frågor som från början tycktes vara lika. 

Intervjupersonerna har under intervjuns gång utvecklat olika mängd av information. En del 

berikande med olika förklaringar och en del känslor inblandande, några andra med korta och 

koncisa svar. Det har i sin tur påverkat författarnas olika sätt att gå igenom sitt material. De 

uttömmande intervjuerna kunde författarna ta till sig direkt och analysera omgående medan 

några intervjuer automatiskt resulterade i en mer återhållsam förståelse.  

   Validitet handlar om giltighet, innefattar studien verkligen det som författarna ämnat ta reda 

på? De beskrivningar av deltagarnas upplevelser och erfarenheter varierar, då deras arbetstid 
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på arbetsförmedlingen har varat olika länge. Det kan därför påverka den inhämtade 

informationen i mängd och utförlighet. På grund av den höga arbetsbelastningen är författarna 

medvetna om att deltagarna delvis har känt sig stressade, men det borde ändå inte ha påverkat 

deras sätt att svara på frågorna under intervjun. De hade under god tid haft tillfälle att gå 

igenom frågorna via mail. Eftersom författarnas syfte från början var att göra en deskriptiv 

studie utan att göra generaliseringar och bara ta reda på de olika yrkesrollernas upplevelser på 

arbetsförmedlingen, ansåg författarna att deras tillvägagångssätt varit fullt tillräcklig för att 

öka förståelsen för ett visst fenomen.  Författarna strävade efter att få en total mättnad trots 

det ringa antal deltagare. Det handlar även om en ny yrkesroll som ska ventileras, där 

deltagarna inte har speciellt lång erfarenhet. Därför kan tvivel uppstå, som enligt författarna 

bara kan förbereda för ytterligare undersökningar. Studien kan sedermera bidra till en liten 

förundersökning för framtiden. 

 

 

Förslag på fortsatt forskning 
 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att ta reda på hur de arbetslösa upplever 

arbetscoacherna och arbetsförmedlarna och om deras insatser verkligen gör nytta. Ytterligare 

forskning skulle kunna vara att man gör samma studie på en annan arbetsförmedling, för att 

sen jämföra resultaten och se om arbetsförmedlingen som deltar i den här studien har ett bättre 

arbetssätt för arbetsförmedlarna. Det skulle också vara intressant att undersöka om kön och 

ålder spelar någon roll i upplevelsen på yrkesrollerna.  

 

Slutsats 
 

 Arbetscoach och arbetsförmedlare liknar varandra till en viss del i arbetsbeskrivningen, men 

författarna har kommit fram till att det är en skillnad på de bägge yrkesrollerna. Det 

övergripande beslutstagandet hamnar alltid på arbetsförmedlaren då de har det juridiska 

ansvaret. 
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