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 Sammanfattning 

 
Studien syftade till att undersöka om det fanns en skillnad i upplevd motivation mellanarbetssökande 

som hade en intern eller extern jobbcoach. Samt om ålder hade någon betydelse och ifall 

motivationsförändringen gav resultat genom fler sökta jobb. 42 arbetssökande svarade på en enkät 

med 28 frågor om motivation och jobbcoaching. Resultatet visade ingen skillnad i motivation mellan 

arbetssökande oavsett om de hade intern eller extern jobbcoach. Däremot blev äldre mer motiverade 

än yngre. Motivationen gav inte effekten att de arbetssökande sökte fler jobb. Slutsatsen var att 

jobbcoacherna tycks ha motiverade arbetssökande men det var oklart om de fick jobb efter avslutad 

coaching. 

 

Nyckelord: Arbetslöshet, motivation, coaching, arbetssökande, jobbcoach, målsättningsteorin. 
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Ett tack även till er som hjälpt oss med att granska och korrekturläsa, ni vet vilka ni är. Vi vill 
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för att ni möjliggjort att vi kunnat färdigställa denna uppsats. Slutligen vill vi även tacka våra 

familjer och vänner för att ni finns och för att ni stöttat oss under de 3,5 åren på vår 

utbildning.  
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Linda Höglund och Therese Näs 
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Introduktion 

Coaching 

Coaching har sitt ursprung i idrotten där coachens uppgift är att frakta sina 

idrottare från en låg till hög prestationsnivå. Idag används coaching inom såväl idrotten som i 

näringslivet (Gjerde, 2004).  

I denna uppsats benämns den som blir coachad som ”han” och ”individen”. Det 

finns många olika åsikter om hur coaching ska definieras. Den kände coaching författaren 

Myles Downey menar att ”när det gäller coaching råder inte särskilt mycket enighet om vad 

det egentligen är” (Gjerde, 2004, sid 18). Coaching kan dels handla om att hjälpa individer att 

leva ett bra liv, dels om att hjälpa dem att åstadkomma resultat. Medan vissa definitioner 

kombinerar dessa två finns det definitioner som lägger tyngdpunkten på att framhålla 

specifika sidor hos coachen. Dessa specifika sidor kan vara att öka handlingskraften hos 

individen, ge feedback och eliminera hinder (Berg, 2007). En vanlig definition av coaching är 

”processer för att frigöra och utveckla människors potential” (Gjerde, 2004, sid 9). Denna 

definition styrks av Whitmore (2003) som menar att coaching handlar om att se till individens 

resurser, få ut det bästa av honom och hans dolda talanger och frigöra hans möjligheter att 

maximera hans egna prestationer. För att kunna frigöra individens potential ser coachen till 

hans inneboende kunskap, motivation, värderingar och mål. Därefter knyts detta samman till 

handling. Denna frigöring av potential innebär att coachen och individen tillsammans skapar 

resultat genom att öppna för möjligheter, se till motivation och undanröja hinder. Coachens 

uppgift i detta samarbete är endast att ge stöd och hjälpa individen att behålla fokus och skapa 

drivkraft (Gjerde, 2004). 

Det finns fem olika basmetoder inom coaching. Existentiell coaching har fokus 

på att människan söker mening i livet. Denna form av coaching innebär att skapa en atmosfär 

där individen kan arbeta metodiskt med viktiga frågor i sitt liv som exempelvis vad han 
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behöver hjälp med för att förverkliga sina drömmar, vad som hindrar honom från att 

uppnå målen och hur han ska göra för att övervinna dessa hinder. Inom denna metod är det 

flera inslag som är viktiga. Bland annat måste det finnas ett ömsesidigt förtroende mellan 

coach och individ. Coachen måste även förstå hur individen tolkar sin situation, vilka 

ambitioner han har, vilken som är hans spetskompetens, vilka hinder som finns och vilka 

strategier han har för att förverkliga sina mål.  

Humanistisk coaching har fokus på känslor för att uppnå mål. Coachen 

uppmanar individen att använda sina resurser, förstå sig själv, lösa sina problem och bli nöjd 

med sitt liv. För att coachen ska få en bra bild av hur individen upplever sig själv och sin 

situation måste coachen vara en aktiv lyssnare och kunna förstå individens referensramar 

(Berg, 2007). Inom den humanistiska coachingen är det även viktigt att formulera kortsiktiga 

och långsiktiga mål, undersöka den aktuella situationen och klargöra alternativa strategier 

(Whitmore, 2003).  

Den tredje basmetoden för coaching är kognitiv coaching som fokuserar på att 

hjälpa individen att tänka annorlunda. Den kognitiva coachingen handlar om att lära individen 

att tänka positivt. Ändrar individen sitt sätt att tänka, ändrar han också sina känslor och sitt 

sätt att vara. Coachens uppgift är att få individen att se sin egen tankeprocess, vilket görs bäst 

genom att lyssna till hur han tänker, vad han fokuserar på och hur han definierar 

kärnpunkterna i sin situation. Därefter kan coachen hjälpa individen att utveckla ett mer 

konstruktivt sätt att tänka.  

Beteendecoaching är den fjärde basmetoden och fokuserar på att kontrollera 

individens beteende. Coachen inom denna metod använder sig av positiv och negativ 

förstärkning det vill säga belöning och straff, för att styra individens beteende.  

Den femte och sista basmetoden är psykodynamisk systemcoaching där fokus 

ligger på att hjälpa individen att förstå och utveckla helheten. Coaching inom denna metod 
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handlar om att förstå att det individuella beteendet är en konsekvens av den omvärld eller 

den organisation som individen befinner sig i. Individens beteende är en respons på krav i 

omvärlden. Coachen bör vara en legitimerad psykoterapeut och metoden är en av de mest 

krävande av de olika metoderna inom coaching.  

Dessa fem basmetoder utgör tillsammans grunden för eklektisk coaching, som 

innebär att coachen väljer ut det bästa från de fem metoderna beroende på hur situationen ser 

ut och vilka ambitionerna är. Coachen kan inspireras av dessa olika metoder och genom sitt 

sunda förnuft komma fram till sin egen metodik (Berg, 2007).  

Enligt vår definition innebär coaching att frigöra potential för att nå sina mål. 

 

Jobbcoaching 

Syftet med jobbcoaching är att uppmuntra, bekräfta och motivera sin 

arbetssökande i dennes strategier och åtgärder att hitta ett nytt jobb. Det stöd som den 

arbetssökande kan få av sin jobbcoach i jakten efter ett nytt jobb är omfattande. Han kan få 

hjälp med kunskap om hur och var jobben finns, hur han ska gå tillväga för att kontakta 

framtida arbetsgivare, arbeta fram ansökningsbrev och CV samt få stöd i förberedelser inför 

arbetsintervjuer. Jobbcoachen ska även fungera som ett stöd i att hitta lämpliga platser för 

arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling. Jobbcoachen utgår från sina kunskaper om 

den lokala arbetsmarknaden och arbetar utifrån vad som är bäst för den arbetssökande. 

Tillsammans med den arbetssökande sätter jobbcoachen upp kortsiktiga och långsiktiga mål 

för att nå ut på arbetsmarknaden (”Stöd av jobbcoach”, 2009). 

 

Tidigare forskning 

I en studie av Bolinder och Dyrvik (2009) har det kommit fram att 

arbetssökande ser sina jobbcoacher som en stödjande funktion och en möjlighet att komma ut 
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i ny sysselsättning. De utförde en kvantitativ enkätstudie med 29 jobbsökande som hade 

jobbcoach. En del av de jobbsökande anser i studien att det är någon annan än de själva som 

har ansvaret för att de ska nå sysselsättning . Larsson och Radic (2006) kommer i sin C-

uppsats fram till att olika typer av arbetsmarknadsprojekt för att sysselsätta arbetssökande är 

ett bra sätt att ge dem den hjälp och det stöd som de behöver. De arbetssökande upplever i 

studien att både motivationen och självförtroendet stärks., vilket innebär att de är bättre 

förberedda att åter komma ut på arbetsmarknaden. I Johanssons (2006) uppsats om 

coachinggrupper på Arbetsförmedlingen, visar resultatet att coachinggrupperna ger nya idéer 

och mer motivation att söka ett nytt arbete. En studie av Bylin och Gustavsson (2009) handlar 

om att jobbcoaching är rätt väg att gå för de som nyligen blivit arbetslösa. Resultatet från 

studien visar att jobbcoachen hjälper till att ge bättre självförtroende, bekräftelse och att den 

arbetssökande känner sig förstådd. Studien kom även fram till att de 23 arbetslösa som 

svarade på enkäten, ser stödet de fick av sina jobbcoacher som positivt. Därmed anser de att 

coachingen i detta fall var ett bra sätt att höja de arbetslösas självförtroende och förmåga att 

söka nya arbeten (ibid.). I en australiensisk studie från 2009 där de mätte arbetssökande vid 

två olika tillfällen kommer de fram till att de arbetssökande som lär sig målorientering när de 

blivit arbetslösa söker fler arbeten än de som inte använder sig av målorientering (Creed, 

King, Hood & McKenzie, 2009). 

 

Motivation 

Motivation kan ses som en inre drivkraft, ett beteende eller ett mål (Ekström & 

Helgesson, 1997; Porter, Bigley & Steers, 2003). Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) är 

motivation anledningen till människors beteende och ligger bakom handlingar, intensiteten i 

handlingarna och skälet till att människor väljer en väg framför en annan. Bergkvist (2009) 

beskriver motivation som att röra sig åt ett visst håll och fortsätter sedan med att förklara att 
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motivation finns med i nästan allt människor gör och inte gör. Maslow (1987) talar om 

motivation som något som för individen mot det egentliga målet. Han ger ett exempel där 

pengar är en nödvändighet för att kunna köpa en bil. Bilen som köps gör att det egentliga 

målet nås; att passa in i bostadsområdet. Målet som även kan vara att skaffa ett jobb, kan 

kopplas till människans grundläggande behov och de effekter de grundläggande målen 

uppfyller. Det är viktigt att inte bara se till det uppenbara målet att skaffa ett jobb utan även se 

till andra delar hos individen som kan vara viktiga för att nå dennes mål (ibid.). 

Lockes (1996) målsättningsteori är den mest dominanta teorin inom 

motivationsfältet, han utvecklade den i mitten av 1960-talet. Strax efter detta kom den 

”kognitiva revolutionen” som baseras på det som Aristoteles kallade ”final causality”, det vill 

säga handling föranledd av avsikt. Detta sätt att se världen ingår också i målsättningsteorin 

(Lockes, 1996). Vrooms expektansteori (Vroom,1995) ser motivation ur ett icke historiskt 

perspektiv; att det är det som sker just nu och det som kan komma att ske som påverkar 

individens motivation och inte det förflutna. Detta synsätt påminner mycket om Lockes 

målsättningsteori som ser framtiden och målet som det som påverkar individens motivation 

(Porter, Bigley & Steers, 2003). Enligt de kognitiva teorierna är det de tankar och 

förväntningar som individen har när det gäller vad som kommer att ske i framtiden som styr 

beteendet. Beteendet ses då som att ha medvetna avsikter och att vara målinriktat (Ekström & 

Helgesson, 1997).  

Att studera vad som motiverar människor har alltid räknats som besvärligt av 

psykologer, speciellt eftersom motivation är något som händer inuti individen (Locke, 1996). 

Målsättningsteorin beskriver vikten av att ha ett mål som individen arbetar mot för att hålla 

motivationen uppe. Mål fungerar bäst då de är specifika eftersom individen då vet vad han 

behöver göra och hur mycket ansträngning han måste lägga till för att nå dit han vill. 

Individen har ofta ett tidsintervall inom vilket han har tänkt nå målet. Målet ger oftast en 
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känsla av diskrepans mellan vad individen vill och där han är. Vilket gör att han gärna 

arbetar hårt för att nå målet (Latham & Locke, 2006; Locke, 1995).  

  Enligt målsättningsteorin finns det fyra aspekter som påverkar individers mål. 

Specifika mål som att söka 10 arbeten fungerar bättre som motivation än att individen ska 

söka många arbeten (Locke, 1996; Locke & Latham, 2006). De nämner också tre andra 

viktiga aspekter. En viktig del är att individen får feedback på prestationen för att kunna 

prestera bättre, orka fortsätta och nå målet. Individen måste vara med på målet och vilja 

arbeta för att nå det. Den fjärde viktiga aspekten är att individen upplever kontroll över 

situationen, sig själv och det han gör.  

Det kan vara svårt att motivera sig att nå ett avlägset och luddigt mål som att bli 

en ”ny människa”. Det är bättre att få mer kortsiktiga och konkreta mål samt att mäta 

framstegen som gjorts än att mäta hur långt det är kvar till målet och när det målet väl är 

uppnått ställs nya högre mål (Ekström & Helgesson, 1997; Locke & Latham, 2006).  

Det finns en relation mellan målorientering och intensiteten i vilket individen 

söker nytt arbete (Creed, King, Hood & McKenzie, 2009), om individens motivation är låg 

kan det till exempel resultera i att jobbsökandet upphör (McDonald & Marston, 2008). Enligt 

Locke (1995) påverkar målet hur individen presterar genom att påverka riktningen på 

handlingen, hur mycket individen anstränger sig och hur länge han vidhåller beteendet.  

Enligt vår definition är motivation en känsla som kommer inifrån och som 

driver oss framåt mot ett mål.  

 

Motivationsarbete 

 Motivation är inte något som antingen finns eller inte finns. Graden av 

motivation kan variera mellan individer, beroende på hur motiverade de är till olika saker vid 

olika tidpunkter i livet. Motivation behöver inte nödvändigtvis vara vilja att uppnå något utan 
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det kan lika väl vara att undvika att misslyckas (Ekström & Helgesson, 1997). 

Motivationsarbete är en process som genomförs när individen vill få till en förändring. 

Processen och arbetssättet kan se olika ut men motivationsarbete är en ständigt pågående 

process. Det är viktigt att individen själv får klargöra vad det är som motiverar honom och att 

coachen utgår ifrån individens mål. Det kan vara svårt för coachen att förstå att mål som är 

viktiga för en individ kanske inte är viktigt för andra och kanske inte heller motiverar denne 

(Ekström & Helgesson, 1997). Om individen däremot hittar ett mål som han vill arbeta mot, 

ligger målet kvar som en omedveten punkt att arbeta mot. Detta gör att han kan vara 

motiverad utan att behöva tänka på målet hela tiden (Locke & Latham, 2006).  

 Individer kan ha viljan till att göra en förändring i sina liv men klarar inte alltid 

av det. För att kunna göra en förändring, utveckla sina dolda talanger och frigöra potentialen 

behöver individen någon som kan hjälpa till med att identifiera, utveckla och använda hans 

potential (Berg, 2007). Ett av de viktigaste skälen till att individer uppsöker en coach är att de 

vill ha förändring. Det är viktigt att motivationen för förändring bygger på inre motivation 

och inte något som tvingas på individen (Gjerde, 2004). För jobbcoachen är det viktigt att 

kunna coacha så att det engagerar och motiverar den arbetssökande att ta ett eget ansvar för 

att få ny anställning (”Förfrågningsunderlag”, 2009). De arbetssökande ska själva få välja om 

de vill uppsöka en jobbcoach för att bli coachade (”De nya jobbcoacherna”, 2009) men de 

arbetssökande ska utföra de hjälpande stegen som arbetsförmedlaren anser att de bör göra för 

att lättare komma ut i arbete. Annars får de lägre eller ingen a-kassa 

(”Arbetslöshetsförsäkring”, 2009) 

Den försämrade situationen på den svenska arbetsmarknaden har medfört 

konsekvenser som minskad efterfrågan på arbetskraft och en kraftig ökning av antal varsel. 

Därför fick Arbetsförmedlingen den 18 december 2008 i uppdrag av regeringen att upphandla 

kompletterande leverantörer av jobbcoacher. Leverantörernas uppdrag skulle bli att erbjuda 
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arbetssökande en personlig jobbcoach. Den totala summan för detta uppdrag hamnade på 

2,9 miljarder kronor (se bilaga 4, Regeringsbeslut, 2008). Arbetsförmedlingen ville ha en 

mångfald av externa leverantörer och lokala företag gavs därför möjlighet att komma med 

anbud (”Avtal förlängs inte”, 2009). De externa jobbcoacherna påbörjade sitt arbete i augusti 

2009 (”Coacher hjälper”, 2009). Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher rekryterades redan 

under februari 2009 och började sin tidsbegränsade anställning efter sju och en halv dags 

utbildning. De interna jobbcoachernas korta utbildning har kritiserats från flera håll. Då 

jobbcoacherna inte har samma arbetsuppgifter och ansvar som arbetsförmedlarna, anser 

rekryteringsansvarig på Arbetsförmedlingen dock att jobbcoacherna får en bra utbildning som 

är anpassad efter de arbetsuppgifter de interna jobbcoacherna skall ha (”De nya 

jobbcoacherna”, 2009). Jobbcoacherna får coacha max 20 arbetssökande till skillnad från de 

ordinarie arbetsförmedlarna som kan ha ansvar för upp till 200 arbetssökande samtidigt 

(”Coacher hjälper”, 2009). Jobbcoachernas uppgift är att under högst tre månader ge ett 

individanpassat stöd till arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och som är 

eller riskerar att bli arbetslösa. Coachingen kan ske individuellt genom personliga möten, per 

e-post och telefon men även i grupp med andra arbetssökande där de kan stötta varandra i 

arbetssökandet (”Snabbare jobb till yngre”, 2009).  

Under hösten 2009 uppdagades det att prioriteringen av mångfald gett 

konsekvenser i form av sämre kvalitet hos vissa av de externa jobbcoacherna. Av den 

anledningen kommer inte Arbetsförmedlingen att utnyttja möjligheten att förlänga pågående 

avtal efter den 30 juni 2010. En ny upphandling kommer därför ske, som syftar till att 

specificera de tjänster som ska erbjudas de arbetssökande och ha tydligare fokus på kvalité i 

avtalen. Detta för att ge de arbetssökande relevant stöd och service (”Avtal förlängs inte”, 

2009). 
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   De interna jobbcoacherna rekryterades och började sin tidsbegränsade 

anställning efter sju och en halv dags utbildning. Deras korta utbildning har dock kritiserats 

från flera håll (”De nya jobbcoacherna”, 2009). Kraven på de externa jobbcoacherna var 

däremot att en jobbcoach per företag skulle ha minst ett års dokumenterad erfarenhet av 

coaching (”Förfrågningsunderlag”, 2009).  

 Enligt en egen uppföljning som Arbetsförmedlingen gjort, är det fler yngre 

arbetssökande med jobbcoach som får jobb än äldre i samma situation (”Snabbare jobb till 

yngre”, 2009). 
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Syfte och hypoteser 

Syftet med denna studie var att mäta om det fanns en skillnad i upplevd 

motivation mellan arbetssökande som hade en intern eller extern jobbcoach. Samt om ålder 

hade någon betydelse och ifall motivationsförändringen gav resultat genom fler sökta jobb. 

 

Hypotes 1. Det finns en skillnad mellan motivation bland arbetssökande beroende på om de 

har en intern eller en extern jobbcoach. 

Hypotes 2. Yngre personer blir mer motiverade av att ha en jobbcoach än vad äldre blir. 

Hypotes 3. Det blir ingen skillnad i antal sökta arbeten oavsett motivationsgrad hos de 

arbetssökande. 



 Jobbcoachers motivationspåverkan 

 
14 

Metod 

Deltagare 

 Deltagarna i denna studie var arbetssökande män och kvinnor inskrivna på 

Arbetsförmedlingen i Östersund. De var eller riskerade att bli arbetslösa och blev alla 

coachade av antingen en intern eller en extern jobbcoach. Deltagarna fanns dels på 

Arbetsförmedlingen i Östersund och dels hos 4 externa leverantörer av jobbcoacher. På 140 

utdelade enkäter svarade 42 arbetssökande (30%). Bortfallet bestod av 98 stycken 

arbetssökande (70%). Studien omfattade 23 kvinnor (54,8%) och 19 män (45,2%). 33 

arbetssökande (79%) hade extern jobbcoach och 9 (21%) hade intern jobbcoach.. Av de 42 

som svarade var det 40 stycken som svarade på hela enkäten. Ålder dikotomiserades i två 

grupper äldre (36-59 år) och yngre (18 -35 år). Av dessa var 17 stycken (42,5%) 36 år eller 

äldre, och 23 stycken (57,5%) 35 år eller yngre. Medelåldern var 32,81±12,14. 

 

Enkät 

Enkäten bestod totalt av 28 frågor indelade i tre delar. Den första delen innehöll 

bakgrundsfrågor som ålder, kön och tiden deltagaren varit arbetssökande (se bilaga 1). Andra 

och tredje delen avsåg att mäta variablerna jobbcoaching och motivation (se bilaga 1). Ur 

tidigare uppsatser ”lånades” frågorna om motivation (Bolinder och Dyrvik, 2009; Bylin & 

Gustavsson, 2009) och coaching (Bolinder och Dyrvik, 2009). Dessa kompletterades med 

våra egna frågor om jobbcoaching och motivation som exempelvis ”anser du att din 

jobbcoach påverkar din motivation?”. Frågorna om coaching utgick ifrån coachingens 

basmetoder och motivationsfrågorna utifrån målsättningsteorin. För att testa reliabiliteten hos 

de motivationsfrågorna gjordes ett Cronbach α, vilket låg på 0.60. Motivationsfrågorna 17, 18 

och 19 gjordes om till ett motivationsindex (låg motivation, 0-7; hög motivation 8-15). Andra 
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frågor som användes i denna studie var 1, 2, 7, 12, 13, 15 (se bilaga 1). Sist i enkäten 

fanns en öppen fråga ”Har du något mer som du vill tillägga?” som besvarades av 4 personer. 

 

Design/Procedur 

Inför studien togs kontakt med Östersunds arbetsförmedlingsområdeschef och 

de externa jobbcoacher som fanns listade på arbetsförmedlingens hemsida (”Jobbcoach”, 

2010). De externa jobbcoacherna med placering i Östersund valdes slumpmässigt ut, för att 

senare kontaktas per telefon. De 4 som svarade ja först var de som deltog i studien. Sedan 

togs kontakt med Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher samt de externa jobbcoacherna för 

att informera om utdelning av enkäter till deras respektive arbetssökande. Enkäterna delades 

ut till 140 arbetssökande via deras jobbcoacher. Sjuttio stycken delades ut hos 

Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher och 70 stycken hos de 4 externa jobbcoacherna. 

Enkäterna som delades ut till de 4 externa varierade i antal då de coachade olika många 

arbetssökande. Ett skriftligt informationsbrev till jobbcoacherna medföljde enkäterna vid 

utdelning (se bilaga 3). Med enkäterna följde ett informationsbrev till de arbetssökande som 

informerade att uppsatsen följde forskningsetiska principer (se bilaga 2) att deltagarna fyllt i 

enkäten fick de lägga den i ett medföljande kuvert. Detta för att bibehålla anonymiteten och 

för att den arbetssökandes jobbcoach inte skulle ha möjlighet att ta del av svaren. Enkäterna 

delades ut under två dagar till jobbcoacherna och därefter delade de ut enkäterna till sina 

respektive arbetssökande. Efter en vecka skickades ett e-post ut som en påminnelse. 

Enkäterna samlades successivt in från de externa leverantörerna och från 

Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher med slutdatum cirka två veckor efter utdelning. 

 

Databearbetning  

Mann-Whitney U-test utfördes för att se om det förelog någon skillnad i 
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motivationsgrad (index) mellan arbetssökande med en intern eller extern jobbcoach samt 

i frågan om ålder. Skillnad i antal sökta arbeten beroende på motivationsgrad mättes med 

motivationsindexet och testades med Chi-square test (χ
2
). Det testades med frågan om de sökt 

fler arbeten sedan de fått sin jobbcoach (se bilaga 1). 

Frekvenstabeller gjordes för att ta reda på åldersfördelningen, kön och om de 

arbetssökande ansåg att de själva valt att bli coachade (se bilaga 1). Signifikansnivån 

bestämdes till p <0,05. Data analyserades med hjälp av SPSS version 17.0 för Windows. 

 



 Jobbcoachers motivationspåverkan 

 
17 

Resultat 

Coachinghjälp 

Av deltagarna svarade 9,5% att de inte själva valt att bli coachade, medan 9,5% trodde att 

deras jobbcoach skulle hitta ett arbete åt dem. Vidare angav flertalet deltagare att de fick hjälp 

av jobbcoachen med CV (97.6%), att marknadsföra sig själva (95,2%), jobbintervjuer 

(85,7%), nya tankar/idéer (97,6%) och att höja deras självförtroende (73,8%). Betydligt färre 

(31-55%) blev hjälpta med arbetsmarknadspolitiska program såsom fortbildningskurser, 

utbildningsalternativ och praktik.  

 

Motivation i relation till jobbcoach typ, ålder och antal sökta jobb 

 Som framgår av Mann-Whitney U-testet fanns ingen signifikant skillnad i motivationsgrad 

mellan de arbetssökande som hade en intern eller extern jobbcoach (p=0,54). Rangmedeltalet 

för de med intern jobbcoach var 18.89 medan de med extern jobbcoach hade ett rangmedel på 

21.59. Däremot fanns en signifikant skillnad i motivation i att de äldre arbetssökande var mer 

motiverade än de yngre (p=0,002). Rangmedeltalet för de yngre arbetssökande var 16.17 och 

för de äldre 27.82. Slutligen fanns ingen signifikant skillnad i motivationsgrad beroende på 

antal sökta jobb (χ
2
 (1) =2,  p = 0.16). 

 

Den öppna frågan  ”Har du något mer som du vill tillägga?”  

 

Respondent 14 ”Jag tycker att det maximala antalet arbetssökande som varje coach får ha, 

20st, är för hög. Maximalt 10 st arbetssökande/coach borde räcka.”  

 

Respondent 21 ” ”Egentligen tycker jag att en vanlig handläggare på AF skulle fungera på 

det här viset.” 

 

Respondent 30 ” ”Har kontakt via telefon och mejl också vilket fungerar bra.” 

 

Respondent 40 ”Jag är redan så motiverad jag kan bli. Men självklart är det bra med en 

person som kan komma med synpunkter, förslag och uppmuntran.”  
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Diskussion 

 
Studien undersökte om det fanns en skillnad i motivationsgrad mellan 

arbetssökande som hade en intern eller extern jobbcoach, samt om ålder hade någon betydelse 

och ifall motivationsförändringen gav resultat genom fler sökta jobb.       

Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad i motivationsgrad mellan 

arbetssökande som hade en intern eller extern jobbcoach. Däremot var äldre arbetssökande 

mer motiverade än yngre. Vidare konstateras att de arbetssökande inte nödvändigtvis sökte 

fler jobb bara för att de var motiverade av sin jobbcoach. Trots att jobbcoachning ökade de 

arbetssökande motivation genom förbättrade självförtroende och nya tankar och idéer, vet vi 

inte om de arbetssökande nådde sina mål, det vill säga fick jobb.  

Studien visade att jobbcoachning hjälper de arbetssökande att tänka positivt och 

skapa nya tankar och idéer. Av de olika basmetoderna i coachning verkade jobbcoacherna 

använda sig av den eklektiska coachingen som innebär att man blandar olika delar från de fem 

basmetoderna. Detta med hänsyn till vem den arbetssökande var och hur dennes situation såg 

ut. Eftersom äldre individer i vår studie verkade ta till sig coachingen bättre än vad yngre 

gjorde, kan det tyda på att jobbcoacherna anpassade coachingen efter ålder och var de 

arbetssökande befann sig i livet. De äldre kan ha haft arbete i många år och de kände kanske 

att de inte visste hur de skulle gå tillväga för att söka jobb. En tänkbar anledning till att yngre 

inte tog till sig coachingen på samma sätt kan vara att de hade en förväntan att komma ut i 

arbetslöshet när studierna var färdiga eller om de hade ett tillfälligt arbete. Då äldre kanske 

inte visste hur de skulle gå tillväga för att söka jobb på ett lyckat vis, kunde jobbcoachens 

närvaro hjälpa till att stärka deras självkänsla och ge feedback och synpunkter på deras 

jobbsökande. Jobbcoacher hjälper arbetssökande så att de känner en större kontroll över 

situationen; att de arbetssökande vet vad de gör, att coachen ger feedback så att de vet att de 

är på rätt väg.  
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Tidigare studier visar att de arbetssökande ser sina jobbcoacher som en 

stödjande funktion och en möjlighet till att få ett nytt arbete (Bolinder & Dyrvik, 2009). . Men 

precis som i våra resultat kom det även i en av studierna fram att de arbetssökande anser att 

det är någon annan än de själva som ansvarar för att de ska nå sysselsättning (Bolinder & 

Dyrvik, 2009). I vår studie var det 9,5% av respondenterna som trodde att deras jobbcoach 

skulle hitta ett arbete åt dem. För de 89,5% som trodde att de själva ska hitta sitt nya arbete, är 

det i dagsläget inte det lättaste att återvända till arbetsmarknaden. För även om den 

arbetssökande är mer motiverad att söka arbete finns det ett hinder, nämligen att det på grund 

av lågkonjunkturen finns få lediga arbeten att söka. Jobbcoachen kan hjälpa till att öka den 

arbetssökandes självförtroende och attraktivitet hos potentiella arbetsgivare. Emellertid när 

det arbete den arbetssökande vill ha inte finns eller när det är 100 andra sökande på en tjänst, 

då räcker kanske inte motivationen hela vägen fram. Det är avgörande för den arbetssökande 

att det faktiskt finns passande arbeten att söka. Att de arbetssökande inte sökte fler arbeten 

även om de blev mer motiverade, kan vara en effekt av brist på arbeten att söka.  

   För arbetssökande kan det vara svårt att få ett bra stöd i sitt arbetssökande från 

sina bekanta, då kan det underlätta att få stöd från någon med en professionell bakgrund som i 

detta fall en jobbcoach. En studie av Bylin och Gustavsson (2009) kom fram till att de 

arbetssökande upplevde jobbcoachens stöd som positivt. En av de arbetssökande som 

medverkade i vår studie svarade, på den öppna frågan, att han redan var så pass motiverad 

som han kunde bli men ansåg samtidigt att det var bra med någon som kunde komma med 

synpunkter, förslag och uppmuntran. Resultatet från Bylin och Gustavssons (2009) studie 

visar att de arbetssökande får bekräftelse och känner sig förstådda och precis som vår studie, 

att jobbcoaching är ett bra sätt att höja självförtroendet. 

Vår studie visade att det inte spelar någon roll om de arbetssökande har intern 

eller extern jobbcoach, båda verkade motivera de arbetssökande lika mycket. Att det inte blev 
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någon signifikant skillnad kan bero på att jobbcoacherna i vår studie använder sig av 

samma coachingstilar som ger samma motivationshöjande effekt hos de arbetssökande. Detta 

tyder på samma motivationshöjning som i en tidigare studie av Johansson (2006), vilket visar  

att de coachinggrupper som de arbetssökande var med i gav medlemmarna i grupperna nya 

idéer och mer motivation att söka nytt arbete. Även en studie om nya vägar till ett nytt jobb 

visar att de som medverkade i olika arbetsmarknadsprojekt känner att både motivationen och 

självförtroendet stärks (Larsson & Radic, 2006). 

  Mål är något som återkommer inom både den humanistiska coachingen och 

inom målsättningsteorin. Det är viktigt att ha specifika mål och en av jobbcoachernas 

uppgifter är att tillsammans med den arbetssökande sätta upp både långsiktiga och kortsiktiga 

mål. Vår definition av motivation är en känsla som kommer inifrån och som driver oss framåt 

mot ett mål. Har den arbetssökande specifika mål att arbeta mot, hjälper det om han har någon 

som uppmuntrar honom och målet finns då kvar på ett omedvetet plan och för den 

arbetssökande närmre målet (Locke & Latham, 2006). Som målsättningsteorin säger måste 

målen vara ens egna och utifrån de olika basstilarna inom coachingen ska coachingen vara 

något som jobbcoachen och den arbetssökande gör tillsammans. 

Eftersom det är viktigt att coachen förstår att mål som är viktiga för en individ 

kanske inte är viktiga för andra och kanske inte heller motiverar de (Ekström & Helgesson, 

1997) trodde vi att de interna jobbcoachernas korta utbildning gjorde att de skulle ha sämre 

möjligheter att coacha än vad de externa hade. Dock vet vi inte hur lång erfarenhet de externa 

jobbcoacherna hade inom coaching. Kravet de hade var att minst en av coacherna på företaget 

skulle ha minst ett års erfarenhet. Att det inte fanns någon skillnad beroende på om de 

arbetssökande hade en intern eller extern jobbcoach kan bero på att jobbcoacherna ändå 

använde sig av samma coachingstil. 



 Jobbcoachers motivationspåverkan 

 
21 

Likheten mellan jobbcoaching och beteendecoaching är att de båda vill 

skapa en förändring och frigöra potential för att nå målen. Jobbcoachen vill förändra den 

arbetssökandes beteende och agerande vid arbetsintervjuer, att agera mer positivt generellt 

och överkomma sina hinder och i slutändan få ett arbete. Detta kan även jämföras med den 

existentiella coaching som lägger fokus på att just övervinna hinder. Hinder i den 

arbetssökandes fall kan vara rädsla för att kontakta potentiella arbetsgivare och inför 

arbetsintervjuer.  

En arbetssökande som hade en extern jobbcoach ansåg att: ”Egentligen tycker 

jag att en vanlig handläggare på AF skulle fungera på det här viset”. En av de största 

skillnaderna mellan jobbcoach och handläggare är att medan handläggaren har ansvar för 200 

arbetssökande, har jobbcoachen max 20. Vårt resultat visade på att de arbetssökande i stor 

grad fick hjälp med att just förbättra sitt CV, marknadsföra sig på arbetsmarknaden och 

förbereda sig för eventuella jobbintervjuer. Men eftersom handläggarna har mycket att göra 

kan det vara bra om jobbcoacherna ser till mer än bara praktiska problem som den 

arbetssökande behöver lösa för att få ett jobb. Vi tror inte att motivation av de arbetssökande 

är något som handläggarna har tid med. Trots detta kom det fram att även om de 

arbetssökande blev motiverade av att ha sin jobbcoach kanske det inte bara var handläggarna 

utan även jobbcoacherna som hade lite för mycket att göra. En av de arbetssökande skrev i 

den öppna frågan att ”Jag tycker att det maximala antalet arbetssökande som varje coach får 

ha, 20st, är för hög. Maximalt 10 st arbetssökande/coach borde räcka”. 

Enligt Arbetsförmedlingen är det helt frivilligt att få en jobbcoach (”De nya 

jobbcoacherna”, 2009) men om de arbetssökande inte utför de hjälpande stegen som 

arbetsförmedlaren anser att de bör göra för att lättare komma ut i arbete, till exempel 

jobbcoach, får de lägre eller ingen a-kassa. Detta i sig kan vara en av anledningarna till att 

9,5% av de tillfrågade inte ansåg att de själva valt att få en jobbcoach. 
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Metoddiskussion 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningen utförts och hur noggrann forskaren är vid 

informationsbearbetningen. Vid användning av enkäter finns den minsta möjligheten att 

kontrollera tillförlitligheten i förväg. Vi kunde bara försöka försäkra oss om att de 

arbetssökande som skulle svara på enkäten uppfattade den som det var tänkt. Detta genom att 

både de arbetssökande och jobbcoacherna fick instruktioner (se bilaga 2 och 3). 

Enkätfrågorna (se bilaga 1) mätte jobbcoaching och motivation. De frågor som mätte 

jobbcoaching täcktes upp av frågor kring de olika basmetoderna inom coaching och frågorna 

som mätte motivation täcktes upp av målsättningsteorin. För att försäkra oss om 

tillförlitligheten hos frågorna, utfördes ett Cronbachs α (alpha) reliabilitetstest. Reliabiliteten 

var .60.  

Validitet innebär att forskaren mäter det som avses att mätas, inget annat. I vårt 

fall avsågs att mäta hur motiverade de arbetssökande kände sig samt om de då sökte fler 

arbeten, och det är också gjort med denna studie. 

En svaghet med studien var den låga svarsfrekvensen. Det stora bortfallet kunde 

möjligtvis ha undvikits genom att använda oss av en webb-enkät eller om vi själva hade delat 

ut enkäterna till de arbetssökande. Vi kunde dock inte dela ut enkäterna själva då 

Arbetsförmedlingen inte får lämna ut uppgifter om vilka som är arbetssökande. Detta 

tillvägagångssätt hade även kunnat påverka att en stor del av anonymiteten gått förlorad till 

nackdel för uppsatsen (”Forskningsetiska principer”, 1990).  Självskattningsformulär är alltid 

problematiskt eftersom inte alla människor har en hög självkännedom, men eftersom 

Arbetsförmedlingen inte fick lämna ut namnen på de arbetssökande gick det inte att utföra 

intervjuer och då framstod enkäterna som det bästa alternativet. De arbetssökande som deltog 

i studien hade alla blivit coachade olika länge. En del av bortfallet bestod av att vissa 

jobbcoacher hade arbetssökande som kom för första gången och det var då ingen mening för 
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den arbetssökande att svara på enkäten. Det blev ett bortfall på två personer som ej ansett 

sig kunna svara på alla frågor eftersom de inte blivit coachade särskilt länge. Vi anser dock att 

enkäten i sig inte var anledningen till bortfallet utan att det berodde på tidsbrist och det 

faktum att jobbcoacherna inte hann träffa alla sina arbetssökande under de två veckor som de 

hade på sig att distribuera ut enkäten. Enkäten distribuerades innan jul och även detta 

påverkade tidsaspekten. Under insamlingen fick vi höra att de arbetssökande som blev 

tillfrågade av sin jobbcoach att medverka hade tackat ja. Det fanns några svagheter kring 

enkätens frågor. Till exempel skulle enkäten ha kunna haft 2ggr/månad som alternativ på 

fråga 5 och fler antal låga alternativ på fråga 16.  

 

Slutord 

Sammanfattningsvis visade studien att både de interna och externa jobbcoacherna 

uppfyllde sitt syfte vad gällde att engagera och motivera de arbetssökande. Dock kunde vi inte 

utvärdera resultatet av coachingen, men detta kan vara en idé till fortsatt forskning.  En 

utredning kring den höga summan som regeringen lade ner på jobbcoacherna kommer 

troligen Arbetsförmedlingen eller regeringen att göra. Vi anser att det var en bra idé att prova 

något nytt, men om det inte finns några lämpliga jobb för de arbetssökande att söka kanske 

pengarna hellre kunde ha lagts på att försöka skapa fler arbetstillfällen. En annan idé till 

fortsatt forskning kunde vara att undersöka om det finns någon skillnad beroende på om den 

arbetssökande har varit arbetslös i till exempel sex månader eller fyra år. Det vore även 

intressant att se om yrket den arbetssökande haft tidigare spelar in i hur motiverad han känner 

sig eller om personlighets- eller könsaspekterna spelar in på motivationsgraden. I en längre 

studie skulle det vara intressant att följa de arbetssökande från början av coachingen till dess 

att de eventuellt fått jobb. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätformulär 

 

 

Bakgrund: 
 

1. Ålder    _____ år 

 

2. Kön         Kvinna                  Man 

 

3. Hur länge har du varit arbetssökande? 

        Mindre än 3 månader          3 - 5 månader          6 - 11 månader          1 - 2 år          Mer än 2 år 

                              
 

Coachingfrågor: 
4. Hur länge har du haft jobbcoach? 

        Mindre än 2 veckor          2 - 4 Veckor          1 - 2 Månader          2 - 3 Månader 

 

 

5. Ungefär hur ofta har du kontakt med din jobbcoach? 

        Varje dag       Flera ggr/vecka      1 gång/vecka      1 gång/månad        Aldrig 

 

 

6. Hur många gånger har du (hittills) träffat din coach?  ________ gånger 

 

7. Har du själv valt att bli coachad?  
 Ja     Nej  

  

 

Instämmer inte alls                  Instämmer till viss del      Instämmer helt 

(Ringa in det svarsalternativ som passar bäst) 

 

8. För mig är det viktigt att  

coachen är bra på att lyssna   

på vad jag upplever och känner.                     1                         2                        3                         4                       5                   

 

9. Jag förväntar mig att coachen  

kommer ge mig tips och råd om                   1                         2                        3                        4                        5                    

hur jag kan påverka min situation.            

 

10. Jag anser att jag själv har  

huvudansvaret för att nå ny                       1                         2                        3                        4                        5                    

sysselsättning. 

        

11. Jag förväntar mig att  

kontakten med en coach ska                          1                         2                       3                         4                        5                    

leda till ny sysselsättning. 

 

 

 

12. Förväntar du dig att din coach ska hitta ett arbete åt dig? 

 

      Ja            Nej          
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13. Hjälper din jobbcoach dig med detta? (Ringa in ett alternativ) 

 

CV      Ja          Nej 

Hur jag ska marknadsföra mig på arbetsmarknaden   Ja          Nej 

Förbereda mig för eventuell jobbintervju    Ja          Nej 

Större självförtroende när jag söker arbete    Ja          Nej 

Nya idéer och tankar om jobbsökande    Ja          Nej 

Fortbildningskurser (T.ex. kompetensutveckling, arbetsmarknadsutbildning)                           Ja          Nej 

Utbildningsalternativ (T.ex. förberedande utbildning, skola)   Ja          Nej 

Praktik      Ja          Nej 

 

14. Stöd via jobbcoaching (Ringa in ett alternativ)  

 

Anser du att du får det stöd du behöver genom coachingen?                                Ja           Nej            Vet ej                       

Är din coach positiv och uppmuntrande?    Ja           Nej            Vet ej 

Anser du att din coach är tillgänglig för dig 

 i den utsträckning du behöver?       Ja           Nej            Vet ej 

Anser du att din coach har bra förståelse för dina känslor och behov?      Ja           Nej            Vet ej 

Har du förtroende för din coach?    Ja           Nej            Vet ej 

Anser du att du kan tala med din coach  

om de behov och problem som du har?   Ja           Nej            Vet ej 

Anser du att du kan framföra egna idéer till din coach?   Ja           Nej            Vet ej 

Hjälper din coach dig att tänka i nya banor?    Ja           Nej            Vet ej 

Hjälper din coach dig att övervinna hinder?   Ja           Nej            Vet ej 

 

15. Har du sökt fler jobb per vecka sedan du fick jobbcoach? 

                         Ja                   Nej  

 

16. Vid Ja, hur många fler arbeten har du sökt per vecka? 

        0 - 9          10 – 19           20 – 29           30 – 

     

 

Motivation: 
Instämmer inte alls                  Instämmer till viss del      Instämmer helt 

(Ringa in det svarsalternativ som passar bäst) 

 

17. Min motivation att få jobb 

är hög.          1                         2                         3                         4                          5                    

 

18. Jag förväntar mig att jag  

själv sitter inne med svaren          1                         2                         3                         4                          5                    

på hur jag kan finna en ny 

sysselsättning 

 

19. Jag har specifika mål       

att arbeta mot i mitt                                 1                          2                         3                        4                          5                    

jobbsökande 

 

 

Motivation i mötet med jobbcoach: 
20. Tycker du att dessa av jobbcoachens ageranden bidrar till att du känner dig motiverad i ditt 

      arbetssökande? (Ringa in ett alternativ) 

CV      Ja          Nej 

Hur jag ska marknadsföra mig på arbetsmarknaden   Ja          Nej 

Förbereda mig för eventuell jobbintervju    Ja          Nej 

Större självförtroende när jag söker arbete    Ja          Nej 

Nya idéer och tankar om jobbsökande    Ja          Nej 

Fortbildningskurser (T.ex. kompetensutveckling, arbetsmarknadsutbildning)                           Ja          Nej 

Utbildningsalternativ (T.ex. förberedande utbildning, skola)   Ja          Nej 

Praktik      Ja          Nej 
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21. Väljer du dina mål själv?                             Ja           Nej           Vet ej 

22. Trivs du med målen?    Ja           Nej           Vet ej 

23. Coachingen har fått mig att se nya möjligheter i arbetslivet  Ja           Nej           Vet ej 

24. Det känns som att jag har kontroll över arbetssökandet                           Ja           Nej           Vet ej 

25. Jag tror att jag kommer att få ett arbete som  

jag vill ha när coachingen är avslutad    Ja           Nej           Kanske 
26. Hur fungerar det att nå målen?   Bra       Ganska bra       Dåligt 

  

    

                     Inget alls                       Väldigt mycket 

(Ringa in det svarsalternativ som passar bäst) 

 

27. Hur mycket feedback              

tycker du att du får från      1                        2                        3                        4                        5                    

din jobbcoach? 

 

28. Hur anser du att din jobb-     1                        2                        3                        4                        5                    

coach påverkar din motivation?  

 
 

Har du något mer som du vill tillägga? 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jobbcoachers motivationspåverkan 

 
31 

Bilaga 2. Följebrev till arbetssökande 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Personalvetarprogrammet på Mittuniversitetet 

här i Östersund. Vi skriver nu vår C-uppsats och behöver din hjälp med att genomföra vår 

studie. Syftet med denna studie är att se jobbcoachers inverkan på motivationen hos 

arbetssökande. Uppgifterna Du lämnar kommer bara att användas i forskningsändamål. All 

insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och enkäterna kommer att förstöras när 

uppsatsen är godkänd.  

 

Det är frivilligt att svara på enkäten men vi är väldigt tacksamma om Du vill ta dig tid att fylla 

i enkäten. När du fyllt i enkäten lägger Du den i det bifogade kuvertet, klistrar igen och sedan 

lämnar till din jobbcoach. Vi är mycket tacksamma för Ditt svar, det betyder mycket för oss! 

 

Om det uppstår några oklarheter eller frågor kring enkäten, är Du välkommen att kontakta oss 

på nedanstående telefonnummer eller e-post. 

Linda: liho0400@student.miun.se  070-2406323 

Therese: thns0700@student.miun.se  070-3670483 
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Bilaga 3: Följebrev till coacherna 

 

Vi, Linda Höglund och Therese Näs, läser sista terminen på Personal och 

arbetslivsprogrammet på Mittuniversitetet. Vi har nu påbörjat vår C-uppsats inom ämnet 

Psykologi och valt att titta närmre på jobbcoachers inverkan på motivationen hos 

arbetssökande. Vi vill titta på både externa och interna jobbcoachers arbetssökande/klienter.  

 

Vi behöver nu din hjälp med att vidarebefordra enkäterna till de arbetssökande. Vi vore 

tacksamma om Du vill distribuera ut enkäterna till dina arbetssökande/klienter och därefter 

samla in dem. Vi kommer samla in dem hos Er när enkäterna är ifyllda. Med enkäterna följer 

ett informationsbrev till de arbetssökande. För att behålla anonymiteten kommer de 

arbetssökande att få lägga de ifyllda enkäterna i ett kuvert som klistras igen.  Vi behöver 

hämta in enkäterna senast onsdagen den 16:e december, efter överenskommelse. 

 

Om det uppstår några oklarheter eller frågor kring enkäten, är Du välkommen att kontakta oss 

på nedanstående telefonnummer eller e-post. 

Linda: liho0400@student.miun.se 070-2406323 

Therese: thns0700@student.miun.se 070-3670483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 
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Bilaga 4: Regeringsbeslut 2008 
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