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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att utvärdera de coachinggrupper som bedrivs på Arbetsförmedlingarna i 
två mindre orter i Mellansverige. Det som jag ville undersöka var om coaching på 
Arbetsförmedlingen är en effektiv metod för att få ut arbetslösa på arbetsmarknaden.  
 
Metoden som användes var kvalitativ och det empiriska materialet inhämtades genom 
halvstrukturerade intervjuer. I studien deltog fem respondenter, tre deltagare och två 
coachingledare. Resultatet analyseras med hjälp av tidigare forskning och begreppen 
coaching, lösningsfokuserad korttidsterapi, skam, empowerment och konstruktivism.  
 
Resultaten visade att två av tre deltagare är mycket positiva till att ha deltagit i 
coachingrupperna. Ingen av respondenterna har ännu fått arbete, men alla har fått nya idéer 
och motivation att få ett arbete. Båda coacherna vill att coachinggrupperna ska fortsätta samt 
utvecklas. Coacherna upplever deltagarna som motiverade personer som vill hitta nya vägar 
för att komma ut i arbete. 
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Abstract 
 
The purpose of the study was to evaluate those coaching groups which are carried on at the 
employment services in two small cities. The subject I wanted to examine was if coaching at 
the employment services is an effective method to get unemployed out on the labour market. 
 
The method used was a qualitative method and the empirical material where obtained by 
semistructured interviews. Five respondents, three participants and two leaders of the 
coaching groups, participated in the study. The result was analyzed with help of earlier 
research and chosen theoretical concepts coaching, short term therapy which is focused at 
solutions, shame, empowerment and constructivism. 
 
The result showed that two of three participants are very positive to have participated in the 
coaching groups. None of the respondents have obtained any job, but all of them have 
received new ideas and motivation to get a job. Both coaches wish that coaching groups 
should be continued and developed. The coaches experience the participants as motivated 
persons who want to find new ways to find a job.   
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INLEDNING  
 
Enligt statistik från SCB (2005) har den ekonomiska utvecklingen i Sverige varit god. Trots det 
så har det inte skett någon större förbättring när det gäller situationen på arbetsmarknaden (SCB, 
2005). 
 I en artikel från Expressen menar journalisten Ingvar Hedlund att arbetslöshetssiffran i statistik i 
Sverige egentligen ligger på 17 % och inte på 5 % som regeringen hävdar. Sveriges regering 
vägrar mäta arbetslösheten som de övriga EU länderna gör. Hedlund hänvisar till professor Carl 
B Hamilton, som är riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesman för folkpartiet. 
Hamilton menar att regeringen anser att statistiken är viktigare än de arbetslösa, eftersom 
regeringen flyttar en grupp från kolumnen ”arbetslösa” till kolumnen ”studenter.” Det finns idag, 
menar Hedlund, 90 000 personer som ”tvingas” börja studera eftersom de inte får något arbete. 
Det är den gruppen som den svenska regeringen väljer att räkna som studenter och inte som 
arbetslösa (Hedlund, 2006). Hamiltons argumentation utgår från en annan beräkning, en annan 
verklighet än regeringen. Hamiltons resonemang har ett politiskt syfte. Till detta bör man förhålla 
sig kritisk i sin läsning. 
 
I dagens Sverige finns det ca 60 000 personer som räknas som långtidsarbetslösa enligt statistik 
från AMS (2006 a). Att ha ett arbete är för de flesta människor en av de viktigaste delarna av 
livet. Westerlund och Bergström (1998) menar att om en person ofrivilligt står utanför 
arbetsmarknaden kan det snabbt leda till att personen känner sig otillräcklig och mindre värd som 
människa. De menar att när en person har ett arbete så är man inte beroende av någon annan 
person eller myndighet för att kunna försörja sig. Enligt författarna får personen en känsla av att 
man bidrar till samhällets utveckling och att man är behövd. I en avhandling av Jönsson (2003) 
kommer han fram till att vissa arbetssökande känner skam över sin situation, vilket leder till att 
de isolerar sig från sin omgivning. Enligt Jönsson så upplever många arbetslösa att människor i 
deras omgivning ser dem som lata för att de inte har skaffat ett arbete eller att de inte vill ha ett 
arbete. 
 
Det finns idag en uppsjö av olika konsultföretag som erbjuder olika strategier för att få ut 
människor i arbete. AMS anlitar årligen flera olika företag som har projekt med olika nischer för 
att hjälpa de arbetssökande (AMS 2003). 
 
Eftersom min studie består av respondenter, vilka har deltagit i coachinggrupper vid 
Arbetsförmedlingarna på orterna X och Y, redovisas här statistik på hur många som är inskriva 
på de respektive förmedlingarna samt hur många lediga arbeten som har funnits i platsbanken 
under mars 2006. Siffrorna gäller mars månad. Det var 2732 personer inskrivna på 
Arbetsförmedlingen på orten X. Under samma månad fanns det 130 lediga tjänster i platsbanken 
enbart på orten X (Hallmén 2006). Under samma månad fanns det på orten Y 967 personer 
inskrivna och nio lediga tjänster i platsbanken.  
 
På orterna X och Y är medelåldern hög inom vissa yrken. Man kommer att behöva 
ersättningsrekrytera på grund av pensionsavgångar, men inte för alla. Rationaliseringar sker 
löpande, vilket innebär att man inte alltid ersätter en person som går i pension. Detta leder 
troligen, menar Hallmén (2006), till ett ökat antal rekryteringar och därmed ökade möjligheter att 
få ett arbete trots att antalet arbetstillfällen (antalet jobb) inte ökar. 
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Bakgrund 
Jag har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingarna på orterna X och Y att undersöka vad de 
arbetssökande, som deltar i coachinggrupp, upplever som meningsfullt med deltagande i gruppen. 
Arbetsförmedlarna vill hitta effektiva lösningar för de arbetssökande och inte lägga ner tid och 
energi på något som inte känns meningsfullt och inte leder fram mot studier eller arbete.  
 
Det som gör min studie så unik, om man jämför med andra studier av olika 
Arbetsmarknadsprojekt, är att coachinggrupperna som jag har utvärderat, helt och hållet äger rum 
på Arbetsförmedlingen och drivs av arbetsförmedlare. Alla andra projekt, för att motivera och få 
ut arbetslösa i sysselsättning eller arbete, är samverkansprojekt eller utförs av konsulter på 
uppdrag av AMS. Arbetslösheten är ett samhällsproblem som kan leda till att personer måste få 
hjälp av samhället för att klara sin försörjning. Att utvärdera, samt hitta nya alternativ för att 
bekämpa arbetslösheten i Sverige idag är väldigt viktigt.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att studera hur enskilda arbetslösa bedömer värdet av att delta i de 
coachingrupper som Arbetsförmedlingen bedriver.  
 
Ett annat syfte är att undersöka vad arbetsförmedlarna anser om de arbetssökandes motivationer 
och drivkrafter för att komma ut i arbete.   
 
Frågeställningar 
Är coachinggrupp på Arbetsförmedlingen en effektiv arbetsmetod för arbetsförmedlarna att få ut 
arbetslösa i arbete? 
  
Är coachinggrupp på Arbetsförmedlingen en effektiv arbetsmetod för de arbetssökande att få 
mod och ökad självkänsla?  
 
Åtgärder för långtidsarbetslösa 
Aktivitetsgarantin är till för personer som är eller håller på att bli långtidsarbetslösa. För att få 
tillhöra aktivitetsgarantin måste man enligt AMS faktablad (AMS 2004) ha fyllt 20 år och vara 
inskriven på den lokala Arbetsförmedlingen i sin stad. För att en person ska räknas som 
långtidsinskriven ska personen ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 2 år. En av 
grundtankarna med aktivitetsgarantin är enligt AMS faktablad att det ska finnas ett nära 
samarbete mellan aktivitetsgarantin, stat, kommun och företag.  
 
Ett sätt att hjälpa personer som har fastnat i arbetslöshet att få ett arbete kan vara att erbjuda den 
tilltänkte arbetsgivaren ett anställningsstöd. Enligt AMS faktablad (AMS 2006 b) får Allmänt 
anställningsstöd lämnas med 50 procent av lönekostnaden. Det högsta beloppet som 
arbetsgivaren kan få för en arbetssökande är 350 kronor per arbetsdag i 6 månader. Allmänt 
anställningsstöd gäller under sex månader hos en privat eller offentlig arbetsgivare. Anställningen 
kan vara en tillsvidare- prov- eller visstidsanställning (AMS 2006 b).  
 
En person som är inskriven i aktivitetsgarantin har tillgång till alla arbetsmarknadspolitiska 
program. Aktiviteter som förekommer inom ramen för aktivitetsgarantin kan till exempel enligt 
AMS (2004) vara jobbklubbar, där man som arbetssökande kan få tips och hjälp var man kan leta 



 3 

efter arbete samt hur man ska skriva en ansökan. Man kan även få möjligheter att läsa vissa 
ämnen på folkhögskola eller gå ut på arbetspraktik på något företag. Det erbjuds också 
vägledning enskilt eller i grupp. En person är inskriven i aktivitetsgarantin ända tills 
vederbörande får ett arbete eller börjar studera. Den ersättning som personerna kan få under tiden 
hon eller han är inskriven i aktivitetsgarantin kallas för aktivitetsstöd och är samma summa som 
personen har i sin A-kassa.  
 
Den som är arbetslös eller riskerar bli arbetslös kan av Arbetsförmedlingen anvisas att delta i 
projektet och får då aktivitetsstöd.  
 
Syftet med ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning innebär insatser som sker i 
samverkan med Länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden. 
Projektet ska enligt AMS (2003) ha sådan inriktning att de stärker enskildas möjligheter att få och 
behålla ett arbete. Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen ingår en överenskommelse med 
en eller flera samverkanspartners. Samverkanspartnern kan vara till exempel ett företag, en 
kommun eller en organisation. Av överenskommelsen ska framgå projektets syfte, innehåll och 
omfattning och hur det ska finansieras och följas upp. Projekten ska vara förenliga med 
huvuduppgifter för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och får inte snedvrida 
konkurrensförutsättningarna för annan verksamhet (AMS 2003). 
 
Definition  
Med begreppet ”effektiv” menas ur Arbetsförmedlingens synvinkel i detta fall att de arbetslösa 
tar sig ur sin arbetslöshet och går in i arbete eller studier. Metoden är knappast effektiv om de 
arbetssökande inte har en bra och fungerande planering som inom en snar framtid ska leda fram 
till arbete eller studier, efter det att personen deltagit i coachinggruppen.  
 
Långtidsarbetslös enligt Arbetsförmedlingens definition är en person som varit arbetslös mer än 
sex månader. Om man är under 25 år räknas man som långtidsarbetslös när personen varit 
arbetslös mer än tre månader. 
 
En Coach uppgifter enligt Arbetsförmedlingens definitioner är: Ta fram personens starka sidor 
och fokusera på det som fungerar bra i jobbsökandet och försöka göra mer av det. Ta fram mål 
och delmål. Delmålen ska vara konkreta, realistiska och mätbara. Ta fram det som fungerat bra i 
personens tidigare arbetsliv och om möjligt rikta in jobbsökandet på liknande arbetsuppgifter. 
Göra den arbetssökande mer medveten om sina starka sidor, om vad som fungerat bra i 
arbetslivet och hur det har påverkat personen vad det gäller utveckling, trivsel m.m. 
 
Coaching är att hjälpa och stötta en person att utvecklas från ett utgångsläge till ett önskat läge. 
Coaching innebär vägledning, inte styrning. 
 
Avgränsningar 
Jag har valt att inte begränsa mig till att studera en speciell kategori av arbetslösa. Med olika 
kategorier menar jag arbetslösa ungdomar, äldre eller invandrare. Det som det kommer att 
fokuseras på i denna uppsats när det gäller arbetslösa i Sverige, är de personer som inte har haft 
någon fast anställning eller ett längre vikariat på minst två år. 
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COACHING PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN  
 
Under denna rubrik kommer jag att beskriva mer ingående vad coaching på 
Arbetsförmedlingarna i 2 mindre kommuner i mellan Sverige står för. Jag kommer att beskriva 
hur det kom sig att Arbetsförmedlingarna bestämde sig för att starta detta projekt samt vad deras 
grundidé går ut på.  
 
Hur idén med att genomföra coachinggrupper på Arbetsförmedlingen uppkom 
Det var för lite drygt ett år sedan som idén till att starta upp coachinggrupper på 
Arbetsförmedlingarna i orterna X och Y började växa fram enligt Forsman och Littorin (2006). 
En coachinggrupp består i regel av tio deltagare och två coacher som träffas tre halvdagar under 
en period av några månader. En anledning till att idén kom till just då var, menar Forsman och 
Littorin (2006), att Arbetsförmedlingen inte hade så mycket pengar till olika 
sysselsättningsprogram. Arbetsförmedlingen var då tvungen att p.g.a. ekonomiska bekymmer 
avbryta vissa satsningar, som i detta sammanhang menas att den arbetssökande inte får fortsätta i 
det arbetsmarknadsprojekt man för tillfället var inskriven i. För de arbetssökande som snart hade 
slut på sina A-kassedagar rekommenderade Arbetsförmedlingen A-kassan att ge nya 
stämplingsdagar till den arbetssökande. Motiveringen från Arbetsförmedlingens sida var då att 
den arbetssökande aktivt skulle söka arbete med stöd av en coachinggrupp. Ett annat skäl var 
enligt Forsman och Littorin (2006) att många långtidsarbetslösa samtidigt skulle skrivas in i 
Aktivitetsgarantin. Arbetsförmedlingen ville arbeta enhetligt med båda grupperna, både när det 
gällde att förbättra personens arbetssökande samt att sätta individens enskilda behov i fokus. 
 
Utbildning   
Alla arbetsförmedlare som ansvarar för coachinggrupperna har enligt Forsman och Littorin (2006) 
fått genomgå en utbildning med handledning i att arbeta ifrån en lösningsfokuserad metod (Kim 
Berg & De Jong, 2003, de Shazer, 1997) som kan användas både i enskilda coachingsamtal och i 
grupp med de arbetssökande.  
 
Mallar eller förhållningssätt 
Arbetsförmedlarna har ännu inte fått fram någon tydligt nedskriven mall, menar Forsman och 
Littorin (2006), utan de har några gemensamma förhållningssätt som de inleder coaching-
grupperna med. Det innebär att de kort beskriver för deltagarna syftet med gruppaktiviteten samt 
vad Arbetsförmedlingens roll är i denna typ av grupper. Eftersom de har hunnit med att starta 14 
coachinggrupper så har det under årets gång vuxit fram en viss struktur, men den är ständigt 
under utveckling. Mycket av innehållet formas utifrån respektive grupp, eftersom deltagarna 
enligt Forsman och Littorin har ett relativt stort inflytande över vad dessa tre halvdagar ska 
innehålla. Arbetsförmedlarnas syfte är att alla deltagare ska få uttrycka vad de anser är angeläget 
och för att deltagarna ska känna att de har fått ut något av att delta i coachinggruppen. 
 
Arbetsförmedlingens mål med genomförande av coachinggrupper 
Det som Arbetsförmedlingen vill uppnå genom att starta dessa grupper är enligt Forsman och 
Littorin (2006) först och främst att den arbetssökande ska få fram en mer hållbar planering och ett 
tydligare nästa steg i sin jobbsökarprocess. Deras tanke är att detta steg är mycket konkret utifrån 
frågor som när och hur man får ett arbete. Det är också ett tillfälle för arbetsförmedlaren att lära 
känna den arbetssökande, anser Forsman och Littorin samt att få en bra bild av personerna vilket 
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underlättar i machningsprocessen mot en arbetsgivare. När Arbetsförmedlingen får in ett 
rekryteringsuppdrag där deras uppgift är att välja ut X antal personer som har chans att bli kallade 
på arbetsintervju till ett företag, är det större chans för en arbetssökande som arbetsförmedlaren 
känner till, att bli utvald ur mängden om de har de rätta kvalifikationerna för arbetet, än en person 
som bara är ett namn på ett papper, menar Forsman och Littorin (2006).  
 
Uppföljning 
Grupperna har återträffar var 4:e - 8:e vecka beroende på hur aktiva handledaren bedömer att 
deltagarna i respektive coachinggrupp är. De har även en individuell uppföljning efter att 
personen genomfört de tre halvdagarna. I det enskilda samtalet fastställer den arbetssökande 
tillsammans med handledaren vad som kommer att vara nästa steg i den individuella 
handlingsplanen (Forsman & Littorin, 2006). 
 
Respons från deltagarna 
Arbetsförmedlarna har enligt Forsman och Littorin (2006) fått mycket positiv respons från de 
arbetssökande på coachingprojektet. Många av deltagarna har tyckt att det är bra att det kommit 
något nytt och annorlunda. Andra personer har utryckt hur skönt det är att bli bekräftad och att få 
lyssna till andra som befinner sig i samma situation, d.v.s. att vara arbetslös. Närvaron har varit 
otroligt hög. Alla deltagarna förutom en person, har varit angelägna om att delta vid alla tillfällen. 
 
Den coachingmetod Arbetsförmedlingen använder sig av syftar till att hitta ett arbete.  
Den har enligt Westlundh (2006) vissa drag från en metod som användes inom 
Arbetsförmedlingen på 1970-1980 talet och som kallades för jobbklubbsmetodiken. 
Jobbklubbsmetodiken byggde enligt Westlundh på att hitta en konstruktiv gruppdynamik. 
Arbetsförmedlingen satte samman heterogena grupper med tre till fyra personer i varje grupp som 
på grund av olika livserfarenheter och färdigheter tillsammans skulle sporra varandra. Denna 
metod bestod av ett stort antal konkreta färdighetsövningar, vilka gick ut på att med stöd från 
deltagarna i sin grupp, klara av konkreta uppgifter som exempelvis att besöka ett företag och 
fråga efter arbete. De varvade teori med praktiska övningar, ”learning by doing”. Det var enligt 
Westlundh (2006) en framgångsrik metod som berodde mycket på att man var en heterogen 
grupp, som var bra på olika saker, vilket på sikt ledde fram till att många kom över de hinder som 
höll dem tillbaka. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel har jag valt att undersöka olika studier och utvärderingar som gjorts av olika 
projekt för arbetslösa i Sverige. Målgruppen varierar lite mellan de olika forskningsstudierna.  
En del projekt inriktar sig mer på arbetssökande med olika funktionshinder. Andra projekt vänder 
sig till långtidssjukskrivna eller personer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid 
och som vill komma ut i arbetslivet igen.  
 
Jag har medvetet valt att enbart inrikta mig på tidigare forskning som är gjord i Sverige.  
Anledningen till detta är dels att arbetslösheten ser olika ut för olika länder, samt att den svenska 
socialförsäkringssektorn och därmed arbetslöshetsersättningen är utmärkande just för Sverige. 
Det jag observerat när jag letat efter utländsk forskning genom att använda mig av 
artikeldatabasen Elin@örebro, var att forskning i en stor utsträckning fokuserar på individuell 
coaching samt att den vänder sig till individer som har arbete och vill utvecklas inom sitt företag 
så kallad karriärscoaching (Dennis 2006). De sökord jag använde var coaching och coaching of 
unemployd. 
 
Coaching - en anpassad utveckling? 
En magisteruppsats om coaching av arbetslösa har författats av Elin Thorson (2005).  
Studien handlar om relationen mellan coach och den arbetslöse deltagaren. Den har sin 
utgångspunkt i en genomförd utvärdering av projekt X, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för 
långtidsarbetslösa. Syftet var att kritiskt granska ett coachingförfarande med fokus på coach-
klientrelationens påverkan på klientens lärande. Thorson har gjort en kvantitativ studie genom att 
deltagarna i projektet fick svara på enkätfrågor. Hon har även använt sig av kvalitativa intervjuer 
av coacherna som hon utförde i samband med den utvärdering hon tidigare gjort av projektet. 
Thorson kom fram till att genom de tolkningar som gjorts av materialet har det visat sig 
uppkomma ojämlikheter mellan coach och den arbetslöse. Detta kan ha uppkommit p.g.a. dolt 
maktförhållande i coach-klientrelationen, som bl.a. beror på projektets förhållande till 
Arbetsförmedlingen och projektets strävan efter att uppvisa goda resultat. Coachingarbetet har 
snarare enligt författaren blivit anpassningsinriktat än det önskvärda utvecklingsinriktat. Med 
detta menar Thorson att det har blivit viktigare för coacherna att klienterna kommer ut i någon 
form av sysselsättning, än att klienten själv får ”verktyg” att hitta sin egen väg ut i arbetslivet. De 
konsekvenser denna sneda maktfördelning gett för den arbetslöse kan vara ett negativt lärande, 
såsom inlärd hjälplöshet, menar författaren.  
 
Coachernas syn på de arbetslösa i projekt X, hade inte den syn på sina klienter som coaching 
bygger på, nämligen att se personen som resursstark och full av kapacitet. Författaren menar att 
det kan finnas fler förklaringar på detta. Dels att coacherna inte har tid att se individens kapacitet 
på dessa tre månader som projektet pågick. Men man kan även se det från en annan synvinkel, 
menar Thorson (2005), att intresset för att klienterna ska komma närmare arbetslivet inte är det 
som coacherna tycker är viktigast. Intresset, menar författaren kan ligga i att uppvisa en, för tiden 
passande åtgärd som i sin tur kan ge deras företag en god chans att nå framgång. Ett intressant 
samband, visar sig mellan upplevelsen av samarbetet med coachen och i vilken utsträckning 
klienterna har fått anställning eller inte. Av de personer som var nöjda med coachen hade flertalet 
någon sysselsättning, till skillnad från dem som var missnöjda med sin coach. De hade inte fått 
någon form av sysselsättning. Bland dem som var nöjda med sina coacher fanns en rad olika 
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anledningar till den positiva inställningen. Thorson kom fram till att ett bra bemötande, 
bekräftelse och stöd var några egenskaper som klienterna uppskattade hos sina coacher. Andra 
egenskaper som uppskattades hos coachen var att de var duktiga, kompetenta och energiska. Ett 
delmål som projekt X hade att sträva mot, var att få ut 70 % av deltagarna i någon form av 
sysselsättning under denna tremånadersperiod. Ett mål som coacherna ansåg att de nästan 
uppnådde, med en sysselsättning för deltagarna med 67 %. Efter att projekttiden hade gått ut, 
meddelade coacherna att ytterligare tre deltagare hade fått sysselsättning, alltså hade projekt X 
uppnått Arbetsförmedlingens mål att få ut 70 % av deltagarna i någon form av sysselsättning. Det 
visade sig senare att Thorson, genom en enkät till deltagarna, fick svar om att endast 63 % ansåg 
sig ha en sysselsättning, vilket blev en differens på 7 % om man jämför med vad projekt X kom 
fram till för resultat (Thorson 2005). 
 
Det finns bruk för alla 
En Arbetslivsrapport från Arbetslivsinstitutet har skrivits av Hugo Westerlund och Anna 
Bergström (1998). De beskriver ett projekt som heter Det finns bruk för alla i Södra Skaraborg,  
Dfbfa. Det som gör detta projekt så unikt är att projektledarna som rekryteras själva är arbetslösa. 
Projektet gick ut på att projektledarna, som i detta projekt kallas för processledare, har som 
arbetsuppgift att bygga upp arbetsgrupper kring samhällsnyttiga aktiviteter, framför allt inom 
social service, miljöarbete och hantverk. Dfbfa bygger på antaganden att det finns människor som 
vill arbeta men p.g.a. sjukdom eller andra anledningar, inte kan eller får börja arbeta. Dfbfa 
menar att det skulle vara möjligt att skapa en mängd nya arbetstillfällen inom områden som inte 
konkurrerar med befintlig verksamhet inom de privata eller offentliga sektorerna, även om många 
av dem skulle vara svåra att göra ekonomiskt självbärande. Eftersom många av deltagarna mår 
dåligt av att vara arbetslösa eller av att ha olika sociala, ekonomiska eller psykiska problem, ingår 
det också i processledarnas uppgift att lyssna och stötta dessa personer. En slutsats som 
Westerlund och Bergström kommer fram till är att Dfbfa-projektet, till skillnad från flertalet 
andra arbetsmarknadspolitiska projekt, huvudsakligen fokuserar på att utveckla miljön och 
förhållningssättet inom verksamheten, istället för att aktivt arbeta med att snabbt få ut deltagarna 
på den ordinarie arbetsmarknaden. Grundsynen i projektet är att människor som har möjlighet 
väljer aktivitet, samvaro och solidaritet framför passivitet och isolering. Författarna tar även upp 
en viktig aspekt om frånvaron av formella handlingsplaner. Inom Dfbfa finns en utbredd motvilja 
mot handlingsplaner. Deltagarna samt processledarna upplever den av Arbetsförmedlingen 
upprättade handlingsplanen som maktutövning, vilken kommer uppifrån. Även om handläggaren 
inte har några som helst planer på avstängning eller någon annan disciplinär åtgärd, så är ofta 
hotet om detta mycket påtagligt för bidragstagaren, som upplever sig vara styrd. Westerlund och 
Bergström (1998) menar att många bidragstagare känner sig kränkta av de planer som 
handläggarna på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten utarbetar för den 
enskilda individen. Författarna tar även upp att en arbetsförmedlare har dubbla roller, dels som 
vägledare men även som myndighetsperson som har lagar, riktlinjer och mål som de ska uppfylla 
och rätta sig efter.  
 
Jobbverkstad 
Björn Johansson och Eva Persson (2002) har tillsammans författat en utvärderingsrapport av sitt 
projekt som de genomförde under året 1999 och 2000 för personer med arbetshinder. Johansson 
och Persson kom genom sitt arbete som arbetskonsulenter dagligen i kontakt med ett stort antal 
arbetssökande personer vars situation inte nämnvärt förändrats under långa perioder. Projektet 
kallade de för Jobbverkstad. Projektet varade i fyra veckor och det var sammanlagt 19 personer 
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delat på två grupper som deltog under projekttiden. De personer som deltog i projektet var mellan 
23 och 55 år gamla. Tiden som personerna hade varit arbetslösa varierade från ett par månaders 
arbetslöshet upp till 12 år. Det som var gemensamt för deltagarna var att alla hade ett eller flera 
registrerade arbetshinder exempelvis ryggbesvär, depression och borderline1. Syftet med 
projektet var att lägga grunden för en mer långsiktig planering till arbete och för att bryta 
arbetslösheten. Forskarna använde sig av en lösningsfokuserad arbetsmodell som är en 
gruppmetod som Johansson och Persson (2002) har utvecklat. Grunderna till modellen har de 
hämtat ifrån Steve de Shazer (1994, 1997) och Kim Berg och De Jong (2003) samt Ben Furman, 
Tapani Ahola2 och Michael Hjerth3. Deltagarna fick tillsammans med projektledarna under tre 
dagar fundera på inom vilket yrkesområde de ville arbeta. Samtliga deltagare visste efter dessa tre 
dagar på vilken arbetsplats de ville börja och samtliga deltagare hade varit i kontakt med ansvarig 
chef eller arbetsledare. Ett sätt som projektledarna använde sig av för att stärka deltagarna och 
ingjuta hopp, var att leta efter tidigare framsteg hos personen och belysa sådant som redan 
fungerade s.k. lösningsfokuserad coaching. Johansson och Persson (2002) menar att det i 
genomförandet av detta projekt har varit nödvändigt att arbeta mycket flexibelt utifrån gruppens 
och den enskilda deltagares behov.  
 
Efter det att projektet Jobbverkstad var avslutat genomfördes en uppföljning efter sex respektive 
åtta månader. Resultatet visade att 14 av de 19 deltagarna hade fått ett arbete. En av deltagarna 
valde att studera och en hade för närvarande en praktikplats. Det var endast två deltagare som inte 
hade någon anställning vare sig före eller efter insatsen. Två faktorer som kan ha inverkat till det 
positiva resultatet är enligt Johansson och Persson att hela projektet har varit helt frivilligt för 
deltagarna. De har kunnat avbryta utan att riskera konsekvenser i form av utebliven ersättning. 
Projektledarna har försökt att undvika alla former av press för att ge deltagarna möjligheter och 
skapa ytor att växa på. Projektledarna har också aktivt genom både telefonkontakter och 
studiebesök bidragit till att hjälpa deltagarna att hitta praktikplatser, vilket var en ny erfarenhet 
för många av deltagarna. Genom att projektledarna coachade deltagarna med att stötta och hjälpa 
dem så ledde det till att många av deltagarna tog egna kontakter med olika företag och 
arbetsgivare (Johansson & Persson, 2002). 
 
Otraditionella insatser för arbetslösa 
För att komplettera kunskapsläget om nya initiativ för och av arbetslösa fick Ulf Ericsson (1997) 
i uppdrag av Arbetslivsinstitutet att undersöka hur många olika projekt och föreningar som fanns 
för arbetslösa i Sverige under 1990-talet, och som utgår från ett nytt sätt att försöka bekämpa 
arbetslösheten. Under 1990-talets senare del har en mängd initiativ vuxit fram för att minska 
arbetslösheten, och för att mildra dess konsekvenser. Ericsson beskriver i sin rapport i 
katalogform ett antal nätverk, olika projekt och föreningar om deras målsättningar. Några av 
föreningarna försöker skapa utbildning och arbete för sina medlemmar. Enligt rapporten har det 
visat sig att under senare år har de arbetslösa själva bildat nätverk och föreningar för att stötta 

                                                 
1 En borderline personlighetsstörning enligt DSM IV karakteriseras av ett genomgående mönster av instabilitet i 
relationer med andra människor, i självbild och affekter, samt markerad impulsivitet med början i tidig vuxen ålder 
(Cullberg, 2003 s.211). 
2 Furman och Ahola har skrivit flera böcker tillsammans bl.a. Lösningar för missbrukare(1992), Lösningssnack: 
Inbjudningar till terapeutiska samtal (1993) och Ficktjuven på nudistlägret (1992). 
 
3 Michael Hjerth tillhör konsultgruppen på FKC, har sedan 1992 arbetat med lösningsfokuserat arbetssätt i ett flertal 
sammanhang: terapi, temautveckling, ledarskaputbildning och metodutveckling mm. 
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varandra, samt att skapa opinion kring arbetslösa personers rättigheter. Det har visat sig att de 
projekt som har räknats som framgångsrika har alla haft en tydlig målsättning. Några aktiviteter 
som utmärkte de mer framgångsrika projekten var att de gav deltagarna vägledning och konkreta 
tips hur man hittar ett arbete eller hur personen själv kan skapa ett arbetstillfälle. Det ingick 
nästan alltid individuella samtal där deltagarna fick en chans att uttrycka sin oro inför framtiden, 
eller utbyta idéer med sin coach under sitt arbetssökande. Mycket energi och stora resurser lades 
också på att hitta arbete samt att utbilda och informera om arbetsmarknadsläget. Samverkan 
mellan olika lokala aktörer var och är en förutsättning menar Ericsson (1997) för att kunna 
genomföra långsiktiga projekt.  
 
Handlingsutrymmets betydelse 
Margareta Bolinder (2006) har skrivit en doktorsavhandling som heter Handlingsutrymmets 
betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser. Hennes syfte med 
studien var att studera hur individer upplever och hanterar arbetslöshetssituationen och hur det 
hänger samman med de handlingsmöjligheter som en person har. Två intressanta frågor som 
Bolinder undersökte var dels hur förväntningar om att få ett arbete styr sökaktiviteten bland 
arbetslösa samt hur sökaktiviteten påverkar chansen till att få ett arbete. Bolinder lyfter fram två 
handlingsstrategier vid arbetslöshet. Dessa strategier kallas aktiveringsstrategin och 
anpassningsstrategin. Aktiveringsstrategin går ut på att personen, oavsett hur länge man gått utan 
arbete, aktivt försöker ta sig ur sin situation, och i anpassningsstrategin väljer den arbetslöse 
personen att anpassa sig till sin nya situation. 
 
Bolinder (2006) hävdar att det finns en koppling mellan hur länge man är arbetslös och 
individens sökaktivitet. Ju längre en person varit arbetslös desto mer minskar personens lust och 
aktivitet att söka arbete. Bolinder kom även fram till att hur mycket eller lite en person söker 
arbete inte tycks påverka chanserna att få ett arbete. Avhandlingen visar att det finns utsatta 
grupper och deras chanser till att få ett arbete kan förbättras om arbetsgivarnas fördomar 
förändras. En fördom är att personer som har varit borta från arbetsmarknaden under en längre 
period har lägre arbetsmoral och svårare att anpassa sig. Det stämmer inte. Bolinders studie visar 
att personer som är långtidsarbetslösa är minst lika anställningsbara som de kortidsarbetslösa, 
deras arbetsmotivation är hög och de söker aktivt arbete för att komma in på arbetsmarknaden 
igen. Det är inte arbetsmotivationen som styr hur många arbeten en person söker, utan det är 
enligt Bolinder personens förväntningar om att hitta lediga arbeten, som styr om aktiviteten i 
arbetssökandet är högt eller lågt. 
 
Av dessa studier som jag har valt att undersöka närmare kan jag dra slutsatsen att det finns ett 
antal olika arbetsmarknads projekt i Sverige som använder sig olika insatser för att på olika sätt 
få fram bra lösningar och motivera enskilda individer att komma ut i arbete (Ericsson 1997). 
Genom att enbart fokusera på att få ut människor på arbetsmarknaden utan att ta hänsyn till vad 
den enskilda individen klarar av är inget som Westerlund och Bergström (1998) ser som ett sunt 
alternativ att bekämpa arbetslösheten. Att förstärka det som fungerar bra hos individen och ge 
individen eget ansvar att förändra sin situation är några arbetssätt som Johansson och Persson 
(2002) använder sig av och som ingår i den lösningsfokuserade coaching de använder sig av. Att 
ett konsultföretag enbart fokuserar på att via upp bra siffror för sin uppdragsgivare som i 
Thorsons (2005) studie är inte det bästa alternativet eftersom jag anser att det måste finnas en bra 
balans mellan att få ut människor på arbetsmarknaden och att de samtidigt ska hitta ett arbete som 
de känner är meningsfullt för dem, för att utvecklas som individer.  
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TEORIER OCH CENTRALA BEGREPP  
 
I teoriavsnittet redogör jag för ett antal begrepp som bedöms vara användbara för att förstå den 
enskilde individens upplevelser när det gäller deltagandet i coachinggrupp. Jag kommer att inleda 
teoriavsnittet med att beskriva vad coachingen har sin grund i samt lite om vad coaching innebär. 
Jag kommer även att gå in lite djupare på det lösningsfokuserade arbetssättet eftersom 
arbetsförmedlarna i studien utgår från en sådan typ av coaching. 
 
Coaching 
”Det var inom idrottens värld som begreppet först börjades användas. Coach är engelska och 
betyder på svenska galavagn eller turistbuss. Ordet började användas under 1500-talet och 
beskrev något som ’fraktade människor från där de var till dit de ville komma’.  Coach är med 
andra ord en metafor för något eller någon som fraktar människor till en önskad plats” (Gjerde, 
2004 s15).  
 
Det var under mitten av 1970-talet som Timothy Gallwey, som var tennistränare upptäckte att 
den värste motståndaren vi individer möter genom alla tillfällen i livet är oss själva med våra inre 
röster som förmedlar negativa budskap om vår kapacitet som individer (Gjerde, 2004). Gallwey 
skrev senare en bok som heter The Inner Game of Work där han beskriver detta med våra inre 
röster och oss själva som största motståndet. Boken visade sig bli en framgång, både inom men 
också utanför idrottens värld. Trots att han inte använde uttrycket coaching räknas han enligt 
Gjerde (2004) av många som coachingens fader. 
 
Sokrates som var en grekisk filosof som levde för ungefär 2400 år sedan, har enligt Gjerde (2004) 
varit en av de viktigaste inspirationskällorna i den europeiska kulturen. Han har påverkat 
tankegångar, attityder och metoder inom senare filosofiska riktningar, psykologi, vägledning och 
coaching. Författaren menar att man kan dra paralleller mellan dagens coaching och Sokrates lära. 
Coachingens grundinställning bygger på att det är individen själv som bär svaren inom sig. 
Sokrates önskan att individen skulle lära känna sig själv bättre för att kunna handla rätt, är en 
viktig del av coachingen. Sokrates samtalskonst, dialektiken, har enligt Gjerde (2004) varit det  
styrande sättet att ställa frågor på. En skillnad mellan Sokrates dialektik och de ”effektfulla 
frågor” som används i coaching, är att coachen inte har till syfte att manipulera utövaren, vilket 
Gjerde menar att Sokrates kritiserades för. Syftet med effektfulla frågor är främst enligt 
författaren att öppna upp för möjligheter, alternativa handlingar och inre reflektioner. De syftar 
inte som i Sokrates dialektik till att kritisera personen som får coaching eller peka på brister i 
utövarens reflektioner. 
 
Kierkegaard levde mellan 1813 – 1855. Han räknas som grundaren av den filosofiska riktning 
som kallas existentialismen. Kierkegaard och hans tankar refereras ofta i samband med 
vägledning och rådgivning. Han nämns inte enligt Gjerde (2004) lika ofta i coachinglitteraturen, 
men arvet från Kierkegaard är ändå mycket tydligt inom coachingen. Hans tankesätt och 
inställning har enligt författaren, inspirerat och går som en röd tråd genom coachingen i dag. 
Existentialistisk filosofi går ut på att människor aktivt tar del i sina liv och gör det till något 
speciellt. Detta menade Kierkegaard kan bli avgörande för vad och vilka vi blir. Livet handlar om 
att hela tiden göra olika val, att vi ensamma är ansvariga för våra val och konsekvenserna av dem 
(Gjerde, 2004).  
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Enligt Ó Conner och Lages (2004) handlar coaching om att göra förändringar. Coachens uppgift 
är att visa personen var den befinner sig just nu i livet. Det ingår också i coachens åliggande att 
tillsammans med den person man ska hjälpa hitta andra inriktningar och möjligheter i livet samt 
att hjälpa personen att ta den nya vägen, men också den viktiga uppgiften att hålla kvar 
förändringen (ÓConner & Lages, 2004).  
 
Syftet med coaching är enligt Tenelius (2006) att man ”frigör kraften till åstadkommande” hos en 
annan person. Hon menar att coachens uppgift inte är att bidra med sin kunskap eller sin drivkraft 
och energi. Huvuduppgiften som coach är att genom samtal som stärker personen, ge denne 
möjlighet att ta fram sina egna oanade krafter och sin dolda kapacitet. Tenelius (2006) har sedan 
början av 90-talet arbetat med att coacha arbetssökande personer. När det gäller att coacha 
arbetssökande personer så har det visat sig att vad olika människor har för förhållningssätt till 
sina egna hinder spelar en stor roll om man ska lyckas med sitt arbetssökande. Coachens uppgift 
blir enligt författaren att få den arbetssökande att få insikt om att det som personer ser som ett 
hinder kan vara något positivt för en arbetsgivare. Exempel på hinder kan vara att den 
arbetssökande tror han eller hon är för gammal eller någon tycker att man har för lite erfarenhet 
för ett specifikt arbete. En viktig faktor för att personen ska komma ut i arbete är att personen 
ändrar sitt förhållningssätt till dessa hinder (Tenelius, 2006). 
 
Hargrove (2002) skriver om något han kallar för ”A Masterful Coach”. Hargrove menar att man 
som coach ska ta till vara på personens egna resurser samt att försöka få fram det bästa ur 
personen istället för att lyssna på när människor tycker synd om sig själva. I begreppet  
”A Masterful Coach” är grunden att utveckla den enskilda individens kapacitet till att själv uppnå 
det som personen vill uppnå. A Masterful Coach’s uppgift är inte bara att nå resultat utan också 
få personer att växa i sig själva. Coaching handlar enligt Hargrove inte om att lösa problem för 
stunden. Individen ska tillsammans med sin coach istället finna olika sätt att komma förbi hindren 
och hitta fram till långsiktiga lösningar (Hargrove, 2002). 
 
En av Hargroves (2002) starkaste insikter som han har haft när det gäller Masterful coaching är 
när företagsledare sätter upp ambitiösa mål för dem själva eller sitt företag, skapas det en 
motivation hos personen som leder till att företagsledaren är väldigt mottaglig för coaching. 
Enligt O´ Conner och Lages (2004) finns det flera olika typer av coaching. Det kan vara allt från 
idrottscoacher till coacher som arbetar med företagsledare. De menar att de färdigheter som 
används är desamma. Skillnaden är bara att de används inom olika områden (O´Conner & Lages, 
2004).  
 
Alla typer av coaching är uppbyggda på liknande sätt. De fokuserar på nuet och utformar 
framtiden. Coachingen lägger inget fokus på att rätta till eller att gräva i det förflutna. I de flesta 
fall så arbetar coachen med en person i taget, men gruppcoaching kan också vara effektiva 
eftersom man kan få inspiration av andra personers idéer och framsteg. Klienten ses alltid som en 
resursfull person i coachens ögon (O´ Conner & Lages, 2004). 
 
Whitmore (2002) menar att coachningen har utvecklats genom den humanistiska psykologin som 
Maslow var med och grundade. Istället för att studera personer med mentala störningar valde 
Maslow att studera friska, psykiskt, fysiskt och socialt fullt fungerande människor, för att få en 
djupare insikt om hur människan tänker och resonerar i olika situationer. Whitmore menar att den 
humanistiska psykologins mål var att förverkliga människans potential genom självkännedom. 
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Dessa idéer började komma in i näringslivet i början på 70-talet och bidrog till att skapa trenden 
för personlig utveckling (Whitmore, 2002).  
 
En del personer kan uppleva ett motstånd till att få coaching, menar Whitmore (2002). Vi är 
formade på ett sådant sätt att vi är vana att ge direktiv eller att få direktiv av andra. Författaren 
menar att personer som vägrar att bli coachade inte vill bli mer medvetna eller ansvarstagande för 
sin situation. Enligt Whitmore kan det bero på att personen upplever trygghet i den situation där 
hon eller han är för tillfället. Syftet med att ställa frågor till den som blir coachad är inte ett sätt 
att kontrollera personen, utan syftet är att höja personens medvetande om sig själv (Whitmore, 
2002). 
 
Lösningsfokuserat socialt arbete 
Den lösningsfokuserade arbetsmodellen har sin grund i Lösningsfokuserad korttidsterapi som 
främst utvecklats genom Steve de Shazer, (1994, 1997) och Insoo Kim Berg och De Jong (2003) 
vid Brief Family Therapy Center, BFTC, Milwaukee, USA. Steve de Shazer och Insoo Kim Berg 
har visat att man genom att ha tydliga ramar samt att se möjligheter istället för hinder, har skapat 
förutsättningar för individer att själva skapa en betydande förändring i sin tillvaro. De har genom 
sitt tillvägagångssätt blivit förebilder för andra som arbetar med denna metod. Från det att den 
lösningsfokuserade korttidsterapin enbart har använts av terapeuter, har även myndigheter, 
kommuner och privata organisationer börjat använda sig av det lösningsfokuserade tankesättet. 
Internationellt är lösningsfokuserad korttidsterapi väldigt etablerad. Den har på senare år även 
blivit stor i Sverige (Bergmark & Lundström, 1998). 
  
Det som kännetecknar de metoder som tydligt fokuserar på framtiden är att de låter personen som 
är i behov av hjälp bli sin egen expert. Inom korttidsmetodik arbetar man mycket med att ta fram 
den enskilda individens resurser och talanger (de Shazer, 1994). 
 
Den lösningfokuserade metoden har sin grund i korttidsmetodik och kännetecknas av en effektiv 
process med ett begränsat antal samtal eller möten med sikte på att få bestående resultat (de 
Shazer 1997). Ett primärt fokus ligger på att utveckla interaktionen och det som sker, istället för 
att fastna i förklaringar och begränsningar. Härigenom ges utrymme för individer och 
organisationer att utveckla sina mer eller mindre medvetna talanger, sin tilltro och sitt 
engagemang. Metoden stimulerar en process där förändringsarbetet kännetecknas av konkreta, 
realistiska arbetsmål som involverar de inblandade och ökar möjligheten till påverkan, metoder 
som bjuder in såväl vilja, hopp och optimism (de Shazer, 1997). 
 
Steve de Shazer har som ett resultat av arbetet på BFTC skrivit ett antal böcker och artiklar, av 
vilka många har översatts till 14 språk och handlar om en metod som har kommit att kallats för 
Lösningsfokuserad korttidsterapi eller lösningsfokuserad samtalsmetodik. Steve de Shazer och 
Insoo Kim Berg kom för första gången till Sverige 1987 för att undervisa och lära ut sin 
terapimetod. Att undersöka vad klienten hoppas uppnå för förändring samt att utgå från klientens 
resurser för att bygga dessa förändringar, har blivit lika mycket en metod att arbeta efter som ett 
synsätt (de Shazer, 2005).  
Några begrepp som är viktiga i den lösningsfokuserade metoden är skalfrågor och mirakelfrågor, 
att man fokuserar på att finna lösningar (de Shazer, 1997). Skalfrågan är ett sätt att mäta framsteg 
i behandlingen. Klienten får skatta sin förmåga på en skala mellan1och 10. Enligt Kim Berg och 
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De Jong (2003) får man genom att använda sig av skalfrågor en bra bild av personens tro på sin 
egen kapacitet att nå dit hon eller han strävar, men även för att se hur långt personen har kommit 
mot sitt mål. Mirakelfrågan går i stora drag ut på att personen får frågan om denne ”en morgon 
vaknar upp och de problem som individen har är lösta”. Uppgiften för klienten blir då att förklara 
på vilket sätt hon eller han märker att problemen är borta, och även förklara hur omgivningen 
märker att individens problem är borta (Kim Berg & De Jong, 2003). Mirakelfrågan är enligt Kim 
Berg och De Jong en svår fråga för en individ att svara på, men när personen har förklarat på 
vilket sätt hon eller han upplever att det har skett en förändring, kan man börja arbeta mot att nå 
det mål där den känslan som man har när man beskriver förändringen, kommer att infinna sig på 
riktigt (Kim Berg & De Jong, 2003). 
 
Bästa sättet att nå en lösning är enligt de Shazer (1997) att klienten ger en beskrivning av vad hon 
eller han kommer att göra annorlunda eller vad som är annorlunda när problemet är löst. Därmed 
menar de Shazer (1997) att det skapas förväntningar på en välgörande förändring. Istället för att 
fokusera på en persons problem så väljer man att fokusera på tillfällen då problemen inte inträffar. 
Genom att man ser till undantagen i en specifik händelse eller situation så kan man så småningom 
när man upptäcker ett mönster över de handlingar som bidrar till att problemet inte uppstår och 
göra mer av det (Kim Berg & De Jong, 2003). 
 
Kim Berg och De Jong (2003) menar att man som hjälpare i den lösningsfokuserade 
behandlingen ska lyssna på klienten med ”lösningsbyggande öron”. Med detta menas enligt 
författarna att man som behandlare lyssnar på sin klients berättelse utan att lägga någon värdering 
i det som sägs.  
 
Kontrollplacering  
Lagerberg och Sundelin (2005) använder begreppen yttre kontroll och inre kontroll. Beroende på 
vilken typ av kontroll en människa har, får det olika konsekvenser över hur man reagerar i olika 
situationer i livet. Författarna menar att man som individ i regel har både inre och yttre kontroll, 
men de anser att det är en skyddsfaktor att ha en övervägande inre kontroll. Det har även visat sig 
att personer som har en inre kontroll lyckas bättre i livet samt har bättre psykisk hälsa. Att ha en 
inre kontroll över sin situation kännetecknas av att den enskilde som person anser att det är den 
själv som styr över vad som kommer att hända och att det bara är den enskilde själv som individ 
som har makt att påverka sin framtid, exempelvis när det gäller framgång i yrkeslivet, 
välbefinnande och framtid. En person som har en yttre kontroll kännetecknas av att man som 
individ inte kan påverka sin situation. Personen förlitar sig på att det är yttre krafter som styr, som 
exempelvis slumpen eller turen (Lagerberg & Sundelin, 2005). 
 
Kontrollplacering handlar enligt Larsen och Buss (2002) om människors inre tillit och varför 
vissa individer inte lyckas agera i sitt eget intresse för att skapa situationer som kan vara 
fördelaktiga för dem. Individer som förlägger kontrollen inom sig själva tror att de kan påverka 
skeenden genom sina egna förmågor eller genom sina personlighetsdrag. De benämns som internt 
orienterade. Individer som placerar kontrollen utanför sig själva tror att händelser bestäms av 
yttre faktorer som slumpen eller ödet. De benämns som externt orienterade. 
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I en strukturerad situation där andra bestämmer kraven har kontrollplacering ett större inflytande, 
medan inflytandet av autonomi ökar i en ostrukturerad situation. I en ostrukturerad situation 
måste personen själv ta fler initiativ (Larsen & Buss, 2002). 
 
Empowerment  
Motsatsen till empowerment är enligt Forsberg m.fl. (1997) maktlöshet, hjälplöshet och 
hopplöshet. Det som kännetecknar empowerment är att man som person eller grupp på ett aktivt 
sätt tar kommandot. Man väntar inte tills någon ger tillstånd utan man tillkämpar sig makten.  
 
Den tankefigur som präglar mycket av empowertänkandet betonar enligt Forsberg m.fl. (1997) att 
det inte finns någon överordning eller underordning mellan människor. Alla människor har lika 
värde. Payne (2002) menar att en politisk empowermentideologi ofta strävar efter att lägga över 
ansvaret på enskilda individer för att individen själv ska tillgodose sina behov. Detta är bara ett 
sätt för staten att kunna dra ner på kostnader och insatser till dessa personer, menar han. Payne 
menar att det är viktigt att man har de rätta avsikterna när man inför empowerment i socialt arbete, 
så att det inte blir ett sätt att manipulera individer för att få ner kostnaderna för stat och kommun.  
Enligt Forsberg m.fl. (1997) var de gamla folkrörelserna en gång i tiden viktiga 
empowermentrörelser. Eftersom folkrörelserna har försvagats eller tagit sig andra uttryck har 
även inslag av empowerment med tiden blivit mindre. 
 
Skam 
Att en person känner skam kan bero på olika situationer i livet menar Jönsson (2003).  
Det kan finnas ett flertal orsaker till att skamkänslor utlöses. En skamfaktor kan vara att bli 
arbetslös och vara tvungen att förändra sin livssituation. Man kanske inte har råd att bo kvar i sin 
villa eller kanske tvingas man att drastiskt sänka sin levnadsstandard. Skam kan även, enligt 
författaren, framkallas av känslan att vara mindre värd eller vara underlägsen andra eftersom man 
inte har något arbete. Bart och Näsholm (2006) menar att det är viktigt att man som professionell 
hjälpare är medveten om att den person som söker professionell hjälp eller som är i behov av stöd, 
ofta bär på känslor av skam eller kan ha en låg självkänsla.  
 
Enligt Jönsson (2003) kopplas skammen samman med tilliten, vilket leder till att personen har 
svårt att lita på andra och tror att andra människor ser ner på henne. Att en människa upplever 
skam vid misslyckande är vanligt menar Jönsson. Skam är en slags mindervärdighetens eller 
underlägsenhetens känsla menar han. Många arbetslösa upplever dagligen olika misslyckanden. 
Allt ifrån att inte ha blivit kallad till arbetsintervju, till att inte ha ekonomi att betala sina 
räkningar. Upplevelser av att bli nedvärderad för att man är arbetslös kan ge upphov till 
skamkänslor. Den enskilde kan därför drabbas av skamkänslor när den enskilde känner att han 
eller hon inte lever upp till de krav som omgivningen ställer. Många kan uppleva att det är 
kränkande att vara beroende av myndigheter för att klara sin försörjning (Jönsson 2003). 
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Sammanfattning 
Här nedan har jag ritat upp en figur för att förklara min tanke med att välja de ovannämnda 
teorierna och begreppen.  Min tanke är att utgå från denna figur när jag analyserar mitt 
intervjumaterial. Eftersom syftet med denna studie är att studera hur både arbetssökande och 
arbetsförmedlare bedömer värdet av coachinggrupper, är det viktigt att man som läsare förstår att 
syftet med coachingrupper ser olika ut beroende på om man är arbetslös eller om man är 
arbetsförmedlare. I vänster spalten beskriver jag två individuella begrepp som kontrollplacering 
och skam. Skambegreppet har jag valt för att beskriva de skamkänslor som kan uppkomma 
genom att vara arbetslös. Vilken kontroll den arbetslöse känner att hon eller han har över att 
påverka sin situation som arbetslös, d.v.s. personen anser sig ha en inre kontroll eller yttre 
kontroll. Målet för den arbetssökande borde genom att delta i coachinggrupp få mod att pröva 
andra alternativ att få ett arbete samt att få en ökad självkänsla. De medel och förhållningssätt 
som arbetsförmedlarna har att utgå från, för att få den arbetslöse att få mot och bättre självkänsla 
är coaching, lösningsfokuserat arbete och empowerment.   

 
 
 
 Arbetssökande                     Arbetsförmedlarna  

 
 

 

 
 
 

Målet 
 
Ingjuta mod samt ge 
de arbetslösa ökad 
självkänsla. 
 
Att få ett arbete 
 

Målet 
 
Att ge den arbetslöse ett 
arbete samt att minska 
arbetslösheten. 

Individuella begrepp 
 
Kontrollplacering 
 
Skam d.v.s. hur de 
arbetssökande präglas 
av sin situation som 
arbetslösa. 

Medel och 
förhållningssätt 
 
Coaching 
 
Lösningsfokuserat 
arbete 
 
Empowerment 
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METOD 
 
I metodkapitlet kommer jag att redovisa vilken vetenskaplig metod jag har valt och varför.  
Jag kommer även att beskriva mitt tillvägagångssätt för att få fram relevant litteratur för min 
undersökning. Validitet och reliabilitet samt etiska förhållningssätt kommer också att diskuteras. 
Därefter kommer en beskrivning över mitt val av respondenter samt hur urvalsprocessen gick till. 
Metodkapitlet avslutas med att beskriva bearbetningen av mitt material. Det hela avslutas med en 
kort metoddiskussion. 
 
Val av metod 
Den metod som jag använder mig av för att undersöka om coachinggrupp på Arbetsförmedlingen 
är en effektiv arbetsmetod, är kvalitativ. En styrka i den kvalitativa intervjun, menar Kvale (1997) 
ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det syfte 
jag har med att genomföra denna studie är att jag vill undersöka vilka den enskilda individens 
upplevelser och känslor var i samband med deltagandet i coachinggruppen på 
Arbetsförmedlingen. Eftersom den kvalitativa intervjun, enligt Kvale, går ut på att beskriva, 
omtolka respondentens berättelse, ansåg jag att denna metod var mest lämplig för att uppnå mitt 
syfte samt att besvara mina frågeställningar. 
 
Enkät kontra intervju 
När man som forskare ska göra en enkätundersökning krävs det att frågeformuläret till 
respondenterna är väl genomtänkt. Det får inte finnas några möjligheter till missförstånd eller 
oklarheter. När man väl har lämnat ut enkäterna finns det ingen chans att kunna rätta till 
eventuella misstag. När man som forskare genomför en intervju med en respondent kan man 
förtydliga frågan, men även ha chans att ställa relevanta följdfrågor (Holme & Solvang, 1997). 
Enligt Merriam (1994) så utgår man i den kvalitativa forskningen från att det finns många olika 
verkligheter. Merriam menar att det som en person tolkar som sin verklighet är en unik 
upplevelse för den enskilda individen. En persons upplevelse av en specifik situation behöver inte 
innebära att en annan individ upplever situationen på exakt samma sätt. Utgångspunkten i en 
kvantitativ forskning är enligt Merriam inriktad på att det bara finns en enda objektiv verklighet 
som vi kan observera och framför allt mäta. Forskningen inriktas på resultat och man betonar 
reliabiliteten i mätningarna, vilket innebär att mätningarna är korrekt gjorda, och att samma 
metod ska kunna tillämpas av olika personer på samma material och ge samma resultat (Merriam, 
1994). Förförståelse av ett ämne kan leda till att vissa frågor eventuellt kan bli ledande, vilket 
man måste ta med i beräkningen när man använder sig av kvalitativa metoden enligt Holme och 
Solvang, (1997). 
 
Litteratursökning 
För att få fram relevant litteratur har jag dels använt den internetbaserade sökmotorn Google för 
att få förslag på länkar som berör mitt val av uppsatsämne. Jag har även använt 
Arbetsförmedlingens hemsida (www.ams.se) för att få fram viss information om regler för vissa 
arbetsmarknadsåtgärder. Jag har också fått förslag på lämplig litteratur genom att studera 
referenslistorna i redan införskaffad litteratur. De databaser jag använt mig av på 
Universitetsbiblioteket är Voyager och Libris. De sökord som användes för att få fram litteratur 
inom relevant forskningsområde var Arbetslöshet, Coaching, Långtidsarbetslöshet, Hjälpinsatser 
för arbetslösa samt Arbetslöshetsprojekt.  
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Validitet  
Det är lättare att uppnå validitet (giltighet) i en kvalitativ studie än i en kvantitativ, menar 
Svenning (2000). Validitet behandlar frågor som har att göra med hur väl man undersöker det 
man säger sig undersöka (Halvorsen, 1992). Genom att jag genomför intervjuer så har jag chans 
att ställa följdfrågor som svarar på mitt syfte samt att förtydliga vissa frågor under intervjun. 
Eftersom samtliga intervjuer bandades hade jag möjlighet att försäkra mig om att jag tolkat det 
respondenterna sagt på ett någorlunda rätt sätt. Utifrån detta anser jag att denna studie har en 
relativt hög validitet. 
 
Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet (tillförlitlighet) innefattar hur pålitliga mätningarna är, det vill säga hur väl 
man mäter det man vill mäta. För att en studie ska räknas ha en hög reliabilitet ska andra forskare 
kunna genomföra samma studie och komma fram till samma resultat (Halvorsen, 1992).  
Jag har försökt att höja reliabiliteten i min studie genom att noga förklara mitt tillvägagångssätt, 
dels när det gäller mitt val av respondenter, men även hur jag tänkt vid bearbetandet av 
intervjumaterialet och analysförfarandet. Reliabiliteten i denna uppsats är relativt låg eftersom det 
endast är en av gruppdeltagarna som hittills har genomfört alla coachingtillfällena.  
Om man gjorde en liknande studie där alla respondenter hade genomfört samtliga 
coachingtillfällen för ca ett halvår sedan hade man kanske fått fram andra resultat.    
 
Etiska förhållningssätt 
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR, 2006) har formulerat 
forskningsetiska principer som man bör reflektera över när man ska genomföra en studie.  
De har utarbetat fyra grundläggande etiska krav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
Informationskravet och konfidentialitetskravet uppfylldes redan i brevet som skickades till 
respondenterna (se bilaga 1). Där skrev jag kort om vad syftet var med min studie och att allt 
intervjumaterial skulle vara anonymt och endast tillgängligt för mig som forskare. Jag 
informerade även i brevet att allt bandat material skulle förstöras så fort materialet var 
sammanställt, något som även upprepades vid intervjutillfället. Samtyckeskravet respektive 
nyttjandekravet uppfylldes vid intervjutillfället. Vid intervjutillfället informerade jag att de när 
som helst kunde välja att avbryta intervjun samt att de kunde välja att inte svara på frågor som de 
upplevde som obehagliga eller kränkande. Jag förklarade även kort vad undersökningens syfte 
var samt vad deras förväntade uppgift var. 
 
Av hänsyn till respondenternas anonymitet har jag valt att inte berätta för arbetsförmedlarna vilka 
personer som har tackat ja till intervjuerna, något som också påtalades för respondenterna. Detta 
för att respondenterna ska känna sig helt fria att tala om sina upplevelser utan att erfara någon 
lojalitetskonflikt mellan sin arbetsförmedlare och sina åsikter.  
 
Urval av respondenterna 
I denna studie innefattar begreppet ”arbetslös” de personer som för tillfället inte har någon 
anställning och står utanför arbetsmarknaden. De är inskrivna på Arbetsförmedlingen och 
samtliga personer har deltagit i en coachinggrupp som Arbetsförmedlingarna på orterna X och Y 
har anordnat. Valet av undersökningspersoner utgör en betydande del av undersökningen. Syftet 
med kvalitativa intervjuer är att skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om det man vill 
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studera. Det innebär att urvalet varken sker slumpmässigt eller tillfälligt, utan strategiskt (Holme 
och Solvang, 1997).  
 
Jag har utgått från ett strategiskt urval när jag valde att intervjua fyra arbetslösa personer.  
Jag gav i uppdrag åt två arbetsförmedlare på ett av kontoren som coachinggrupperna 
genomfördes på, att välja ut åtta till tio respondenter utifrån de deltagarlistor som de har över alla 
som deltagit i coachinggrupper på förmedlingen. På grund av tidsbrist fick jag åka till 
Arbetsförmedlingen och själv genomföra urvalet. Det är 14 grupper som hittills har genomgått 
coaching på Arbetsförmedlingen i X och Y. Utifrån närvarolisterna på deltagarna valde jag ut 
person nr 4 på varje närvarolista. För att gardera mig så valde jag ut ytterligare sex personer från 
närvarolistorna. När jag valde ut dessa sex personer tog jag nr 6 på de sex första närvarolistorna. 
Dessa 20 personer fick besked via brev att de hade blivit utvalda till denna studie. För att få fram 
fyra personer av dessa 20, uppmanade jag att de som var intresserade av att delta i 
undersökningen skulle höra av sig till mig via telefon eller mail och att de första fyra som hörde 
av sig skulle få delta i studien. För att gardera mig mot eventuella bortfall meddelade jag att de 
övriga skulle bli reserver. 
 
Av de 20 personer som jag hade valt ut fick jag endast fem svar, varav två tackade nej till att 
delta som respondenter av olika skäl. Av de 20 tillfrågade respondenterna var 12 män och 8 
kvinnor. Jag har enbart fått svar från fyra kvinnor och bara en man, trots att jag har tillfrågat fler 
män än kvinnor om att ställa upp som respondenter till studien. Av dessa är det enbart 3 personer 
som visat intresse att delta i min studie. Eftersom jag fick ett så litet antal intresserade har jag 
dessutom valt att intervjua två arbetsförmedlare som har varit coachingledare för vissa 
coachinggrupper. Detta för att försöka få fram olika synvinklar på vad coachinggrupp på 
Arbetsförmedlingen innebär och vad det ska leda fram till.  
 
Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Alla fem intervjuer ägde rum på Arbetsförmedlingen på en av orterna. Motivet till mitt val var att 
samtliga respondenter kom ifrån trakten och var bekanta med lokalen. Rummet jag använde när 
jag genomförde mina intervjuer låg lite avsides, vilket innebar att respondenterna inte behövde gå 
in på själva förmedlingen. Detta bidrog till att hålla respondenterna relativt anonyma.  
 
När intervjuerna genomfördes, användes halvstrukturerade frågor, vilket innebär att det inte var 
en helt öppen intervju och inte heller ett strängt strukturerat frågeformulär (Kvale, 1997). 
Jag har utgått från några huvudfrågor som under intervjuns gång kompletterades med följdfrågor.  
I min studie använde jag mig av två olika intervjuguider, en för deltagarna (se bilaga 2) och en 
för coacherna (se bilaga 3). Tre av intervjuerna varade i en timma, de övriga två var något kortare, 
en p.g.a. tidsbrist hos respondenten.  
 
Båda intervjuguiderna bestod enbart av frågor om hur deltagarna upplever coachinggrupperna. 
Inspelning med hjälp av bandspelare har förekommit vid samtliga intervjutillfällen för att 
undvika missuppfattningar av det som sägs. För varje ny respondent använde jag ett nytt 
kassettband som jag skrev klockslag på i stället för respondenternas namn, för att kunna hålla isär 
respondenterna. 
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Transkribering och bearbetning 
Efter det att intervjuerna var genomförda, transkriberades alla intervjuerna ordagrant. För att vara 
säker på att nerskrivningen av intervjuerna blev korrekta använde jag mig av en diktafon.  
 
Jag har utgått från en Ad-hoc-analysmetod som, enligt Kvale (1997, s 184), går ut på att man 
växlar fritt mellan olika tekniker. Halvorsen (1992) menar att all analys innebär att man gör en 
förenkling av det intervjumaterial man fått fram, för att möjliggöra för forskaren att använda 
insamlade data för att belysa frågeställningen. Analysen av data handlar om att kategorisera den 
insamlade informationen i syfte att beskriva vad man hittat (Halvorsen, 1992). När jag hade 
transkriberat alla intervjuer som resulterade i 25 sidor utskriven text, läste jag igenom materialet 
flera gånger. Jag valde sedan ut relevanta citat som berörde min frågeställning. Jag satte in citaten 
under olika rubriker som sedan vävdes ihop med relevant tidigare forskning och teoretiska 
begrepp.  
 
Metodkritik 
En andledning till att jag inte fick ihop mer än tre deltagare som genomgått coachinggrupp kan 
bero på att jag på grund av tidsbrist inte kunde skicka ut ytterligare en förfrågan till 
respondenterna. Om jag skulle ha gjort om denna studie hade jag valt att skicka ut den första 
förfrågan i ett tidigt skede så att jag utifrån responsen kunde ha tagit ställning till om jag skulle 
skicka ut ytterligare en förfrågan till dem som redan var utvalda eller om jag skulle välja en ny 
urvalsgrupp.  
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RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS  
 
Detta kapitel kommer att inledas med utvalda delar från tre berättelser av de tre respondenterna 
som deltog i coachinggrupp på Arbetsförmedlingarna i orterna X eller Y. Ingen av de tre 
deltagarna har varit i samma coachinggrupp. Därefter följer en analys där jag kommer att jämföra 
likheter och olikheter av erfarenheterna av att delta i coachingen. Mitt material kommer sedan att 
analyseras med hjälp av tidigare forskning, samt valda teoretiska begrepp se figuren på sid. 15. 
Därefter kommer utvalda delar från två berättelser av två respondenter, som var coacher för några 
av coachinggrupperna. Avslutningsvis följer en analys där jag jämför hur coacherna uppfattar 
deltagarna. Citat har ibland varsamt förändras till skriftspråk för att underlätta läsandet. 
 
Redovisning av intervjuer med gruppdeltagarna 
Tina är i 30-årsåldern. Hon har varit helt arbetslös i ett år. Hon har en akademisk examen på 120 
poäng sedan några år tillbaka, men har inte arbetet med det som hon har utbildning för. Hon har 
tidigare arbetat som undersköterska, men har fått förslitningsskador och kan således inte längre 
arbeta som undersköterska inom vården. Tina har även arbetat som telefonförsäljare. Hon kan 
inte tänka sig att flytta ifrån orten för att få ett arbete, p.g.a. att hon har delad vårdnad om sin son 
och hon vill inte bara träffa honom varannan vecka.  
Fördelen med att vara arbetslös är att hon får mer tid över till sin son. Nackdelen är att hon har 
dåligt med pengar. Tina tycker inte att det är någon skam att vara arbetslös, ”Det är så många 
som är det”. När hon var yngre kände hon sig mer stressad av att hitta ett arbete, men nu känner 
hon att det inte hjälper att vara stressad. Hon är övertygad om att hon kommer att få ett arbete 
förr eller senare. Tina blev kallad till coachinggrupp på Arbetsförmedlingen som en insats.  
Hon hade inga speciella förväntningar, men hon menar ”att man alltid kan lära sig något nytt”. 
Hon kom inte i kontakt med skalfrågor eller mirakelfrågan, vilka är begrepp som ingår i den 
lösningsfokuserade teorin. ”Nej det var inget sådant, vi var väldigt nära verkligheten, den här 
gruppen var upplagd som så, att det var mer att hitta olika sätt att gå vidare på, det var inte ett 
drömscenarium att nu ska jag läsa 10 år till.”  Det var deltagarna som bestämde innehållet under 
de tre halvdagarna som coachingen varade. Hon upplevde att stämningen mellan deltagarna var 
god och att hon fick tips och råd av de andra deltagarna. De fick själva komma med förslag på 
vad de skulle ta upp under dessa dagar.” Vi fick ge tips, det skrevs upp på tavlan sådant som vi 
tyckte var intressant att diskutera, hade vi frågor så kunde de informera mer om det, så det var vi 
deltagare som väldigt mycket höll i det hela.” 
 
Tina är en person som vill försöka att se positivt på sin tillvaro, hon tar gärna egna initiativ. 
Exempelvis så är det hon som tar kontakt med Arbetsförmedlingen när hennes handlingsplan 
behöver uppdateras. ”Om jag är drivande så visar jag att jag har en kämparanda.” Genom att 
delta i coachinggruppen har Tina fått nya idéer och erhållit hjälp att komma vidare. Hon fick 
information om olika åtgärder som Arbetsförmedlingen kunde erbjuda. Tina är nöjd med att ha 
deltagit i coachingen på Arbetsförmedlingen. ”Jag tyckte att de lyssnade och kom med förslag. 
De gjorde verkligen sitt bästa, jag är verkligen nöjd med dem.” Hon förväntade sig inte att 
deltagandet i coachingruppen skulle leda till ett arbete. ” Det är ju inga hallelujamöten direkt.  
De jobbar ju med de resurser de har utifrån att coacha och motivera till att söka vidare och att 
man ska komma vidare i sitt arbetssökande. Jag tror inte man kan hitta ett jobb på tre halvdagar, 
det gör man ju inte.” Hon tycker att arbetsförmedlarna gör ett bra arbete utifrån de 
förutsättningar de har med regler och lagar som de ska följa. Men hon anser också att 
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Arbetsförmedlingen som myndighet har en del att förändra. Ett exempel är när hon hade sökt en 
tjänst inom AMS, så fick lokaltidningen reda på att platserna var tillsatta, medan det dröjde en 
månad tills hon fick besked om att hon inte fått tjänsten. Tina uppfattade aldrig att det kunde bli 
några konsekvenser om man inte kom till coachinggruppen. ”Det kanske blir konsekvenser sen, 
jag vet inte.” Hon anser att coachinggrupp på Arbetsförmedlingen är en bra insats som de borde 
fortsätta med. Hon kan även tänka sig att vara med på coaching igen om några månader för att få 
mer idéer och ny inspiration. ”De borde fortsätta med coachinggrupper. Det kommer med all 
säkerhet att vara olika upplägg utifrån vad deltagarna har för intressen. Jag skulle gärna vilja 
delta igen.” 
 
Anders är i 40-årsåldern. Han har varit arbetslös i ungefär två år. Anders har läst 20 poäng på 
högskolan. Han har arbetat som försäljare inom byggbranschen, men även som tjänsteman. 
Anders söker många arbeten och har kommit på en del intervjuer. Han anser att hans chanser att 
få ett arbete är ganska stora, men att han inte har någon riktig yrkesutbildning eller 
högskoleutbildning anser han gör det svårare för honom att få ett arbete. Anders har inte tidigare 
känt någon skam över att ha varit arbetslös, men nu på senare tid har han börjat känna skam p.g.a. 
att en arbetsförmedlare får honom att känna sig dålig och mindre värd för att han inte har ett 
arbete. 
 
Anders har tidigare erfarenhet av coaching. Han har tidigare varit inskriven i ett arbetsmarknads- 
projekt T-projektet, där det fanns vissa inslag av coaching. Han mådde inte bra över att vara 
där. ”Det kändes som ett fängelse.” Han blev tvungen att sjukskriva sig för att han inte trivdes i 
den miljön. Han blev tvingad att delta i arbetsmarknadsprojektet. Han fick välja att tacka ja eller 
att få sänkt A-kassa, han tackade ja, ”pengarna är så pass viktiga.” Han har varit med en gång på 
coaching som Arbetsförmedlingen på orten Y anordnade. Den coachingen upplevde han som 
något positivt. ”Tanken med den var rätt bra, den hoppas jag få fortsätta med.” Det som han 
tyckte var bra med den coachinggruppen var att den enbart höll på i två timmar, vilket ledde till 
att han fick energi att gå hem och ringa till olika arbetsgivare. Han tyckte de hade långsiktiga mål 
och var väldigt seriösa. ”Ska man fortsätta plugga eller starta eget? Det är sådana spörsmål man 
behöver få lite hjälp med. Det är sådant en coachinggrupp ska vara till för.” Coachingledarna 
var milda i sin framtoning ”Det handlar mycket om personlighet”. Anders kände att han fick ny 
energi och inspiration ”Man är inte inlåst som man är på T-projektet, det är det värsta stället jag 
varit på.” Han vill ha mer av gruppcoaching som Arbetsförmedlingen anordnar, men han vill att 
de tar bort arbetsmarknadsprojekt, vilket han upplever vara ett ställe att placera människor i 
väntan på ett arbete. Även den enskilda coachingen, som hans arbetsförmedlare benämner det, 
tycker han är hemsk. ”Det är lättare att vara sarkastisk mot oss arbetslösa som kommer in en och 
en.”   
 
Han anser att Arbetsförmedlingen är den sista nödlösningen. ”Det är för människor som inte har 
något annat kontaktnät.” Han vet att arbetsförmedlarna har direktiv att följa och att det kan bidra 
till att de fokuserar mer på att se till att deras statistiksiffror ser bra ut, än att de arbetslösa får 
hjälp. ”Trots att man har regler att följa så kan man ha en proffsig attityd.” Det han tycker är 
mest skrämmande är att vissa arbetsförmedlare kan ha en så taskig människosyn. ” Om tre 
månader ska du ha ett jobb annars får du börja på arbetsmarknadsprojektet igen.” Han upplever 
Arbetsförmedlingen som en plats där det förekommer mycket hot, om inte den arbetssökande gör 
som arbetsförmedlarna vill. ”Det är ingen uppmuntran, det är hot och jättekrav. ” Det har även 
varit arbetsförmedlare som har frågat om han verkligen vill ha ett arbete. Han kan tänka sig att 
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flytta för att få ett arbete, han söker redan i närliggande län. Men samtidigt menar han, att när det 
kommer arbeten som det inte krävs någon specifik utbildning till, så är konkurrensen så stor och 
då gäller det att konkurrera med andra arbetssökande som redan är bosatta på den ort arbetet finns. 
Han menar att det känns rätt meningslöst att söka dessa tjänster. ”Innerst inne vet man ju om jag 
söker en vaktmästeritjänst i en annan stad, så vet jag att det är 200 personer från den sta´n som 
har sökt det också, men visst, jag kan ju söka det ändå.”  
 
Barbro är i 40-årsåldern. Hon har varit arbetslös i olika perioder till och från sen i början av 
1990–talet. Just nu arbetar hon som springvikarie i en affär. Hennes högsta utbildningsnivå är en 
tvåårig gymnasieutbildning.  Hon har alltid arbetat med olika serviceyrken. Hon anser att det är 
svårt för henne, som det ser ut nu, att få heltidsjobb inom affär. ”Som springvikarie ser det 
ganska dystert ut.” Hon skulle kunna tänka sig att arbeta inom något helt annat. För tillfället 
tycker hon att det känns jobbigt att vara arbetslös men samtidigt försöker hon tänka optimistiskt 
och hoppas att hon snart ska få ett arbete. ”Just nu känns det ganska så tufft, fast samtidigt 
hoppas jag att det ska lösa sig i framtiden, det måste man ju tro.” Det var en arbetsförmedlare 
som föreslog att hon skulle delta i coachinggrupp. Barbro är hemma väldigt mycket. Hon arbetar 
några dagar i veckan så hon såg coachinggruppen som ett tillfälle att träffa lite människor. ”Jag 
tackade ja till att delta i coachingen. Jag kände att jag behövde få komma ut ett tag, få lite nya 
idéer och träffa lite folk.” Barbro hade inga förväntningar på deltagandet i coachingen eftersom 
hon hade varit med om något liknande för några år sedan. ”Hade inga förväntningar. Jag visste 
på ett ungefär vad det kunde vara för det var inte första gången jag var på något sådant, men då 
hette det inte coaching utan det hade något annat namn, och det var inte så mycket annorlunda 
nu än det var då, så att säga.” Hon tyckte inte coachingen har gett henne så mycket. ”Det händer 
inte så mycket.” Fram till för ett halvår sedan har hon haft arbete, så det var ett tag sedan hon var 
i kontakt med Arbetsförmedlingen. Hon tänkte att deltagande i coachinggruppen skulle vara en 
chans för henne att få lite aktuell information om hur det ser ut på arbetsmarknaden samt vad 
Arbetsförmedlingen kunde hjälpa till med. De fick diskutera om vad de ville göra för att få ett 
arbete och planera vägen dit. ”Jag tyckte inte det gav så mycket, man kanske har kommit igång 
lite grann, har lite vikariat på gång och så där, ett litet steg i alla fall men inte så jättemycket 
ändå.” I början var stämningen i gruppen väldigt negativ. ”De funderade väl på vad de gjorde 
där ungefär, men det blev lite bättre vid de andra tillfällena. ” Det som Barbro tyckte var bäst 
med att delta i coachinggrupp, var att hon fick lite ny information om var man kunde hitta bra 
sidor angående jobb på Internet. ”Man fick ju reda på vilka jobb som fanns lediga och hur man 
skulle få hjälp att söka dem och vilka Internettjänster det fanns. Och en av handledarna hade 
luskat fram lite sommarjobb och vikariat, som hon har lämnat ut mitt namn på”. Barbro 
upplevde inte att deltagarna fick vara med och påverka innehållet. ”Nej, det fanns redan ett 
färdigt koncept, vad vi skulle göra under dessa dagar.”  Under en uppgift som ingick i 
coachingen skulle deltagarna ange på en skala hur långt ifrån de befann sig sitt mål att få ett 
arbete, det var ingen övning som Barbro tyckte tillförde henne någonting.  ”Där tog de upp på 
vilken skala man var på, det känns ibland som det de gör, det gör de bara för att regeringen har 
bestämt någonting och att det ska se bra ut, man får den känslan att gör vi det här så ser det bra 
ut och då kan arbetsförmedlarna skriva det här i sina papper.” Barbro känner ingen skam att hon 
inte har ett heltidsarbete. Hon menar att nu är det så många som är arbetslösa så det är inget 
konstigt med det. ”Skäms gör jag inte, men man känner att man inte får någon kontakt med det 
verkliga livet på något sätt, eftersom du inte kommer ut bland folk dagligen som du gör när du 
har ett arbete.”  
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Barbro är inte beredd att flytta för att få ett arbete just nu eftersom hennes sambo fortfarande har 
arbete i stan. ”Jag är inte beredd att flytta själv och jag kan ju inte begära att han ska säga upp 
sig från sitt arbete för att flytta med mig.” 
 
Barbro tycker att Arbetsförmedlingen ska vara lite mer aktiv och hjälpa henne att få ett 
arbete. ”De har ju i alla fall ett lite större kontaktnät och de har mer arbetsgivarkontakter. Då 
kanske jag får tips om ett jobb som jag missat själv.” Hon saknar lite av den mer personliga 
service som hon upplevde fanns för ett antal år sedan ”Jag tror att de har runnit ut i sanden de 
här arbetsförmedlarna.” Man kommer bara upp och så står det en människa i receptionen, så 
knappar de upp mig på datorn och säger aha, sen går man.” 
 
Hon tycker inte att coachinggrupperna ska vara upplagda på det sättet, som de är för 
tillfället. ” De skulle kunna göra ett vettigare koncept av det, mer intensivt, det tror jag de tjänar 
mer på än att dra ut det på tre månader. Bättre vore att ha det under en vecka. Att de tar upp hur 
man lär sig söka jobb på Internet, kanske skriva ett personligt brev eller en 
anställningsansökan.” Något som Barbro saknar är att man som arbetssökande inte har någon 
personlig arbetsförmedlare. ”Förut hade man sin personliga handledare som man kunde ta 
kontakt med, och som man kunde gå upp till och de höll lite utkik efter jobb som passade en. Så 
är det inte längre. Man har inte direkt någon personlig arbetsförmedlare längre, utan de växlar 
så man vet aldrig vem man ska ta kontakt med, och det känns lite synd.” Hon skulle vilja att 
arbetsförmedlarna tog sig mer tid att lära känna den arbetssökande och vara mer engagerade i 
personens arbetssökande. ”Det har blivit ett ställe där det inte händer så mycket. För några år 
sedan var de mer engagerade, nu ger de mer order, nu gör du så. Det är kanske inte den hjälpen 
man vill ha mer av.”  
  
Analys 
Coaching  
Ingen av deltagarna i studien har fått arbete efter att de deltagit i coachinggrupper på 
Arbetsförmedlingen. Det som var positivt var att alla tre deltagarna upplevde mer eller mindre att 
de efter deltagandet i coachinggruppen fått ny energi och mer konkreta tips på hur de kunde gå 
vidare i sitt arbetssökande. Barbro har fått konkreta tips på sommarjobb och hur hon kunde hitta 
en praktikplats. 
 
Att man får dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras, samt få en personligare 
relation till arbetsförmedlarna, är något som alla tre uttrycker vissa önskemål om. Tina tycker att 
det är positivt att träffa andra i smågrupper. Hon anser också att det är ett bra sätt att lära känna 
och få en bättre dialog med arbetsförmedlarna. O΄Conner och Lages (2004) beskriver att 
fördelarna med gruppcoaching är att personen får inspiration av andras framsteg och idéer. 
 
Att vi är ansvariga för våra egna val och att det blir olika konsekvenser beroende på vilka val vi 
gör i livet är något som Gjerde (2004) skriver om. Alla tre respondenter har valt att inte flytta 
ifrån orten. Tinas barn kommer i första hand och hon vill därför inte flytta även om chanserna att 
få ett arbete eventuellt är lättare i någon av Sveriges större städer, med tanke på hennes 
högskoleutbildning.  
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Det är två deltagare som absolut vill att Arbetsförmedlingen ska fortsätta med coachinggrupper 
och som kan tänka sig att delta igen om några månader. En av respondenterna har enbart deltagit 
i coachinggrupp på Arbetsförmedlingen vid ett tillfälle, han vill dock få möjlighet att delta igen. 
En deltagare tycker att Arbetsförmedlingen ska lägga ner coachinggrupperna eller ha ett annat 
upplägg. Hon tycker inte att det är bra att coachingen är så utspridd utan den skulle vara mer 
intensiv under en vecka. Hon vill också att de under denna vecka på ett konkret sätt får lära sig att 
skriva personliga brev och hur man söker arbete via Internet.  
 
Lösningsfokuserat arbete 
 Coachinggrupperna präglas av ett lösningsfokuserat tankesätt om man utgår från deltagarnas 
beskrivning. Deltagarna fick diskutera vad de ville göra för att få ett arbete och planera vägen dit. 
Anders tyckte coacherna arbetade på att få deltagarna att ha långsiktiga mål och han upplevde 
dem väldigt seriösa. Deltagarna fick berätta om sin nuvarande situation, de fick också börja 
fundera på andra alternativ för att komma ur arbetslösheten. Det Anders upplevde som positivt 
var att han kunde bolla idéer angående att starta eget företag, eller om han skulle återuppta sina 
studier. Det lösningsfokuserade tankesättet går ut på att man fokuserar på framtiden. Man gräver 
således inte i det som har varit. Man arbetar på att hitta nya möjligheter (de Shazer 1997). Två av 
deltagarna uttryckte klart att de kände att coacherna lyssnade på dem och försökte sätta sig in i 
deras situation.  
En av deltagarna uppgav att hon hade kommit i kontakt med skalfrågan under sitt deltagande i 
coachinggruppen. Deltagaren upplevde inte att uppgiften på vilken skala man befann sig när det 
gällde att få ett arbete tillförde henne något nytt. Hon tyckte att det kändes mer som något som 
arbetsförmedlarna hade fått direktiv om att genomföra. Syftet med användningen av skalfrågan är 
enligt Kim Berg och De Jong (2003) att man som coach får reda på deltagarens tro på sin egen 
kapacitet att nå sitt mål. Eftersom Barbro inte ansåg att uppgiften var bra kanske coachen inte 
hade varit så tydlig vad syftet med uppgiften var. En annan synvinkel kan vara att eftersom hon 
tidigare hade deltagit i en coachinggrupp var hon negativ och hade förutfattade meningar till 
coachingen. Detta förhållande kan vara en bakomliggande faktor som kan ha inverkat negativt på 
Barbros inställning till coaching (Schjødt & Egeland, 1998).  
 
Empowerment 
Bolinder (2006) menar att beroende på vilka förväntningar personen har på att få arbete styr om 
sökaktiviteten är hög eller låg. Alla tre deltagarna har förhoppningar om att få ett arbete inom en 
snar framtid. En av deltagarna har sökt väldigt många arbeten. En av deltagarna tar själv kontakt 
med Arbetsförmedlingen för att boka in en tid när hennes handlingsplan behöver uppdateras. Av 
de tre deltagarna var det två personer som var mer positiva till coachingen än den tredje 
deltagaren var. Det visade sig att de två deltagarna som var mest nöjda hade fått vara med och 
påverka innehållet under dessa dagar. Den tredje deltagaren hade inte upplevt att hon hade fått 
vara med och bestämma upplägget, vilket kan ha bidragit till hennes negativa inställning till att 
delta i coachinggruppen (Forsberg m.fl. 1997).  
 
Kontrollplacering 
Samtliga av deltagarna upplevde en yttre kontroll. De menade att eftersom det är svårt att få ett 
arbete så handlar det mycket om tur alltså slumpen om de skulle få ett arbete som Lagerberg och 
Sundelin (2005) beskriver.  
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Skam 
Både Thorson (2005) och Jönsson (2003) menar att många arbetssökande känner skam för att de 
inte har något arbete. Detta är inget som deltagarna i min studie känner igen. Det var bara en av 
de tre deltagarna som hade känt skam för att han var arbetslös, men detta berodde på att en 
specifik arbetsförmedlare fick honom att känna så. Anders upplevde att han hade väldigt stora 
krav från denna arbetsförmedlare att hitta ett arbete. Han kände också att de försök han gjorde för 
att få ett arbete inte dög åt arbetsförmedlaren. De andra deltagarna menade att arbetslösheten 
hade blivit ett så vanligt förekommande fenomen att det var ingenting de kände skam för.  
  
Redovisning av intervjuer med gruppledare 
Kerstin är i 40-årsåldern och har arbetat inom Arbetsmarknadsverket i många år. Kerstin har läst 
Personal - och arbetslivsfrågor på ett universitet i en storstad. Hon har hittills ansvarat för sex 
coachinggrupper. Det är med dessa grupper i åtanke som hon svarar på mina frågor.  
Kerstin upplever att väldigt många av deltagarna är positiva till att deltaga i coachinggrupperna 
som Arbetsförmedlingen håller i. Men hon menar att det inte är tillräckligt med att deltagarna har 
roligt, det måste ju leda fram till någon hållbar planering för den enskilda individen. ”Det är min 
erfarenhet att det finns glädje och engagemang, de säger att det är kul att komma hit till gruppen. 
Kerstin märker att det finns en skillnad mellan en deltagare som har varit arbetslös flera år, 
jämfört med en deltagare som bara varit arbetslös i några månader. ”Hur länge man har sökt 
arbete det spelar stor roll. Har man varit arbetslös en månad då har man hoppet och tron att jag 
kommer att hitta någonting, man orkar vara aktiv på ett annat sätt än om man har sökt i flera år, 
så är det, det är skillnad.” Kerstin har mött deltagare som känner skam över sin situation som 
arbetslösa och som upplever att grannar och andra personer i deras omgivning ser ner på dem 
p.g.a. att de inte har ett arbete. Kerstin menar också att vissa debatter som förs i media förstärker 
skamkänslan hos den arbetssökande eftersom det ibland framställs som att det är de 
arbetssökandes eget fel att de inte får ett arbete. Hon upplever att de deltagare hon träffar vill ha 
ett arbete och menar att det inte finns så mycket substans i den media debatten. ”De personer jag 
träffar har inte valt att bli uppsagda p.g.a. arbetsbrist” 
 
Kerstin har träffat deltagare som varit positiva till coaching och andra deltagare som är 
undrande. ”Vad är det här? Vad har ni nu hittat på för något nytt?” Hon anser att det är viktigt 
att coachen i ett tidigt skede talar om för deltagarna vad syftet är med att träffas, samt vad som 
kommer att hända under de tre halvdagarna man träffas på. Hur man bemöter deltagarna och att 
man bekräftar varje enskild individ som deltager är en viktig uppgift för coachingledaren anser 
hon. ”Det gäller att få alla deltagarna att våga tala om vad de vill ha hjälp med, även när man 
träffas i en grupp. Man måste som coach kunna bemöta var och en fast man är i en grupp, då 
gäller det att se alla.” 
 
Kerstin menar att många frågor som deltagarna vill ha svar på och diskutera handlar till stor del 
om hur man ska hitta ett arbete samt hur man ska marknadsföra sig på bästa sätt.  
”De frågor som är angelägna och som uppkommer i samband med coachingen är: Var finns 
jobben? Hur kan jag marknadsföra mig på bästa sätt? Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa till? 
När sådana frågeställningar uppkommer blir det naturligt att diskutera om hur vi jobbar på här 
på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen skickar skriftligen matchningsprofiler till olika 
företag, är det viktigt att de arbetssökande har uppdaterat sina meriter och att de stämmer med 
verkligheten, det är dem vi har att utgå ifrån.” 
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Kerstin anser att coachinggrupp är ett bra sätt för arbetsförmedlarna att lära känna de 
arbetssökandena och få veta lite mer om vad deltagarna vill ha för typ av arbeten. ”En annan 
viktig del som jag ser när vi får in mer rekryteringsuppdrag, det vill säga jobb som inte 
utannonseras.  Det är oerhört viktigt att vi får ansikten och kunskap om vilka personer som finns 
i våra register. Att de får en chans att visa vilka de är som personer. Den delen är jätteviktigt 
också.” 
 
Om den arbetslöse får slut på sina A-kassedagar och inte har någon annan planering så blir 
personen erbjuden att delta i coachinggrupp. Därför menar Kerstin är det svårt att säga om det är 
frivilligt eftersom det antagligen blir konsekvenser som nedsänkt A-kassa om man tackar nej. 
Det bästa vore enligt Kerstin, om alla aktiviteter som bedrivs på Arbetsförmedlingen vore 
frivilliga för de arbetssökande att delta i. Men som det ser ut för tillfället inom 
Arbetsförmedlingen är det inte så, eftersom det är vissa regler som gäller för att den 
arbetssökande ska få fortsätta att uppbära A-kassa. Hon tycker att coachinggrupper är något som 
Arbetsförmedlingen borde fortsätta med. Det finns en del utvecklingsområden som hon ser det. 
Kerstin vill att Arbetsförmedlingen ska utvärdera vad deltagarna anser om coachingen, både vad 
det gäller upplägget, alltså om tre halvdagarna är tillräckligt för att få något resultat, och om 
deltagarna upplever att det är meningsfullt att delta.  
 
Åke är i 60-årsåldern. Han har arbetat många år inom Arbetsmarknadsverket. Han har 
sammanlagt läst 20 poäng på högskolan. Han har tidigare arbetat inom lantbruk med inriktning 
skog, och som ombudsman inom fackliga verksamheter. Han har hittills ansvarat för tre eller fyra 
coachinggrupper. Det är utifrån dessa grupper som referensram han har besvarat mina frågor. Att 
de flesta deltagarna tycker att innehållet i coachinggrupperna är intressant och meningsfullt är 
inte så konstigt menar Åke. Eftersom det är deltagarna som till största delen bestämmer hur 
innehållet ska se ut. ”De får det de efterfrågar och det blir mer intressant för deltagarna.” Det är 
en stor spridning på deltagarna när det gäller vad man har för erfarenheter av arbetslivet, men 
även hur länge personerna har varit arbetslösa. Åke märker att de som har varit arbetslösa lite 
längre har svårare att ha hoppet kvar att man ska få ett arbete. Han upplever att de flesta 
deltagarna är väldigt aktiva och söker många lediga tjänster. ”Men det är svårt, det är mycket 
konkurrens om jobben.” Många deltagare vill veta hur man hittar lediga arbeten, så mycket tid av 
coachingen används till att tipsa och ge deltagarna råd om hur man hittar lediga tjänster. Åke 
menar att en del kan känna att de blivit anvisade att delta i coachinggrupp, andra känner 
frivillighet. ”Vi startade en grupp idag, där det var en kille som efter information frivilligt tyckte 
att det skulle vara intressant att delta i coachinggruppen.  Åke hoppas att de ska börja arbeta på 
ett sådant sätt så att deltagandet i coachinggrupp på Arbetsförmedlingen ska bli något frivilligt. 
Han upplever att stämningen bland deltagarna är positiv, vilket han till stor del tror beror på, att 
deltagarna har ett så stort inflytande över vilka frågor som ska besvaras under coachingdagarna. 
Han upplever att deltagarna i gruppen hjälper och stöttar varandra. ”Gruppdynamiken är väldigt 
viktig.”  
 
Han tycker det är bra att det är en så varierande ålder på dem som deltar, allt från sextio år och 
ner till tjugofem års ålder. ”En person kanske går och funderar på ett specifikt yrkesområde, så 
kanske det är någon i gruppen som har arbetat med det.” Det blir ibland diskussioner om hur 
bemötandet är på Arbetsförmedlingen. ”Det lyssnar vi på, för det är ju också bra för våra 
erfarenheter längre fram hur vi ska jobba, det är viktigt.” Han har fått mycket respons från 
deltagare som har uppskattat att delta i coachinggrupp. ”Vissa grupper har utryckt att det är 
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roligt att gå till Arbetsförmedlingen.”  Under våren har Arbetsförmedlingen startat upp en 
coachingrupp per vecka med några undantag, vilka beror på att arbetsförmedlarna har annat 
inbokat. 
 
Åkes erfarenhet är att personer som deltagit i coachinggrupper blir mer aktiva. De byter 
erfarenheter med andra arbetssökande som också deltagit i coaching. De blir också mer 
införstådda med vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda. ”Vi ger information om vår verksamhet 
och vad vi kan erbjuda, samtidigt som vi går igenom deltagarnas egna frågor.”  
En egenskap som en bra coach måste besitta, enligt Åke, är att man är en bra lyssnare. 
Arbetsförmedlarna frågar deltagarna vad de har för förväntningar med att delta i coaching. Han 
upplever inte att deltagarna förväntar sig att det ska leda till ett arbete. Grundidén med 
coachingen är att få dem aktiva och försöka få dem att vidga sina vyer, att hitta andra inriktningar 
som de kan vara intresserade av och hur man går vidare. ”I den nya gruppen kommer vi att 
diskutera rätt mycket angående olika utbildningsalternativ.” ”Det kommer säkert att passa en hel 
del personer i gruppen. Det finns lite sådana funderingar hos flera deltagare.” Han tycker att 
coachingen är ett bra sätt att arbeta och han tycker att det är något som Arbetsförmedlingen ska 
fortsätta med. Han önskar att coachingtillfällena skulle förekomma oftare. ”Lite oftare och lite 
längre än tre till fyra tillfällen som de ibland kan vara, och kanske vara lite längre än några 
timmar per gång.” Han menar att coachinggrupperna ska fungera som ett komplement till de 
enskilda samtalen som arbetsförmedlarna har med de arbetssökande. Åke tycker det är viktigt att 
deltagarna söker sådana tjänster som de vill arbeta med och inte bara söker för att få ett arbete, 
som personen egentligen inte vill arbete med.  
 
Men han menar också att det är väldigt viktigt att få komma ut och arbeta när man får 
chansen. ”Man ska naturligtvis när man söker jobb inte välja för strikt, sen är det förstås alltid 
bäst att få jobba med det man är intresserad av och kanske har rätt utbildning för och sånt.” 
Arbetsförmedlarna lämnar ut förslag till arbetsgivare, men det är inget som de alltid talar om för 
den arbetssökande. ”Jag är sån att jag ogärna vill gå ut och säga till de här tio personerna att de 
ligger på förslag hos den här arbetsgivaren, för att inte skapa så mycket förväntningar, det är ju 
bara en av de här tio som kan få jobbet.” Åke menar att det därför är bättre att arbetsgivaren 
själv väljer ut vem han eller hon tycker är mest lämplig för tjänsten, och att arbetsgivaren direkt 
lämnar besked till den person som har fått tjänsten. En annan anledning till att inte de 
arbetssökande får reda på att de finns på förslag hos en arbetsgivare är att arbetsförmedlarna p.g.a. 
tidsbrist inte har möjlighet att ringa eller skriva brev till de arbetssökande och informera att de 
ligger på förslag hos en arbetsgivare. ”Det gäller att få ut det här till arbetsgivaren, det är det 
viktigaste faktiskt, och så får det andra komma i andra hand.” En annan fördel med 
coachinggrupp menar Åke är att det blir ett ansikte till namnet, som underlättar för 
arbetsförmedlarna när de ska välja ut arbetssökande till olika projekt, eller när det gäller 
matchning till arbetsgivare eller plusjobbstjänster.  
 
Åke tycker att det är viktigt att man talar om för deltagarna vikten av att man som arbetssökande 
uppdaterar sin meritlista, eftersom det är den arbetsförmedlarna har som underlag när det gäller 
att matcha arbetssökande och arbetsgivare. ”Plusjobben är ett bra exempel på att det är svårt att 
enbart se på meriter att den här personen kan vara intresserade av det här jobbet som kommit in. 
Då är det bättre att vi lämnar förslag till den arbetsförmedlare som har hand om plusjobb att den 
här personen är intresserad av att få ett plusjobb.” 
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Analys 
Coaching 
Båda coacherna menar att deltagarna vill ha konkreta tips på hur man hittar ett arbete, vilka olika 
möjligheter det finns att marknadsföra sig för att få ett arbete och vad Arbetsförmedlingen kan 
hjälpa till med. Båda anser att det är angeläget att deltagarna har uppdaterat sina meritlistor som 
finns i Arbetsförmedlingens datasystem så att de stämmer med verkligheten. Det är personens 
meriter som Arbetsförmedlingen använder som matchningsprofiler till olika företag som söker 
arbetskraft. 
 
En av coacherna har upplevt att rent konkreta bra saker har hänt deltagarna efter coachingen. Allt 
från att de har fått arbete till att de upplever att de är på rätt spår. Båda coacherna menar att 
deltagare har uttryckt att de tycker det är roligt att delta i coachinggrupp. Den ena coachen vill att 
de ska införa bättre uppföljningar och ta reda på om det har blivit någon konkret förändring efter 
coachingen. Den andra coachen tycker att coachinggrupperna borde vara över längre tid än tre till 
fyra tillfällen.  
 
En av coacherna menar att om man deltar i en grupp får deltagarna utbyte av varandra genom att 
lyssna, få idéer, hjälpa och stötta varandra. Att grupperna har stor åldersskillnad upplevs också 
som positivt. Det visar sig att det är samma egenskaper som ÓConner och Lages (2004) kommit 
fram till.  
 
Lösningsfokuserat arbete 
Hur man bemöter deltagarna och att man lyssnar på dem är något som båda coacherna poängterar 
vikten av. Detta är också något som Kim Berg och De Jong (2003) menar är väldigt centralt inom 
den lösningsfokuserade coachingen. Båda coacherna tycker att det är oerhört viktigt att ha ett bra 
bemötande mot gruppdeltagarna så att alla vågar framföra sina tankar och åsikter. En av 
coacherna understryker vikten av att se var och en fast man arbetar med en grupp. 
 
Empowerment 
Att samvaro med andra i liknande situationer är viktigt och att människor vill träffa andra och 
inte vara isolerade är något som coacherna på Arbetsförmedlingen håller med Bergström och 
Westerlund (1998) om. Båda coacherna upplever att deltagarna stöttar varandra. Att byta 
erfarenheter med andra personer kan ”öppna andra dörrar” samt att man träffar andra som 
befinner sig i en liknande situation. ”En person kanske går och funderar på ett specifikt 
yrkesområde, så kanske det är någon i gruppen som har arbetat med det.” Båda coacherna 
upplever att det finns en skillnad mellan personer som varit arbetslösa en längre period jämfört 
med den som varit arbetslös under en kortare period. De personer som varit arbetslösa endast en 
månad har fortfarande hopp och tro att man kommer att hitta ett arbete snart, man orkar således 
vara aktiv på ett annat sätt än om man har sökt arbete i flera år. Detta stämmer väl överens med 
vad Bolinder (2006) kommer fram till i sin avhandling. Det är bara en av coacherna som har 
upplevt att vissa deltagare till en början varit skeptiska till att delta i coachinggrupp. En viktig del 
med att anordna coachinggrupper på Arbetsförmedlingen anser båda coacherna är att man får en 
chans att få en bättre bild av de arbetssökande och lära känna dem personligen, vilket underlättar 
när Arbetsförmedlingen får in rekryteringsuppdrag.  
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Thorson (2005) menar att en bra coach ska se deltagarna som resurstarka personer och fulla av 
kapacitet. Båda coacherna har en sådan syn på deltagarna. De upplever deltagarna som väldigt 
ambitiösa och målinriktade. Tanken med att coacherna uppmuntrar deltagarna och ger dem sitt 
stöd är att det ska leda fram till att de arbetssökande själva ska se sina egna förmågor och styrkor 
till ett bättre självförtroende, för att komma med egna förslag och att ta kontakt med arbetsgivare 
eller utbildningsanordnare.  
 
Att coachinggrupperna skulle vara frivilligt för de arbetssökande att välja att delta i är något som 
båda coacherna är överens om. Jobbverkstan var ett projekt som byggde på frivillighet och var ett 
lyckat projekt enligt Johansson & Persson (2002). För tillfället startar Arbetsförmedlingen upp en 
coachinggrupp i veckan med ungefär tio deltagare. Om coachinggrupper skulle bli en frivillig 
aktivitet kan det eventuellt bli svårt att få så många deltagare som det är för tillfället. Med tanke 
på den positiva feedback som coacherna har fått så kanske intresset för coachinggrupperna som 
bedrivs på Arbetsförmedlingarna på de båda orterna blir ännu större än det är nu när det inte bara 
bygger på frivillighet. 
 
Skam 
Det är bara en av coacherna som har träffat deltagare som upplevt skamkänslor. Att deltagarna 
uttrycker att grannar och andra personer ser ner på dem för att de inte har ett arbete något som 
stämmer med vad Jönsson (2003) fått fram i sin studie av arbetslösa. 
Enligt Barth och Näsholm (2006) är det viktigt att man som hjälpare är medveten om att personen 
man ska försöka hjälpa bär på dessa skamkänslor eller kan ha låg självkänsla.   
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SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION  
 
Det som gör min studie så unik, om man jämför med andra studier av olika 
arbetsmarknadsprojekt, är att coachinggrupperna som jag har utvärderat, helt och hållet äger rum 
på Arbetsförmedlingen och drivs av arbetsförmedlare. Alla andra projekt för att motivera och få 
ut arbetslösa i sysselsättning eller arbete är samverkansprojekt eller utförs av konsulter på 
uppdrag av AMS. Jag anser att min studie relevant inom socialt arbete. Som socionom kan man 
arbeta på Arbetsförmedling men man kommer även i kontakt med arbetsslöa om man arbetar på 
socialtjänst. Arbetslösheten är ett samhällsproblem som leder till att personer måste få hjälp av 
samhället för att klara sin försörjning. Att utvärdera, samt hitta nya alternativ för att bekämpa 
arbetslösheten i Sverige är viktigt och arbetsmarknadspolitiken har varit ett omdiskuterat område 
sedan 1930-talet. 
 
Om det är coaching som arbetsförmedlingarna på dessa två orter bedriver kan man som läsare 
således ha olika åsikter om. Men mitt syfte med denna studie var inte att undersöka om det som 
Arbetsförmedlingen kallar för coaching innehåller de moment som litteraturen beskriver. Mitt 
syfte och de frågeställningar som jag utgick från som jag tidigare har beskrivit är att undersöka 
om coachinggrupp på Arbetsförmedlingen en effektiv arbetsmetod för arbetsförmedlarna att få ut 
arbetslösa i arbete? Samt om coachinggrupp på Arbetsförmedlingen är en effektiv arbetsmetod 
för de arbetssökande att få mod och ökad självkänsla. Jag har analyserat det innehållet som 
Arbetsförmedlingen anser är coaching. 
     
De slutsatser jag kommit fram till i min studie är att ingen av de tre deltagarna har fått arbete efter 
de deltagit i coachinggrupp. Varken deltagarna eller coacherna förväntade sig att tre eller fyra 
halvdagar skulle leda till att personer kommer ut i arbete. Alla tre deltagarna har fått nya idéer 
och förslag som på sikt kan leda till att de får det arbete de vill ha eller att de börjar studera. 
Deltagarna har tydligt utryckt att det som är positivt med coachinggrupper är att coacherna låter 
deltagarna vara med och påverka innehållet under dessa dagar, samt att deltagarna upplevde att 
de fått bra information om vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem med när det gäller olika 
arbetsmarknadsutbildningar och praktik, för att ta några exempel. Två av deltagarna upplevde att 
coacherna lyssnade och var engagerade i deras situation, det var något som de uppskattade. Det 
som en deltagare tyckte var negativt med coachingen var att den var så utspridd. Hon ville ha det 
mer intensivt under en veckas tid. Både coacherna och deltagare vill att coachinggrupperna på 
Arbetsförmedlingen ska finnas kvar och utvecklas.  
 
Alla tre deltagarna är väl medvetna om att Arbetsförmedlingen har lagar, regler och mål som de 
ska uppnå samt att de får nya direktiv från regeringen. Jag tyckte att alla tre deltagarna hade 
realistiska önskemål på vad de ville Arbetsförmedlingen skulle hjälpa dem med. Alla tre 
deltagarna uttryckte att Arbetsförmedlingens huvuduppgift inte är att skaffa dem ett arbete, utan 
att det är upp till dem själva (Larsen och Buss 2002). Två deltagare uttryckte önskemål om att 
arbetsförmedlarna borde hjälpa dem att få arbetsgivarkontakter eftersom de upplever att deras 
eget kontaktnät inte är så stort. Ingen av deltagarna var för tillfället beredda att flytta till annan ort 
för att få ett arbete. Två av deltagarna ville inte lämna sina familjer och den tredje deltagaren 
menade att det inte är lönt att söka okvalificerade tjänster på andra orter eftersom det redan är så 
många sökande till de platserna (Gjerde 2004). Min upplevelse blir att ibland verkar det som om 
arbetsförmedlare och arbetssökande inte riktigt förstår varandra. Det kan bero på att 
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arbetsförmedlarna inte tillräckligt tydligt förklarar vad de menar när de vill att personen ska söka 
ett arbete på annan ort. En av deltagarna i coachingen trodde att arbetsförmedlaren ville att hon 
skulle flytta till en annan ort och söka arbete för att hon skulle ”försvinna” ur respektive 
Arbetsförmedlingars register ”så att de fick bättre arbetslöshetssiffror”. Det är således det jag 
menar med otydlighet. Jag tror absolut inte att det är det som arbetsförmedlaren hade i åtanke när 
de rekommenderar en arbetssökande att söka arbete på annan ort. Jag anser att man som 
arbetsförmedlare borde vara tydligare med att förklara att man inte behöver flytta till en annan ort 
innan man fått tjänsten, men däremot kan man söka arbeten på andra orter där det finns fler 
arbetstillfällen för att kanske ha en möjlighet att få ett arbete. Den person som var minst nöjd med 
coachingen hade deltagit i en grupp där inte deltagarna fick någon chans att vara med och 
påverka innehållet, vilket jag tror kan ha bidragit till att hon inte tyckte coachingen var så 
meningsfull.  
Utifrån de få respondenter som jag har intervjuat kan jag ändå se ett mönster som starkt lutar mot 
att om man får ett bra bemötande ifrån coachen så leder det till att självkänslan stärks och att 
personen vill pröva nya möjligheter. För att få människor att utvecklas och våga pröva andra 
alternativ behövs det mycket stöttning och uppmuntran. Bara känslan av att någon lyssnar och 
tror på en kan leda till att man fattar andra beslut än tidigare som kan leda till att man får ett 
arbete (Johansson & Persson, 2002).  
 
Coaching handlar om att ”lyfta upp” personen. Krav på att hitta ett arbete och hot om nerdragen 
A-kassa går tvärt emot. Det skulle kunna vara en andledning att inte ha coachinggrupper på 
Arbetsförmedlingen, eftersom Arbetsförmedlingen är en myndighet som får direktiv från 
regeringen vilket även Westerlund och Bergström (1998) belyser i sin studie. Men i den här 
studien kan man tydligt se att deltagarna uppskattar coachinggrupperna som Arbetsförmedlingen 
anordnar, och en deltagare är tydligt skeptisk till de projekt som Arbetsförmedlingen köper 
tjänster av för att de ska sköta uppgiften att stötta och hjälpa personer att komma vidare till arbete 
eller studier. I den utvärderingsrapport som Johansson och Persson (2002) utförde i sitt projekt, 
framkom det att en faktor som kan ha lett fram till deras positiva resultat var att projektet var helt 
frivilligt för deltagarna. Båda coacherna i min studie uttryckte att de på sikt skulle vilja att 
coachinggrupperna blev en frivillig aktivitet. Med tanke på Johansson och Perssons positiva 
resultat som enligt dem byggde mycket på frivillighet så var det ett bra förslag som coacherna 
kom med.    
 
Det har tydligt visat sig i min studie att deltagarna vill att arbetsförmedlarna ska engagera sig mer 
i vad de gör, samt att de vill känna att arbetsförmedlarna använder sig av sitt kontaktnät för att 
deltagaren ska kunna få ett arbete. Detta är något som jag tror att coachiggrupperna kan bidra till. 
En av coacherna uttryckte att när han tipsade en arbetsgivare om en enskild arbetssökande så var 
det inget som han sa till den enskilde. Ett skäl var tidsbrist hos arbetsförmedlaren, ett annat skäl 
var att coachen inte ville ingjuta personen förhoppningar med tanke på att det bara var en person 
som kan få tjänsten. Därför tycker jag det är en brist att coachen väljer att inte delge den 
arbetssökande att han eller hon finns på förslag hos en arbetsgivare. Eftersom jag tror att bara den 
arbetssökandes vetskap om att arbetsförmedlaren har valt ut just denna person kan eventuellt 
väga upp mot ett nej från arbetsgivaren. Thorson (2005) kom också fram till en liknande slutsats i 
sin studie. 
 
Det var bara den manliga deltagaren som hade upplevt skamkänslor för att han var arbetslös.  
Kan det vara så att det är svårare för män att vara arbetslösa en för kvinnor? Kan det hänga ihop 
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med den gamla bilden att mannen ska vara familjeförsörjare? Det kanske finns studier gjorda på 
detta ämne, i annat fall skulle det vara ett intressant ämne att undersöka.  
 
Kritik mot min studie 
Syftet med denna studie var att utröna om coachinggrupper på Arbetsförmedlingen är effektiv, 
utifrån innebörden att deltagarna hade fått ett arbete eller någon meningsfull sysselsättning som 
exempelvis praktik eller studier. Det är inga slutsatser som kan dras utifrån denna studie eftersom 
jag använt mig av en missvisande population till denna studie. Jag borde ha försäkrat mig om att 
urvalet av mina respondenter skulle ha varit deltagare som hade genomgått coachingen för ett 
halvår sedan, men så blev dock inte fallet. En anledning till att det blev fel i urvalsförfarandet kan 
bero på att arbetsförmedlarna som skulle ha hjälpt mig vid urvalet fick förhinder och att jag p.g.a. 
tidsbrist fick genomföra urvalsprocessen på egen hand. Jag antog även att alla deltagare på de 
deltagarlistor som Arbetsförmedlingen tillhandahöll mig var personer som redan genomgått 
coachinggrupperna. När jag träffade respondenterna upptäckte jag att detta inte var korrekt.  
Det visade sig att de urvalslistor jag använt mig av inte enbart bestod av deltagare som var 
färdiga med sin coaching, utan även sådana som bara hade deltagit en gång och hade två eller tre 
coachtillfällen kvar. För mig hade det varit svårt att hitta respondenter som har genomgått 
coachinggrupp för ett halvår sedan. Det var först i början av årsskiftet 2005-2006 som 
Arbetsförmedlingarna på båda orterna seriöst började satsa på att starta upp dessa 
coachinggrupper. 
 
Förslag på vidare forskning 
Att göra en likadan studie som i denna uppsats skulle vara intressant, men att man valde fler 
respondenter samt bara de som hade avslutat coachinggruppen minst ett halvår tidigare. Man 
skulle även kunna göra en uppföljning på denna studie för att se hur det har gått för deltagarna i 
denna studie när det gäller att komma ut i arbete eller studier. 
 
Jag har under arbetets gång och genom att intervjua respondenterna till denna studie upptäckt 
andra tänkvärda forskningsämnen som eventuellt skulle kunna vara intressanta att undersöka 
närmare. Ett annat förslag på vidare forskning kunde exempelvis vara att utvärdera och jämföra 
flera specifika arbetsmarknadsprojekt och undersöka om dessa åtgärder verkligen kan och vill 
hjälpa enskilda individer att hitta en plats på arbetsmarknaden som passar den enskilde.  
 
När jag gjorde min handledda studiepraktik på Arbetsförmedlingen på en av orterna i höstas, kom 
jag att reflektera över att det vore intressant att undersöka vad en arbetssökande känner efter det 
att han eller hon har varit och träffat en arbetsförmedlare på ”yrkestorget4” som det kallas på den 
orten. Tanken med den studien är att man som arbetsförmedlare inte alltid är medveten om att 
olika bemötande kan påverka den arbetssökande både positivt och negativt. Genom denna studie 
skulle man som arbetsförmedlare kunna bli mer medveten på vilket sätt man behandlar de 
arbetssökande man träffar och få en chans att förändra sitt beteende. Min tanke är att forskaren 
ska fånga upp de arbetssökande precis direkt efter de har träffat en arbetsförmedlare och ställa 
relevanta frågor om hur de upplevde situationen.  
 

                                                 
4 Yrkestorget eller direktservice som det också kan heta, har öppet mellan 9.00- 15.00 alla vardagar och är en plats 
där det finns två arbetsförmedlare tillgängliga för att svara på frågor. Arbetsförmedlingen använder sig av 
kölappsystem. Det är korta möten och det kan vara alla möjliga frågor som den arbetssökande vill ha hjälp med.  
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Bilaga 1 
 
 
 
Intervjupersoner sökes 
 
 
Hej!  
 
Jag heter Maria Johansson och är student på Örebro universitet, där jag går sista terminen på 
socionomprogrammet. Just nu håller jag på att skriva en C-uppsats som handlar om olika 
metoder som har använts för att motivera arbetslösa. Syftet med min studie är att ta reda på 
om coachinggrupper på Arbetsförmedlingen är en effektiv arbetsmetod. Jag är intresserad av 
att få höra om dina upplevelser och åsikter om ditt deltagande i coachinggruppen. Självklart 
behandlas all information konfidentiellt, det vill säga att jag varken lämnar ut ditt riktiga 
namn eller din ålder. Intervjuerna kommer att äga rum i slutet av vecka 17 alltså 26 eller 28 
april 2006. Intervjun kommer att äga rum på Arbetsförmedlingen på ort X.   
 
Intervjun kommer att ta mellan 40 min till en timma. Jag kommer att använda mig av en 
bandspelare för att ha en chans att uppfatta det du säger på ett korrekt sätt.  
De inspelade intervjuerna kommer endast att vara tillgängliga för mig. Banden kommer att 
förstöras när uppsatsen är sammanställd. Maila eller ring mig senast den 24/4 om du är 
intresserad av att ställa upp på en intervju. Du är även välkommen att höra av dig om du har 
några frågor. 
 
Tack på förhand.  
 
Vänliga hälsningar 
Maria Johansson 

E-mail: ----------------- 

Mobilnr: --------------- 
 
 



     Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide till deltagarna i coachinggruppen                          
 
Hur gammal är du? 
Vilken är din utbildningsnivå? 
Hur ser din arbetssituation ut för tillfället? 
Vad har du tidigare arbetat inom för yrkeskategorier? 
Hur ser du på din situation som arbetssökande? 
Vad tror du om dina chanser att få ett arbete? 
 
Innan deltagande i coachinggruppen 
Berätta om hur din situation såg ut innan ditt deltagande i coachinggruppen 
 
 
 
Under deltagandet i coachinggruppen 
Berätta om upplägget samt vad du tyckte om att delta i coachinggruppen  
 
 
Efter deltagandet i coachinggruppen 
Blev det någon förändring 
 
 
 
Syn på arbetsförmedlingen 
Beskriv vad du tycker Arbetsförmedlingen står för 



Bilaga 3 
 
 
 
Intervjuguide till arbetsförmedlarna som håller i coachinggrupper 

 
 

Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som arbetsförmedlare? 
Hur många coachinggrupper har du ansvarat för hittills? 
 
Frivillighet 
 
Stämningen bland deltagarna  
 
Målfokusering 
 
Lagar och regler 
 
Motivation 
 
Positiva framsteg 
 
Allmänna förändringar 
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