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Sammanfattning 
En arbetsmarknadspolitisk åtgärd som har införts de senaste åren för att minska antalet personer som står 

utanför arbetsmarknaden och som får försörjningsstöd är att erbjuda jobbcoachning till personer som är 

arbetslösa. Södertälje kommun har i riktlinje med detta, genom sitt bolag Telge koncernen tillsammans 

med Manpower AB, startat ett företag; Manpower Telge Jobbstart för att få ner den stora andelen 

arbetslösa i kommunen genom ett program innehållande jobbcoaching. Manpower Telge Jobbstarts 

verksamhet bekostas av Södertälje kommun och har under de dryga två åren sedan företaget startades 

visat upp goda resultat.  

 

Denna uppsats är en fallstudie, med kvalitativ ansats, på Manpower Telge Jobbstart. Insamlingen av 

empirisk data har gjorts genom två besök på företaget där tre personer som är insatta i verksamheten har 

intervjuats. Dessutom har två gruppaktiviteter med deltagare i programmet studerats. Teorin som används 

i uppsatsen är tidigare forskning inom jobbcoaching och därtill närliggande områden.  

 

Uppsatsens slutsats är att Manpower Telge Jobbstart använder sig av traditionell coachning men med 

utgångspunkt från individen och  informella samtal används istället för traditionella coachningsmodeller. 

Dessutom förs en diskussion om kostnaden för kommunen samt utfallet av programmet där slutsatsen är 

att vinsten för samhälle och individ överstiger kostnaden.  
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1 Inledning 

Som invandrare och flykting är det viktigt att snabbt få ett arbete för att komma in i ett nytt samhälle och att 

inte stigmatiseras på arbetsmarknaden. Men svårigheter så som bristande kunskaper i svenska, bristande 

förståelse för det svenska samhället och arbetslivet samt avsaknad av ett personligt nätverk gör att många 

hamnar utanför arbetsmarknaden.1 Svårast är det för gruppen nyanlända som har fått uppehållstillstånd av 

asylskäl. I denna grupp har cirka 10 % arbete efter ett år. Andelen ökar sedan för varje år, efter sex till sju år så 

har ungefär hälften av gruppen arbete.2 

 

För att den grupp i samhället som står utanför arbetsmarknaden ska minska så utformar och implementerar 

regeringen så kallade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa åtgärder kan vara både i form av ekonomiska 

incitament för arbetsgivare för att de ska anställa personer som är nyanlända till Sverige eller personer som har 

varit arbetslösa en längre tid. De kan även vara riktade för att hjälpa de aktuella personerna. En av de åtgärder 

som införts de senaste åren och som har fått mycket kritik är satsningen på jobbcoacher. Bland annat slår 

Dagens Nyheter fast en artikel från februari 20113 att satsningen på jobbcoacher, som dittills kostat 1,2 

miljarder kronor är ett fiasko och att enbart 17 procent får jobb efter att ha varit i kontakt med en jobbcoach.  

Men bland all kritik som har riktats mot jobbcoachingprogrammet, både gällande resultat, kostnad och att det 

är en arena för oseriösa aktörer, så finns det även ljuspunkter. Dagens Nyheter skrev i januari 20114 under 

rubriken ”Här hittas jobb mot alla odds” om ett företag, Manpower Telge Jobbstart AB i Södertälje, som lyckats 

få ut 200 arbetslösa i arbete trots att deras utgångsläge ansågs vara för dåligt för de skulle vara mottagliga för 

arbetsförmedlingens åtgärder. I juni 2011 skriver Dagens Samhälle5 att av de 592 personer som gått genom 

Manpower Telge Jobbstart AB:s program så har 320 fått arbete.  

2 Bakgrund/problematisering 

DN skriver i mars 20106 om att Antalet arbetslösa i Stockholms län nästan fördubblades på två år, ändå så 

klarade Stockholms län sig rätt bra i jämförelse med resten av landet. Med ett undantag, Södertälje, som hade 

en arbetslöshet på 9,8 %, att jämföra med Stockholms läns 5,1 % och rikets 7,3 %. 

 

Antagligen ligger en del av förklaringen till Södertäljes höga andel arbetslösa i svårigheten för invandrare att 

komma in i arbetslivet i kombination med Södertälje kommuns demografi. Befolkningen i Södertälje består till 

                                                   
1 http://www.arbetsformedlingen.se/  

2 Statistiska Centralbyrån (2009) Integration: Rapport 2 s.36 

3 TT (2011) Fiasko för jobbcoacher. Dagens Nyheter  

4 Andersson, B. (2011) Här hittas jobb mot alla odds. Dagens Nyheter 

5 Delby, J. (2011-06-09) ”Jobbet med Manpower ger en rejäl vinst för oss” Dagens Samhälle s.6 

6 Öjemar, F (2010) 7000 arbetslösa i krisens Stockholm. Dagens Nyheter 
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42,7% av personer med utländsk bakgrund, de är antingen födda utomlands eller födda i Sverige men båda 

föräldrarna är födda utomlands.7  

 

Södertälje är således en kommun som står inför svåra utmaningar. Men det finns även ett nytänkande och en 

vilja till förändring i Södertälje. Södertälje kommun är ägare till Telge koncernen vars uppdrag bland annat är att 

bidra till ett attraktivt Södertälje.8 Telge koncernen bedriver sitt arbete utifrån en modell som de kallar för 

Telgemodellen. Telgemodellen innebär att de ”söker affärsmässiga lösningar på angelägna samhällsproblem 

ofta tillsammans med näringslivet”.9  

 

I riktlinje med Telgemodellen startade Södertälje kommun 2009 ett företag med Manpower för att minska 

arbetslösheten i två grupper som har det svårt att komma ut på arbetsmarknaden, nyanlända flyktingar samt 

långtidsarbetslösa personer som får försörjningsbidrag från kommunen.10 Företaget heter Manpower Telge 

Jobbstart AB (benämns i fortsättningen MTJ) och ägs till 49 procent av Telge (i Södertälje) AB och till 51 procent 

av Manpower AB. 11  

 

MTJs primära metoder är jobbcoaching och att matcha deltagare med arbetsgivare. I dagsläget görs intaget av 

deltagare en gång i månaden, målet är att 60 personer ska tas emot i varje intag men i realiteten blir intaget 40-

50 personer. Programmet är sex månader långt men med möjligheten att förlänga tiden med ytterligare 

tre månader för en fjärdedel av deltagarna. Deltagarantalet är alltså cirka 250-300 personer vid varje 

tidpunkt. Deltagarna är personer som har får försörjningsstöd och de anvisas av Södertälje kommuns 

försörjningsstödsenhet och bjuds in till ett informationsmöte där företaget och programmet presenteras. 

Deltagarna får sedan själva välja om de vill delta i programmet. Kravet från kommunen för att få 

försörjningsstöd är att bidragstagarna tar en aktiv del i sitt arbetssökande och att de gör sitt yttersta för att få 

ett arbete och att tacka nej till en plats kan leda till att bidraget dras in.12  

 

För arbetet på MTJ faktureras Södertälje kommun i tre steg efter prestation, först 25 000 kronor per person som 

går in i programmet, sedan 15 000 kronor per deltagare som har haft en egen försörjning i en månad och sedan 

ytterligare 20 000 kronor för de deltagare som har haft det i sex månader. I artikeln från Dagens Samhälle 

uppges kostnaden hittills för Södertälje kommun för MTJ uppgå till 34,5 miljoner kronor men att samarbetet 

                                                   
7 http://www.sodertalje.se/ s.3 

8 http://www.telge.se Om Telgekoncernen 

9 http://www.telge.se Telgemodellen  

10 http://www.manpower.se/ 

11 Årsredovisning (2009) Manpower Telge Jobbstart AB s.1 

12 Intervju med Svahnalam, C 110620 
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med Manpower ändå är en stor vinst för Södertälje kommun då varje enskild individ som får försörjningsstöd 

kostar kommunen mellan 120 000 och 150 000 kronor per år.13  

3 Syfte/frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur MTJ bedriver sin verksamhet, med fokus på 

jobbcoachningsarbetet.  

 

Uppsatsens frågeställning är hur coachningen hos MTJ är utformad. Samt huruvida det går att identifiera några 

faktorer, med koppling från tidigare forskning inom ämnesområdet som bidrar till en förståelse till varför MTJ 

lyckas i sitt arbete med att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få och behålla en anställning.  

4 Avgränsning 

I denna uppsats kommer främst MTJs arbete med jobbcoachning att beaktas. MTJs uppföljning av deltagarna 

sträcker sig sex månader efter att de har fått en anställning, vad som sedan sker med deltagarna kommer inte 

heller att tas med i denna uppsats. Då majoriteten av deltagarna i MTJs program har utländsk bakgrund så 

kommer fokus att ligga på detta i denna uppsats. Dessutom så kommer enbart arbetet gentemot deltagarna att 

studeras, arbetet med matchning av deltagare mot potentiella arbetsgivare lämnas till stor del utanför studien.  

5 Metod 

Studien som genomförs i denna uppsats är en fallstudie på MTJ som görs med en kvalitativ ansats för att 

undersöka det som Johannessen och Tufte beskriver som en mjuk verklighet. Den mjuka verkligheten förklarar 

de som ”mer diffus och är inte alltid direkt observerbar och mätbar”.14 Även kvalitativ data kommer att insamlas 

för avsnittet som består av MTJs arbetsmål och dess uppfyllelse.  

 

Slutsatserna som dras i denna studie kommer att vara av induktiv art. Dels så kommer allmänna slutsatser om 

MTJs organisation och verksamhet dras utifrån berättelser från enbart en del av coacherna. Dessutom så 

kommer ett försök att göras för till att tolka det insamlade materialet först för att sedan förklara slutsatserna 

med redan befintlig teori. 

5.1 Insamling av teori 

Teoriavsnittet kommer att fokusera på tidigare forskning inom coachning och vad som i teorin är en ”bra” 

coachning. Tidigare forskning insamlades genom sökningar i litteraturdatabaser. Dessa sökningar gjordes utifrån 

                                                   
13 Delby, J s.6 

14 Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber s24 
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nyckelord som uppkom under intervjuerna; coachning, jobbcoaching, arbetsmarknad samt arbetslöshet. 

Dessutom kommer praktik som arbetsmarknadspolitisk åtgärd att diskuteras med för- respektive nackdelar. 

5.2 Insamling av empiri 

Insamlingen av empirisk data genomfördes genom besök på MTJ vid två tillfällen. Vid första besöket (cirka 3 

timmar 2011-04-27) hölls ett öppet samtal med affärsområdeschefen Cecilia Svahnalam där hon fritt fick berätta 

om MTJ, hur organisationen är uppbyggd och hur de bedriver sin verksamhet. Under detta första besök 

studerades även ett avstämnings möte mellan Cecilia och ett av arbetslagen och det gavs möjlighet till att 

studera lokalen där arbetslagen bedriver sitt arbete.  

 

Under nästföljande besök (hela dagen 2011-05-05) genomfördes två informella intervjuer utan formell struktur 

på ungefär en timme vardera. Att detta informella studiesätt valdes beror på viljan att minska känslan hos dem 

som studerades att de faktiskt blir observerade, även då den naturligtvis inte går att eliminera. Önskan var att 

kunna fånga en så verklig bild som möjligt av arbetet som bedrivs på MTJ i fråga om hur de anställda interagerar 

med varandra. Till besöken medtogs ett antal frågor som jag önskade få besvarade men förhoppningen var att 

iakttagelser från arbetet skulle besvara de flesta utan att de måste ställas, vilket även infriades. Detta är för att 

få en okonstlad bild av verkligheten.  

 

Dessutom studerades en gruppaktivitet och ett gruppmöte för att få en bredare förståelse för arbetsmetodiken 

och för att styrka de uppgifter som respondenterna har lämnat i intervjuerna. 

5.3 Reliabilitet och Validitet  

Vid insamlingen av empirisk data eftersträvas hög reliabilitet. Vid den empiriska insamlingen i denna studie 

besöks MTJ och arbetet iakttas, sedan gjordes en subjektiv bedömning av upplevelser, samtal och informella 

intervjuer som genomfördes med anställda och deltagare. 

 

För både iakttagelsen av arbetet och för den subjektiva bedömningen uppnås en hög test-restest-reliabilitet. 

Ingenting talar för att iakttagelserna och bedömningen skulle förändras om samma studie gjordes om vid ett 

senare tillfälle förutsatt att inga större förändringar sker hos MTJ. Däremot är interbedömareliabiliteten låg, 

speciellt för den subjektiva bedömningen. Möjligtvis skulle en annan forskare göra andra iakttagelser av arbetet 

på MTJ och i och med att bedömningen är subjektiv för forskaren skulle de skilja från denna studie. 

 

För samtalen och de informella intervjuerna är både test-retest-reliabiliteten och interbedömarreabiliteten hög 

förutsatt att samma frågor ställs till samma urval. Om urvalet däremot ändras så sjunker reliabiliteten. 
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Dessutom är reliabiliteten begränsad då personerna som tillfrågas kan ha medvetna eller undermedvetna 

anledningar till att inte ge ärliga svar. För att undkomma problemet med medvetna ogiltiga svar erbjuds alla 

personer som tillfrågas att vara anonyma. Dessutom erbjöds respondenterna att läsa den del av uppsatsen som 

deras svar har legat till grund för, detta är för att säkerställa att informationen uppfattats korrekt. Efter 

återkoppling från respondenterna rättades missförstånden till.  

 

Validiteten berör uppsatsens giltighet, det vill säga mäter undersökningen det som avses att mäta.15 Denna 

uppsats avser att besvara frågeställningar kring MTJs coachning och arbetssätt, för att mäta detta har 

författaren besökt företaget och gjort subjektiva iakttagelser och bedömningar. Validiteten i denna uppsats 

skulle kunna öka genom att mer tid hade ägnats på företaget, en mer longitudinell undersökning skulle bidra till 

en allt mer rättvisande bild.   

5.4 Metodproblem 

Att författaren arbetar på Manpower AB som är delägare till MTJ ökar risken för att författarens intryck av MTJ 

färgas av tidigare intryck av Manpower. Tidigare kunskaper om MTJ kan spela in i bedömningen av deras arbete. 

Det negativa i detta kan dock vägas upp med att personerna som intervjuas känner en större trygghet i att 

forskaren har en koppling till MTJ och inte har som mål att kritisera företaget. Det kan medföra att personerna 

känner sig mer avslappnade i intervjusituationen och därmed inte försöker styra sina svar.   

 

Här bör det påpekas att studien är menad att försöka hitta en teoretisk förklaring till MTJs framgångar och inte 

är en utvärdering av MTJs verksamhet. 

6 Teori 

6.1 Coachning 

Ordet coach är ett låneord från engelskan och kan översättas till svenska som turistbuss. I en vidare definition så 

beskriver ordet coach något som fraktar människor från där de är till dit de vill komma och det är i den 

betydelsen som ordet coach används idag. I svenskan har ordet coach huvudsakligen använts inom idrotten. 

Inom idrotten är coachens roll att höja en sportutövare från en lägre till en högre prestationsnivå.16    

 

Under mitten av 1970-talet började några idrottscoacher använda sina erfarenheter och kunskaper även inom 

andra områden.17 Nu för tiden är coachning ett vanligt förekommande begrepp i näringslivet och definieras 

                                                   
15 Strömquist, S. (1999) Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB s95 

16 Gjerde, S. (2004) Coaching, vad – varför – hur. Lund: Studentlitteratur s.15 

17 Gjerde, S. s.15 
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enligt International Coach Federation som ”partnering with clients in a thought-provoking and creative process 

that inspires them to maximize their personal and professional potential”.18 International Coach Federation 

inrättades 1996 för att fastställa etiska standarder och en hög yrkesmässig nivå bland professionella coacher då 

coach inte är en skyddad titel.19  

 

Det finns många olika synsätt på vad coachning är och vad som är bra coachning. I nedanstående kapitel 

kommer ett försök att göras för att redogöra för de mest allmänna angreppssätten och den övergripande 

definitionen av coachning.  

6.1.1 Ämnesområdet coachning 

Det är svårt att avgränsa coachning till ett visst ämnesområde, ofta beskrivs coachning som en hybrid av bland 

annat terapi, organisationspsykologi och egenutveckling. Många coacher har i sin tur en bakgrund inom filosofi, 

pedagogik och vägledning. En uppskattning av coacher i USA har visat att ungefär 40 procent har tidigare 

arbetat som terapeuter och arbetssättet som coacher använder sig av har inslag från en stor blandning av 

arbetssätt, så som terapi, pedagogik och kommunikationsteori.20 Med utgångspunkt ur detta är det svårt att 

placera ut coachning som en isolerad verksamhet på en visuell karta.  

 

Hart m.fl. beskriver i en artikel i Consulting Psychology Journal: Practice and research likheter och skillnader 

mellan coachning och terapi. Både coachning och terapi är en konfidentiell relation mellan klient och 

yrkesutövare och klienten har i båda fallen uppsökt utövaren med förväntningar på förändring hos sig själv. I 

artikeln redovisas dock några kritiska skillnader; i terapi ligger fokus på tidigare händelser medan coachning 

fokuserar på framtiden. Coacher tenderar även att i högre utsträckning ta initiativ till samtalsämnen och tillför 

idéer och förslag till klienten. Dessutom så inriktas coachning oftast på ett begränsat område, till exempel 

arbete, medan terapi kan täcka in ett bredare fält.21  

 

Liknande uppställning som Hart m.fl. har gjort mellan coachning och terapi kan även göras mellan coachning och 

idrottspsykologi, olika former av vägledning samt mentorskap. Coachning är ett resultat av en eklektisk hållning 

mellan dessa olika ämnesområden.22  

                                                   
18 http://coachfederation.org 

19 Gjerde, S. s.16 

20 Gjerde, S. s.17 

21 Hart, V. Blattner, J. Leipsic, S. (2001). Coaching versus Therapy. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 

53. s.229-237. 

22 Gjerde, S s.53 
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6.1.2 Syftet med coachning 

En stor skillnad mellan coachning och terapi är som tidigare nämnts att coachning fokuserar från nuläge till 

framtid medan terapi fokuserar på tidigare händelser. Coachens uppgift är inte, till skillnad från terapeutens, att 

hela och läka en person. Coachens uppgift är att höja en persons prestationsförmåga.  

 

Gjerde formulerar sig som att coachens uppgift är att frigöra potential hos den som blir coachad och att detta 

görs utifrån fem aspekter; öppna för möjligheter, främja egna svar, motivation och förpliktelse, undanröja 

hinder, ge stöd, fokus och drivkraft samt att skapa resultat. Det betonas att det inte är coachen som gör detta 

utan att det är coachen och klienten som tillsammans gör detta genom coachningen. 

 

Den första aspekten som Gjerde nämner angående coachningens syfte är att öppna för möjligheter. Med detta 

menas att fokus inom coachning ligger på att se möjligheter och lösningar istället för att analysera problemet. 

Detta utesluter inte att man pratar om problem, men tyngdpunkten är att få den coachade att fundera på vilka 

möjligheter det finns till att lösa problemet. Vidare menas att om coachen har en lösningsinriktad inställning så 

kommer denna att snart adopteras av klienten och att klienten kommer att använda sig utav det tankesättet 

även då coachen inte är med.23  

 

Hopp och optimism är också en viktig del för att frigöra potential och detta kan byggas upp med coachning, 

genom att sätta ord på styrkor och färdigheter hos klienten så kommer klienten att få ett medvetet förhållande 

till dem. Det är dock viktigt av att optimismen grundas på realism.24 

 

Den andra aspekten av att frigöra potential genom coachning är att främja egna svar, motivation och 

förpliktelse. Med detta menas att klienten oftast själv sitter inne med lösningar på problem och att han genom 

coachning kan få hjälp med att strukturera sina tankar och se nya perspektiv. Coachningen kan också få klienten 

att använda sina känslor till att göra rationella val, känslorna ska alltså inte behandlas utan de ska användas som 

en informationskälla för klienten när beslut ska fattas. För att en förändring ska ske hos klienten så måste 

motivationen komma inifrån klienten och utgångspunkten i coachning är att hitta klientens värderingar och inre 

motivation.25 

 

Den tredje aspekten är att coachning ska hjälpa till att undanröja hinder så som tvivel på sin egen förmåga. Att få 

klienten att sortera sina tankar för att få en klar bild av de problem som han står inför samt att göra klienten 

                                                   
23 Gjerde, S. s.57 

24 Gjerde, S. s.58 

25 Gjerde, S. s.60-62 
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medveten om och ifrågasätta undermedvetna tankar som klienten tidigare har tagit som sanning.26 Som 

exempel på detta är vanliga ”sanningar” att det krävs kontakter för att få jobb eller att man måste kunna 

svenska för att få arbete i Sverige.  

 

Den fjärde aspekten är det stöd och fokus som coachen kan överföra till sin klient. Coachen ger stöd genom att 

acceptera klienten för den han är, genom att visa omtanke, reda ut problem, hjälpa till med information och ge 

tid och råd. Coachning kan också öppna upp för att klienten ska föra en dialog med sig själv för att reda ut sina 

problem. Coachen kan även hjälpa till med att klienten behåller sitt fokus på uppgiften genom att påminna, 

ställa krav och uppmuntra.27  

 

Den femte och sista aspekten är att coachningen ska skapa resultat. Resultaten som efterfrågas är handling, 

prestation, mening, utveckling, inlärning och nyskapande. Bristande handling kan bland annat bero på bristande 

självförtroende. Handlingen måste komma från klienten och kan frammanas genom de metoder kring 

motivation och förpliktelse som redan har tagits upp. Men handlingen kan inte ske under coachningsamtalen 

utan måste komma mellan dem. Genom motivationen som byggs upp i coachningen kommer klientens 

prestation att öka. Inlärningen ökar genom att prestation och reflektion kopplas samman och genom att under 

coahningsamtalen diskutera möjligheter ökar nyskapandet.28 

6.2 Fallgropar 

Det finns en mängd fallgropar som coacher ska undvika. Den första är att coachen tar för mycket 

ansvar och därför lämnar sin klient i passivitet. Den andra är att coachen blir för otålig, detta kan 

medföra att klienten blir osäker och inte vill diskutera sitt problem med coachen. Det är viktigt att 

coachen låter klienten få tid till att fundera och tar sig tid till att lyssna på klienten. Den sista fallgropen 

är att coachen vill bli omtyckt av klienten och därför inte är helt ärlig i sin respons. För att åstadkomma 

förändring så måste coachen bygga upp en sfär av trygghet och utmaning.29 

6.3 Gruppcoachning 

Karin Tenelius tar i sin bok Arbetsmarknads coachning upp några hållpunkter som coachen bör förhålla sig till 

när det kommer till coacha en grupp. Hon skriver att det är viktigt att bygga upp ett gynnsamt förhållningssätt 

hos deltagarna innan några andra åtgärder sätts in. Hon föreslår att coachen börjar med att bygga upp ett 

arbetsklimat i gruppen där alla känner sig hörda och där alla kan vara ärliga med sina förväntningar på 

coachningen. En annan sak som lyfts fram som viktig är att coachen ska känna sig trygg i att alla aktiviteter som 

                                                   
26 Gjerde, S. s.62-64 

27 Gjerde, S. s.64-66 

28 Gjerde, S. s 67-68 

29 Gjerde, S. s 236-237 
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han föreslår för gruppen ska vara värdeskapande utifrån den målbild coachningen har. Coachen ska kunna 

motivera aktiviteterna för gruppen för att minska risken för ointresse från deltagarna och för att de själva aktivt 

ska välja att medverka i aktiviteten även om deltagandet i sig inte är formellt frivilligt.30  

6.4 Praktik 

Redan i grundskolan används praktik för att elever tidigt ska få en bild av vad som krävs på arbetsmarknaden. 

Praktik är numera ett vanligt sätt för arbetslösa att arbetsträna. Nedanstående kapitel avses att beskriva vilka 

syften som finns med praktik och vilka möjliga resultat som praktik kan leda till.  

6.4.1 Syfte med praktik 

I rapporten Föreställningar om praktik som åtgärd för invandrares integration och socialisation i arbetslivet 

utgiven av IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, diskuteras vilket resultat som 

arbetsplatsförlagd praktik ska leda till för flyktingar och invandrare. Om det är för att utveckla svenska 

språkkunskaper eller för att leda till arbete. I den undersökning de har gjort har de tillfrågat ett antal 

praktikanter efter deras praktiktid om vilka förväntningar de hade på praktiken, resultatet var en tydlig övervikt 

till att det ska vara en väg in i arbetslivet.31  

 

Arbetsgivarna som har tillfrågats i samma undersökning har svarat att praktikanterna ska lära sig sedvanliga 

arbetsuppgifter och lära sig hur verkligheten ser ut med bland annat åtta timmars arbetsdag. Erfarenheterna 

från praktikanterna har dock varit att arbetsuppgifterna sällan har haft någon koppling till det som de tidigare 

har arbetat med i sitt hemland. Arbetsgivarna bekräftar att de uppgifter som tilldelas till praktikanter är av det 

enklare slaget.32 

6.4.2 Resultat av praktik 

Slutsatsen som dras i rapporten från IFAU är att det kanske inte spelar så stor roll var praktiken är förlagd om 

syftet med praktiken är att praktikanten ska få utveckla sina språkkunskaper. Men att det kan vara riskabelt med 

praktik, speciellt en längre sådan, om syftet är att få in praktikanten på arbetsmarknaden. Praktiken kan leda till 

att praktikanten på längre sikt fastnar i lågkvalificerade arbeten med de enklare slag av arbetsuppgifter som 

erbjuds under praktikperioden oavsett vilka tidigare kunskaper praktikanten har från sitt hemland.33 

                                                   
30 Tenelius, K. (2007) Arbetsmarknadscoaching. Tuff ledarskapsträning AB. s.145 ff 

31 Franzén, E och Johansson, L. (Rapport 2004:5) Föreställningar om praktik som åtgärd för invandrares integration och 

socialisation i arbetslivet. ISSN 1651 – 1156. Uppsala: IFAU. s.49 

32 Franzén, E och Johansson, L. s.49 -50 

33 Franzén, E och Johansson, L. s.52 
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Fredrik Rosenqvist drar dock en slutsats i sin undersökning av tre småländska kommuner som har lyckats bra i 

sin integrering av flyktingar och nyanlända invandrare att det är viktigt att personerna snabbt får en meningsfull 

kontakt med arbetsmarknaden efter att de har anlänt till Sverige.34  

7 Manpower Telge Jobbstart 

Nedanstående presentation av Manpower Telge Jobbstart bygger på det som framkom i intervjun med Cecilia 

Svahnalam, Affärsområdeschef på MTJ. Under rubriken 6.5 Intervjuer redogörs för intervjuerna med en 

jobbcoach, Viktor och en coachande kompetensförmedlare, Yamina.  

7.1 Programmet 

Tanken är att varje grupp deltagare ska skötas av två jobbcoacher och en kompetensförmedlare men då intaget 

är lite lägre än planerat så är det oftast en jobbcoach och en kompetensförmedlare som arbetar med varje 

grupp. Kompetensförmedlarens uppgift är att hitta potentiella arbetsgivare, få in en kravprofil på den 

kompetens som arbetsgivaren efterfrågar samt att presentera kandidater från programmet som matchar 

kravprofilen och som är redo för att ta ett arbete. 

 

När nya deltagare tas in i programmet så börjar coachen och kompetensförmedlaren med en kartläggning av 

deltagarens kunskaper, motivationsnivå och framtidsdrömmar. Under programmet så är deltagarna på MTJ 

cirka fyra timmar per dag fyra dagar i veckan, resterande tid går deltagaren på Svenska för invandrare eller 

arbetar självständigt med att söka jobb eller uppgifter som till exempel skriva CV. Under programmet finns även 

möjlighet att erbjuda deltagaren en kortare variant av praktik i cirka två veckor hos en potentiell arbetsgivare. 

Denna praktik kan ses som en sorts längre arbetsintervju, ett sätt för deltagare och arbetsgivare att få testa 

varandra utan att arbetsgivaren får några förpliktelser eller att det kostar arbetsgivaren något.  

 

När en deltagare kommer ut i arbete efter programmet sker en noggrann uppföljning där 

kompetensförmedlaren har en nästintill daglig kontakt med den nya arbetsgivaren och med deltagaren. På så 

sätt kan eventuella problem lösas tidigt och jobbcoachen eller kompetensförmedlaren kan medla mellan 

deltagaren och arbetsgivaren om det behövs. Att problem och missförstånd uppstår mellan deltagare och 

arbetsgivare är med tanke på de omständigheter som deltagaren kommer ifrån inte så konstigt. Många har stått 

så långt utanför arbetsmarknaden att de enligt Cecilia inte alltid förstår under sin första månad att det är en 

betald riktig anställning de har trots att kontrakt har skrivits. Efter att första månaden har passerat så fortsätter 

kontakten men inte med samma täta intervall. 

                                                   
34 Rosenqvist, F (Studie 2010:2) Från nyanländ till nyanställd – så kan flyktingmottagandet bli bättre. Stockholm: Fores s 

.61 
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7.2 Personalen 

Strukturen i varje team med tanke på fördelning mellan coach och kompetensförmedlare är fast och rollerna har 

tydlig åtskillnad mellan varandra. Men det är upp till personalen i teamet, coacherna och 

kompetensförmedlarna, att fördela arbetet mellan sig. Teamet sätts samman så att de ska komplettera varandra 

då vissa coacher även tar en mer säljande roll, Cecilia uppger också att alla kompetensförmedlare på MTJ har 

mer eller mindre ”coach i sig”. Cecilia upplever att det ganska tydligt framgår hos en person om den motiveras 

av ”säljrollen” eller inte och det är sällan någon som vill byta roll mellan coach och kompetensförmedlare.  

Att samarbetet är viktigt mellan personerna i ett team är självklart. Detta är något som Cecilia tar hänsyn till när 

hon rekryterar personal. Hon försöker tänka på vilken person någon ska jobba med vid nyrekrytering och det har 

hänt att vissa ”ommöbleringar” har skett för att förbättra teamen. 

 

Vid nyrekrytering är det viktigt att leta efter personer som har rätt engagemang för uppgiften. Cecilia uttrycker 

det som att ”det är viktigt att man kan acceptera affären i att göra något gott”. Personalen ska acceptera att 

det finns ett affärsmässigt tänk i verksamheten, företaget ägs ju till viss del av Telge koncernen och en del av 

vinsten går därför tillbaka till kommunen. Det ska vara fokus på att hjälpa klienterna till självhjälp, inte på att 

missionera och predika. I rekryteringsprocessen är det inte viktigt att coacherna är certifierade. Det kan dock 

vara meriterande, men inget krav, att personerna som anställs har en viss bakgrund, till exempel själv har 

utländsk härkomst, då detta kan öka förståelsen av deltagarna.  

7.3 Mål och resultat  

Målkravet som MTJ arbetar mot är att 60 % av deltagarna som tidigare har fått försörjningsstöd och 40 % av de 

som är nyanlända till Sverige ska ha arbete när programmets sex, alternativt nio, månader är slut. Naturligtvis 

slutar deltagarna programmet när de får ett arbete, även om programmet inte har pågått i sex månader. Som 

arbete räknas enbart avlönat arbete, alltså att deltagarna inte längre är bidragsberoende, eller studier med stöd 

från CSN. 

 

Efter att deltagaren har kommit ut i arbete så har 80 % kvar sin anställning efter sex månader. Anledningar till 

att vissa anställningar har avslutat är bland annat arbetsbrist hos arbetsgivaren eller att deltagaren blivit sjuk.  I 

dessa fall där anställningen inte är kvar efter sex månader görs en bedömning av deltagarens motivation samt 

omständigheter kring varför anställningen avslutades för att beslut ska fattas om deltagaren ska återupptas i 

programmet. 

7.4 Lokaler 

MTJs lokaler ligger en våning upp i ett hus på gågatan i Södertälje centrum. Lokalernas form kan vagt beskrivas 

som formen av en hästsko med trapphuset i mitten. Entrén är placerad i mitten av hästskon och innanför entrén 
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är en reception placerad mitt framför ingången. Snett bakom receptionen är personalens kontorslandskap 

placerat. Personalen sitter utplacerade i sex olika grupper, en grupp för varje team.  

Till vänster om ingången finns en snirklig korridor med diverse mötes- och konferensrum. Till höger finns lokaler 

där deltagarna kan träffas och umgås, ett pentry som används av både deltagare och personal samt ett rum med 

datorer tillgängliga för deltagarna. Planlösningen är en blandning av befintliga väggar som har sparats då olika 

lokaler har byggts ihop samt nybyggda väggar som uppkommit efter behov från MTJ. Inredning och lokaler är 

alltså inte av en sådan typ som skulle kunna benämnas som ”skrytbygge” utan tycks mer vara en 

sammanslagning av praktiskt och provisoriskt.  

 

Intrycket som MTJs lokaler ger är en ödmjuk prestigelöshet där funktion sätts framför yta, om det ligger en 

tanke bakom detta förtäljer inte historien. Jag antar dock att lokalerna bidrar till att deltagarna till större 

utsträckning känner sig välkomna till att komma och umgås än vad ett steril och modernt kontorslandskap skulle 

göra. Samt att det gemensamma köket bidrar till fler spontana möten mellan deltagare och personal.  

 

Att målen är viktiga för MTJ framgår tydligt. Bland annat så har de en tavla som på ett grafiskt sätt snabbt ger en 

överblick om hur många personer som har haft ett positivt avslut i programmet. På tavlan presenteras alla som 

är ute i arbete, när de påbörjade programmet och om de har kvar arbetet efter en månad.  

 

Min subjektiva reflektion när jag blev presenterad för denna tavla var att resultaten som diskuterades var antal 

personer och att personerna tydligt identifieras som individer. Jag upplevde att fokus i åskådliggörandet av för 

vilka personer en faktura har skickats ut är att det är en säker framgång i resultatet för individen och att den 

ekonomiska sidan är sekundär. Cecilia säger att de mäter sitt resultat med fokus på antal personer och att hon 

inte diskuterar målen med personalen i ekonomiska värden utan att det är något som hon behandlar ensam. 

Varje team har även en whiteboard vid sin arbetsplats där deras grupp åskådliggörs. Varje deltagare i gruppen 

presenteras på tavlan med bild, namn, kortfattad information kring deltagarens mål och meriter samt aktuell 

status för deltagaren. Kring denna tavla träffas Cecilia och teamet varje vecka och stämmer av hur teamets 

arbete fortgår. Jag hade möjligheten att få närvara vid ett av dessa möten där teamet presenterade alla 

deltagare i sin grupp och deras status för tillfället. Min upplevelse av detta möte var att coachen och 

kompetensförmedlaren har en bra kännedom om sina deltagare men även att Cecilia var väl insatt och hade bra 

kunskap om alla deltagare. Under mötet fick teamet möjlighet att diskutera eventuella problem och avvikelser 

med Cecilia. Dessutom gav Cecilia feedback och krävde tydliga svar kring alla deltagares status. Även eventuell 

förlängning av programmet för vissa deltagare nämndes, detta med utgångspunkt ur deltagarnas behov och inte 

som ett misslyckande att deltagaren inte var ute i arbete.  
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7.5 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med två anställda på MTJ, en coach och en kompetensförmedlare som även har en 

delvis coachande roll.  

7.5.1 Coach 

Viktors uppgift som coach är att leda och hjälpa deltagarna till att bli redo för arbetsmarknaden och att ”trycka 

fram” deltagare som är redo till kompetensförmedlaren. Viktor har jobbat på MTJ mindre än ett år. Tidigare har 

han arbetat som officer inom försvaret och med ledarskapsutveckling. 

 

Viktor säger att det finns ramar och regler för hur han ska lägga upp sitt arbete. Kommunen står för regelverket 

och från Manpowers sida finns metoder för hur arbetet ska läggas upp. Men han upplever att han har mycket 

utrymme för kreativitet i hur han lägger upp sitt arbete, det enda som är ”hugget i sten” är respekten för 

individen.   

 

Som svar på frågan om vilka metoder Viktor använder sig av i coachningen svarar han att det finns lika många 

bra metoder som det finns deltagare som får arbete efter programmet.  Att som coach låsa sig i en viss modell 

säger Viktor kan anses nästan lite narcissistiskt. Det är en process hos deltagaren som är individuell och fokus 

ska ligga på individen och inte på coachen.  

 

Det han säger är dock att det är viktigt med kontinuitet och att låta förändring ta tid. I början kunde han försöka 

”hård-coacha” vissa deltagare för att de snabbt skulle kunna fylla lediga arbeten men att det inte går. Han säger 

också att förändringen hos deltagaren inte sker i klassrummet utan att hans jobb är att så frön, starta 

funderingar och att ge deltagarna tid att tänka efter när de är hemma. Han måste även lyssna och försöka förstå 

var eventuella problem verkligen ligger, inte bara acceptera deltagarnas påstådda förhinder, och att hitta 

lösningar när problem dyker upp.  

 

När Viktor får en ny grupp så träffas de till en början varje dag för att Viktor ska kunna lära känna alla deltagare. 

Men efter ett tag så blir upplägget av programmet mer individanpassat. Att deltagarna tvingas till MTJ varje dag 

ser Viktor som en övning för vissa att lämna hemmet och att vara hemifrån på dagarna precis som på ett riktigt 

jobb. Vissa deltagare, företrädesvis kvinnor, är vana att vara hemma och ta hand om bostad och familj och tror 

inte att de kan få ihop sin vardag om de är hemifrån hela dagarna på ett arbete. För dessa är den obligatoriska 

tiden om dagarna på MTJ en övning i att klara av hemmaarbetet trots mindre tid och att ha sina barn på dagis. 

Viktor säger att deltagarna ofta själva inser det meningsfulla i det efter en tid.  

 



16 

Utöver de träffar Viktor har med gruppen så delar han ibland ut uppgifter till deltagarna som de ska 

göra utanför mötestiden. Dessa uppgifter kan vara att deltagarna ska påbörja sitt CV för att de i lugn 

och ro ska få tänka på vad de bör skriva i det. En annan uppgift kan vara att deltagarna ska ta kontakt 

med Arbetsförmedlingen för att ta reda på namn och kontaktuppgifter till sin handläggare. Viktor har 

redan dessa uppgifter men vill uppmana deltagarna till en dialog med myndigheter och att de ska få en 

förståelse för hur systemet fungerar. 

 

Angående närvaron säger Viktor att det långsiktigt inte fungerar att hålla stenhårt på närvaroregeln och att hota 

med konsekvenser för deltagare som av någon anledning inte dyker upp då detta inte leder till ökad motivation 

hos deltagaren. Att stänga ute personer från programmet för att de är frånvarande är ingen bra långsiktig 

lösning för vare sig deltagaren eller samhället. Han säger dock att det är viktigt att kontakta deltagare som inte 

dyker upp för att ta reda på anledningen till frånvaron då det knappast är motiverande för någon att gå till 

gruppmötena om det inte ens noteras att de inte är där.  

 

Mycket av Viktors arbete med deltagarna är att bygga upp deltagarnas motivation. Ett bra sätt att göra detta är 

att visa att tidigare deltagare har fått jobb. Dessutom poängterar Viktor att det är viktigt att tiden på MTJ inte 

bara är rolig för deltagarna, utan att det måste vara lite obekvämt också för att motivera personerna till att 

själva söka jobb. Men att detta naturligtvis är en svår balansgång för Viktor och att även det måste vara mycket 

individuellt anpassat mellan deltagarna.  

7.5.2 Kompetensförmedlare 

Yamina har arbetat på MTJ sedan oktober 2009 och har en roll som coachande kompetensförmedlare. Hon 

arbetar alltså som kompetensförmedlare men tar även en coachande roll. Hon har en bakgrund från elitidrotten 

och har därifrån ett bra ”resultattänk” som hon använder sig av i sitt arbete. Hon är även utbildad till Mental 

tränare och har arbetat inom skolan.  

 

Yamina berättar att alla team lägger upp sitt arbete lite olika. I det team hon arbetar så är ”alla deltagare allas”, 

hon tycker att det är viktigt att lära känna alla deltagare. Dom har en uppdelning mellan henne och den andra 

kompetensförmedlaren om vilka personer som de fokuserar på, men denna uppdelning bygger sällan på någon 

diskussion. Uppdelningen grundar sig istället till stor del på personkemi mellan deltagare och 

kompetensförmedlare samt kompetensförmedlarens nätverk inom olika branscher.  
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Yamina poängterar att det är viktigt att samarbeta i teamet och att det inte leder till något bra med konkurrens 

om vem som lyckas matcha ihop flest deltagare med arbeten. Istället så hjälps man åt, hoppar in där man kan 

och ber om hjälp om det behövs.   

 

När programmet startar så tycker Yamina att det är viktigt att snabbt få till en bra sammanhållning i gruppen. I 

en grupp finns deltagare med väldigt varierande bakgrund, vissa är högutbildade och har lång 

arbetslivserfarenhet från hemlandet medan andra kanske aldrig har haft ett arbete. Detta ser inte Yamina som 

ett problem, i gruppen pratar man om det som berör alla. Under programmet kommer vissa av deltagarna få 

arbeten före andra, Yamina ser inte det som ett problem att någras framgång kan vara nedslående för andra 

utan hon poängterar att det är viktigt med ett positivt ledarskap och en öppen och ärlig dialog för att skapa en 

bra miljö och sammanhållning i gruppen. Yamina använder sig inte nämnvärt åt individuella samtal med 

deltagarna, utan det sker sporadiskt om behov finns. Hon säger att det viktiga är att fokusera på konkreta saker, 

det som ger resultat.  

 

En sak som Yamina tycker är viktigt är att inte blanda coachningrollen med en myndighetsroll och att det är 

viktigt att vinna deltagarnas förtroende. Hon nämner att många av deltagarna har en bakgrund från mycket 

hierarkiska samhällen och diktaturer, det leder till att personalen på MTJ i deltagarnas ögon lätt får en 

överstående ställning. Yamina tycker att det är viktigt att snabbt bryta sådana mönster, att ta bort allt som 

påminner om det och att ”avmyndighetsfiera” sin roll gentemot deltagarna. Hon säger att allt arbete med 

deltagarna bygger på förtroende och det är viktigt med det hon kallar för ”det informella samtalet”.  

 

Yamina ser som sin uppgift att leda deltagarna framåt, men förändringen måste komma inifrån individen. Hon 

fokuserar mycket på positiv återkoppling och att man lär sig av sina framgångar. Det är viktigt att deltagarna har 

motivation och eget driv, Yamina försöker visa gruppen att man får jobb om man själv är aktiv. Hon nämner att 

det är viktigt för henne att hitta alla nycklar och pusselbitar hos individen, både inre och yttre faktorer som kan 

försvåra för en deltagare att få ett jobb. Hon säger att det inte finns några deltagare som är omöjliga att få ut i 

arbete utan att det bara finns olika hinder hos olika individer. Hindren kan vara rädsla, det är stora skillnader 

mellan den svenska arbetsmarknaden och den vardag som deltagaren är van vid, till exempel arbetstempo, 

hierarkier etcetera. Där gäller det att lösa problemen när de dyker upp och att bygga upp ett självförtroende hos 

individen. Det är viktigt för Yamina att förstå varför någon saknar intresse eller motivation för att hon ska kunna 

hjälpa till att lösa problemen.  
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7.6 Iakttagelser från gruppaktiviteter 

7.6.1 Gruppmöte 

Jag fick sitta med när Viktor hade ett gruppmöte med sina deltagare. Han berättar innan att han inte brukar ha 

någon strikt planering för sina möten utan att han istället försöker ta frågor som dyker upp och att deltagarna 

får vara med och styra. I det gruppmöte som jag satt med om är deltagarna relativt nya i programmet och Viktor 

tycks fokusera på att lära känna deltagarna och att bygga upp en öppen och informell stämning där alla ska 

synas och våga ta plats. Men under mötet styr Viktor så att fokus ligger på ett framtida arbete.  

 

I mötets början ber han deltagarna att presentera sig för mig med namn, bakgrund, vad de vill arbeta med och 

vad de är bra på. Under denna presentationsrunda så tenderar de flesta att säga vad de tycker är roligt istället 

för vad de är bra på och då är Viktor snabb med att betona att det är bra att de säger vad de tycker är roligt men 

hur viktigt det är på en framtida arbetsintervju att kunna berätta vad man är bra på. Han reagerar också snabbt 

när en av deltagarna säger att hon ”bara var hemmafru” i sitt hemland, Viktor förklarar då att det inte är ”bara” 

utan en merit som kan skrivas ut under rubriken arbetslivserfarenhet i det CV som alla deltagare ska skriva.  

När han frågar deltagarna vad de vill göra de första veckorna i programmet så svarar en deltagare att hon vill få 

hjälp och undervisning i svensk grammatik. Viktor svarar då med att de under programmet ska träna mycket på 

att prata svenska men att grammatikundervisningen ska ske på SFI. Viktor förklarar att det inte är viktigt att ha 

en bra grammatik för att kunna få och behålla ett arbete utan att det viktigaste är att förstå och att kunna göra 

sig förstådd.  

7.6.2 Vernissagebesök 

När jag fick följa Yaminas arbete så är det tydligt vad hon menar med vikten av informella samtal. Hon tar sig tid 

på en gång om någon deltagare har någon fråga eller något som de vill prata om. Jag fick följa med henne och 

hennes grupp på ett vernissagebesök på Södertälje stadshus där en tidigare deltagare som är konstnär ställde ut 

sin konst. För en utomstående är det lätt att ifrågasätta vad ett vernissagebesök kan bidra till när MTJs uppgift 

är att få ut personer på arbetsmarknaden. Men det var dels ett sätt att på ett tydligt sätt visa framgången hos en 

tidigare deltagare samt att besöket öppnade upp för informella samtal både mellan deltagarna i gruppen samt 

mellan deltagare och coacher/kompetensförmedlare.  

8 Diskussion och slutsats 

I denna uppsats har utgångspunkten varit att MTJs arbetssätt är framgångsrikt. Detta antagande har gjort även 

fast ingen referensgrupp har tagits in i beräkningen utan enbart utifrån vad de på MTJ har berättat och det jag 

har läst i dagstidningar. Med framgångsrikt betraktas att en så stor andel av deltagarna kommer ut i ”riktiga” 
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arbeten efter programmet och att en stor andel har kvar sina arbeten efter sex månader. Jag har dock inte 

studerat huruvida de arbeten deltagarna har fått motsvarar deras önskemål och förväntningar.  

 

Jag är dock övertygad efter att ha hört coacher och kompetensförmedlare på MTJ diskutera kring sin egen syn 

på resultat att de gör sitt bästa för att nå upp till deltagarnas önskningar och förväntningar. I de fall deltagarna 

eventuellt anser att de inte fått sina förväntningar infriade så antar jag att det beror på yttre omständigheter så 

som programmets begränsade tidsperiod eller att inte deltagarna får den SFI-undervisning som krävs.  

 

När jag har frågat personalen på MTJ vad de tror kan förklara deras framgång så har jag fått olika svar. Jag vill i 

nedanstående diskussion visa på att framgången grundar sig i att de uppfyller coachningens syfte med de 

aspekter som Gjerde tar upp, det nära samarbetet med näringslivet genom praktik för deltagarna samt i 

ledarskapet i MTJ och MTJs organisation.  

8.1 Ledarskapet och arbetssättet på MTJ 

Mina iakttagelser på MTJ är att det inte är en hieratiskt styrd organisation, både VD och affärsområdeschef har 

sina skrivbord i det öppna kontorslandskapet nära tillhands för personalen att diskutera olika problem som 

dyker upp. Det är högt i tak, personalen tillåts att komma med idéer och till stor del själva planera programmet 

för sin grupp. Dessutom fick jag intrycket av att väldigt få saker problematiseras kring deltagarna. I diskussioner 

om deltagare i teamen samt mellan teamen och Cecilia diskuteras alla deltagare som individer, med fokus på 

deras styrkor och erfarenheter. Även förbättringspotential diskuterades öppet men respektfullt ur ett 

möjlighetsperspektiv och inte som problem.  

 

Både Yamina och Viktor sa att de motiveras av att det går bra för deltagarna och att ett lyckat resultat är att 

deltagarna får ett arbete som de trivs med. Hade deras motivering istället byggt på sina egna resultat utifrån 

antal deltagare som de får ut i arbete så tror jag inte att lika stor andel deltagare skulle vara kvar på sina arbeten 

efter sex månader. 

 

Jag tror även att lokalen som MTJ har gör sitt till för att bygga upp den informella stämningen mellan personal 

och deltagare. Inredningen är prestigelös och planritningen funktionell. Personalens kök är även öppet för 

deltagarna vilket bidrar till samtal mellan personal och deltagare även utanför schemalagd tid.  

8.2 Coachning 

Då många av deltagarna kommer från svåra omständigheter och ofta har tvingats fly sina hemländer för att 

undvika diktaturer och rättsövergrepp så trodde jag att mycket av arbetet på MTJ skulle gränsa mot terapi. 

Viktor säger dock att det är få deltagare som ser tillbaka på sina gamla liv. Kanske beror detta på att alla 
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aktiviteter på MTJ har så tydligt målfokus, arbetslivet, så att lite tid ges till eftertanke på det som har varit. 

Samtalet mellan personal och deltagare är enligt min uppfattning helt inom coachningområdet.  

 

Coachning ska öppna för möjligheter och lösningar. Detta gör personalen på MTJ genom att diskutera 

problemen direkt när deltagarna kommer med dem och att ta reda på de riktiga omständigheterna kring 

problemen. Jag har i denna uppsats valt att utelämna alla de exempel som har dykt upp i intervjuerna då jag inte 

har velat att enskilda deltagare ska kunna identifieras. Dock så tycks ett vanligt problem vara att en deltagare vill 

tacka nej till ett arbete på grund av ett medvetet eller undermedvetet svepskäl, när coachen upptäckt detta så 

har han undersökt vilken den riktiga anledningen är och därmed ha kunnat komma med lösningsförslag.  

 

Även den inledande deltagarkartläggningen är en del av ett lösningsinriktat tänkande. Där tillfrågas deltagarna 

om deras kunskaper och vad de önskar om framtiden. En del deltagare har tidigare arbetat med yrken i 

hemlandet som inte finns i Sverige eller där yrkena skiljer sig mellan Sverige och hemlandet. Då ligger fokus hos 

coachen att få deltagaren att se nya möjligheter, vilka yrken där den tidigare erfarenheten kan vara en merit 

eller vad deltagaren måste göra för att kunna arbeta med det ursprungliga yrket i Sverige.  

 

Coachen ska även väcka hopp och optimism hos deltagaren. Detta gör bland annat Viktor när han ber att 

deltagarna ska presentera för mig vad de är bra på. Genom att frammana deltagarna att fundera på vad de är 

bra på så kommer deltagarna förhoppningsvis in i ett positivt tänkande angående sina erfarenheter och 

kunskaper. Han väcker även ett hopp när han säger att man inte måste kunna prata flytande svenska för att få 

ett arbete.  Det är viktigt att denna diskussion grundar sig i realism, något som överensstämmer med Yaminas 

mål att ge en verklig bild av verkligheten. Viktor säger att han alltid tar en dialog med deltagarna utifrån deras 

målbild. Om en deltagare som är äldre till exempel säger att den vill arbeta med något som kräver en längre 

utbildning så angriper Viktor det på ett realistiskt sätt och försöker få deltagaren att fundera på andra 

möjligheter.  

 

Klienten ska uppmuntras till att hitta egna svar för att bygga upp en inre motivation. Detta gör coacher och 

kompetensförmedlare på MTJ genom att varje deltagare ses som en individ. Mycket hänsyn tas till vad 

deltagarens åsikter och viljor.   

 

Coachning ska vara att undanröja hinder. Detta gör Viktor till exempel under gruppmötet då han poängterar att 

en grammatiskt korrekt svenska inte är nödvändigt för att klara av att få och behålla ett arbete. Antagligen hade 

deltagaren som väckte den frågan sett det som en sanning tidigare, men genom att hon tilläts väcka den frågan 

så kunde Viktor hjälpa till att förvandla den till en myt.  
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Viktor nämnde också att många av deltagarna tror att de inte klarar av att både sköta ett arbete och att ta hand 

om hem och familj. Genom att tvinga deltagarna till att vara närvarande fyra gånger i veckan på MTJ och att de 

även får uppgifter att lösa hemma visas att detta inte stämmer.  

 

En coach ska erbjuda sin klient stöd och fokus. Av det jag iakttog på MTJ är stödet en viktig del. Yamina tog sig 

tid att prata med alla deltagare som bad om en pratstund. Genom att känna deltagaren, ha en förståelse för var 

i utvecklingsprocessen en deltagare befinner sig och genom att lyssna på vad deltagaren säger så förstår hon när 

deltagaren är redo för att prata om ett specifikt problem eller en möjlig lösning.  

 

Min upplevelse är att deltagarna både får tid till eftertanke samt råd, stöd och uppmuntran då de behöver. Både 

Yamina och Viktor poängterar också hur viktigt det är att deltagarna får verklig information. Antagligen skulle 

resultatet med att få ut deltagarna i arbete nås snabbare om man lät deltagarna förhålla sig mer passiva och att 

coacherna tog en mer framträdande roll med att till exempel skriva deltagarnas CVn åt dem. Men det resultatet 

skulle antagligen inte hålla på lång sikt, antagligen skulle inte deltagarna kunna behålla sina arbeten i samma 

utsträckning som nu då de inte skulle vara redo för att gå in i arbetslivet.  Istället så arbetar coacherna med att 

bygga upp motivation och självförtroende hos deltagarna och att genom att visa resultat från andra deltagare 

som har fått arbete. All handling måste komma inifrån klienterna och måste ske mellan coachningsmöterna men 

genom att ha en inställning som den som till exempel Yamina har, att det inte finns några hopplösa fall, så 

fortsätter coachningen till dess att handling uppstår.  

 

Jag upplever även att coacherna på MTJ undviker de fallgropar som Gjerde ger exempel på. Yamina säger bland 

annat att hon är noggrann med att visa gruppen att deltagarna får jobb om de själva är aktiva i sitt sökande. Hon 

låter inte deltagarna bli passiva i programmet utan sätter press på dem. Viktor berättade också om hur viktigt 

det var att deltagarna inte kände sig allt för bekväma och hade allt för roligt på MTJ eftersom det lockar fram 

passivitet.  

 

Den andra fallgropen är att coachen blir för otålig. Detta berättade Viktor att han kunde vara i början, men att 

han snabbt insåg att det inte gick. Både Yamina och Viktor påtalar vikten av att deltagarna erbjuds tid och 

möjlighet till eftertanke.  

 

Den sista fallgropen som är att coachen vill bli omtyckt av klienterna. I all kontakt som jag iakttog mellan 

personal på MTJ och deltagare, så fanns det en ömsesidig respekt. Dessutom tycks mycket energi läggas ner på 

att bygga upp en informell stämning för att öppna upp för samtal, både i coachningsgrupperna och mellan 

personal och deltagare. Men trots detta så upplevde jag att coacherna alltid presenterade sin sanning och stod 

på sig utifrån vad de själva ansåg vara rätt.  
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Viktor berättade även att han ibland kunde säga ifrån till deltagare som visade ointresse för att delta i 

programmet genom att fråga varför deltagaren ska ha rätt till försörjningsstöd när han eller hon inte är beredd 

att själv bidra till samhället genom att arbeta. Det är inte en fråga som man ställer för att bli populär hos någon, 

men frågan kan så ett frö till att deltagaren går hem och funderar på sin situation och motivation.  

Då det gruppmöte som jag fick delta i var ett möte med en grupp som var relativt nya i programmet fick jag 

möjlighet att se hur Viktor arbetade med att bygga upp det som Tenelius kallar för en gynnsam stämning i 

gruppen. Viktor var noga med att alla deltagare skulle känna sig sedda och att alla skulle uppmuntras och mer 

eller mindre tvingas till att delta, detta även då några av deltagarnas svenska var starkt begränsad. Genom att 

deltagarna uppmuntrades till att hjälpa varandra med översättning så skapades snabbt en gruppkänsla och alla 

vågade komma till tals.  

Viktor försökte även få alla deltagare att motiveras inför programmet genom att tillfråga dem om vad de vill att 

tiden ska användas till och vad de tycker att de behöver träna på. Viktor lät mötet styras av gruppens förslag 

inom rimliga ramar för programmet.  

 

Tenelius lyfte även fram att det är viktigt att coachen ska kunna motivera alla aktiviteter för deltagarna och hur 

aktiviteterna ska leda mot målet. Jag upplever MTJ som en mycket transparent organisation. Viktor nämnde vid 

ett tillfälle att vissa av aktiviteterna som de gör kan se menlösa ut för en utomstående kritisk granskare men att 

han känner att han kan motivera dem. Yamina sa att hon vill ta bort det som hon benämnde som kuriosa, med 

det menar hon alla aktiviteter som inte kan ses som direkt värdeskapande. Fokus ska enligt Yamina ligga på 

aktiviteter som ökar individernas självkänsla och egna drivkrafter framåt.  

8.3 Praktik 

I tidigare forskning kring praktik som arbetsmarknadsåtgärd för invandrare väcks kritik mot att praktiken kan öka 

segregering då praktiken leder till att praktikanten fastnar i lågkvalificerade arbeten. Praktiken som sker på MTJ 

är inte en praktik i vanlig mening utan är en kortare provperiod för att arbetsgivaren ska få se om den 

arbetssökande passar in i företaget och klarar av arbetsuppgifterna, det är alltså i formen av en längre 

anställningsintervju. Det kan vara så att deltagarna på MTJ får lågkvalificerade arbeten och att dessa inte 

motsvarar den utbildning och yrkeserfarenhet som deltagaren har från hemlandet, det är inget som har 

undersökts i denna studie. Om så är fallet så beror det inte på att deltagarens eventuella praktikperiod utan på 

vilken den första anställningen är. Med stöd från Rosenqvists rapport så vill jag dock påstå att en tidig kontakt 

med arbetsmarknaden är viktig för att invandrare ska integreras på arbetsmarknaden. Dessutom är Viktor noga 

med att berätta för deltagarna att de kanske till en början måste ta ett arbete som inte motsvarar deras 

drömmar för att få en bättre möjlighet att lära sig svenska och att bygga upp ett kontaktnät. Jag tror att genom 
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att ha en rak dialog om detta så motiveras deltagarna till att acceptera ett mer lågkvalificerat arbete till att börja 

med, men att de även motiveras till att söka sig vidare ett tag efter att programmet är slut.  

9 Avslutande kommentarer 

I mitt första möte med Cecilia försökte jag att presentera vad jag önskade uppnå med denna uppsats. Jag ville 

hitta tidigare forskning kring coachning som förklarade MTJs framgångar. Cecilia trodde då att jag inte skulle 

hitta många sådana kopplingar och sa att de inte arbetar med traditionell coachning. Jag vill dock påstå att jag 

har hittat en förankring mellan coachningen på MTJ och den som beskrivs i litteraturen. Coachningen på MTJ är 

inte traditionell på det viset att coacherna använder sig av konstruerade metoder för att uppnå coachningens 

syfte. Istället nås coachningens syfte på MTJ genom det informella samtalet och respekten för individen.  

 

Som nämndes i bakgrunden i uppsatsen så står Södertälje kommun inför svåra utmaningar. Dessa försöker man 

lösa med hjälp av den så kallade Telgemodellen, att de ”söker affärsmässiga lösningar på angelägna 

samhällsproblem ofta tillsammans med näringslivet”. Kan då MTJ vara en framgångsrik del i denna modell? 

Slutsatser som kan dras är utifrån programmets kostnad i relation till alternativkostnad samt utfall. Varje individ 

som ges försörjningsstöd kostar kommunen mellan 120 000 och 150 000 kronor per år, det är alltså 

alternativkostnaden. Hittills har programmet kostat kommunen 34,5 miljoner kronor vilket motsvarar 

försörjningsstöd för drygt 300 individer under ett år. Antalet personer som har fått egen försörjning efter 

programmet är efter två år 320 stycken, drygt 54 % av det totala deltagarantalet. Även om en del av dessa 

eventuellt på nytt fått söka försörjningsstöd så ser siffrorna positiva ut då man bör komma ihåg att för varje 

individ som får en egen försörjning bidrar till samhället genom att börja betala skatt. Därtill bör man också ta 

med i beräkningen att individen integreras i samhället samt att barn till personer som har arbete oftast har 

enklare att själva komma in på arbetsmarknaden. Dessutom är det svårt att uppskatta värdet för individen och 

individens självkänsla att få ett arbete. 
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