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Karriärcoaching är en tjänst som ökat kraftigt på den svenska
marknaden. Tidigare studier inom området har visat att en stark
självkänsla stärker en persons hälsa och underlättar för denne att
hantera problem. Syftet med studien var att undersöka om
karriärcoaching har någon påverkan på prestationsbaserad självkänsla,
känslan av kontroll (Locus of Control) samt självbemästring av tankar
och känslor (Self-Efficacy). Genom en enkätundersökning har en
grupp som genomfört karriärcoaching jämförts med en kontrollgrupp
som ej genomfört karriärcoaching. Ett oberoende t-test gav en
signifikant skillnad i Locus of Control (p<.05). I den grupp som
genomfört karriärcoaching fann vi ett negativt samband mellan
faktorerna Locus of Control och prestationsbaserad självkänsla
(p<.01). En två-vägs ANOVA visade en interaktionseffekt mellan
karriärcoaching och kön (p<.01), vilket kan indikera att män kan
sänka sin prestationsbaserade självkänsla efter genomförd
karriärcoaching och att det finns tendenser att karriärcoaching överlag
kan öka en persons Locus of Control.

Nyckelord: Karriärcoaching, prestationsbaserad självkänsla, Locus of
Control, Self-Efficacy.

I n l e dn i ng

I dagens västerländska samhälle har arbetsklimatet förändrats med en allt hastigare
utvecklingstakt med högre tempo och krav på effektivitet. Arbetsmarknaden har blivit tuffare
och kraven på de anställda högre, samtidigt som organisationer slimmas för att bli allt mer
produktiva och vinstgivande. De stigande kraven fordrar att arbetstagare hänger med i
utvecklingen där det blir vanligare att organisationer omorganiseras eller förändras (Bergsten
& Grahn, 2006). Kompetensutveckling är en möjlighet för individen att kunna behålla sin
position på företaget och fortsätta att vara en värdefull tillgång på arbetsplatsen. Medarbetaren
ska snabbt kunna anpassa sig i takt med utvecklingen och hantera och bemöta de problem
som dyker upp i arbetet. En god självkänsla hjälper individen att bemöta och hantera problem
på ett konstruktivt sätt som även kan gynna personens utveckling, medan en låg självkänsla
snarare kan inverka negativt på hälsan, vilket kan leda till att dennes potential går förlorad
(Wenglert, 2000).

                                                  
* Vi vill rikta ett stort tack till Dr Leif Wenglert samt Docent Maarit Johnson för hjälp och intressanta
diskussioner kring ämnet självkänsla. Vi vill även tacka kontaktpersoner på Länsförsäkringar och Kronofogden
som hjälpt oss med datainsamlingen.
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Karriärcoaching

Kraven från arbetslivet har skapat en efterfrågan att finna verktyg för hur personal och
organisation ska kunna mötas. Detta har mynnat ut i en uppsjö av olika företag som
marknadsför och erbjuder livs- och karriärplanering som ett alternativ till
kompetensutveckling. I Sverige har karriärcoaching varit ett begrepp i cirka 20 år (Bergsten &
Grahn, 2006). Begreppet coaching myntades från början inom idrottsvärlden där coachens
uppgift var att vägleda idrottsutövare från en lägre till en högre prestationsnivå (Gjerde,
2004). Under 1970-talet började begreppet även användas utanför idrottsvärlden eftersom
detta ansågs vara en universell teknik. Grundaren av denna teknik anses vara Timothy
Gallwey (1975), även kallad ”coachingens fader”. Gallwey hade flerårig erfarenhet som
tennistränare och under denna tid upptäckte han att den argaste motståndare vi möter, är den
egna rösten i huvudet. Hans formel för seger var att strunta i utvärdering och bedömning och
istället programmera huvudet med mentala bilder där du ser dig själv lyckas. Gallwey menade
då att processen mot förändring skedde av sig själv. Kunskapen om olika coachingtekniker1

har sedan dess vuxit sig allt starkare och under de senaste åren har det amerikanska begreppet
coaching fått ett starkt fäste även i Sverige och marknaden för denna tjänst har exploderat
(Bergsten & Grahn, 2006).

Ännu finns det relativt få studier om karriärcoaching2. Den information som påträffades
genom artiklar, Internet och tidskrifter gav en spretig och otydlig bild av området. Innan
denna uppsats påbörjades, utfördes en större explorativ pilotstudie för att ge en större inblick i
ämnet, samt kunskap om möjliga effekter som karriärcoaching kan ge (Bergsten & Grahn,
2006). En kvalitativ djupintervjustudie utfördes med tre yrkesverksamma karriärcoacher där
det blev tydligt att en stärkt självkänsla är en påtaglig effekt av karriärcoaching (Bergsten &
Grahn, 2006). Det visade sig även att personer upplever att den inre tryggheten blir mer stabil
och det gör att individen vågar ta nya initiativ, blir mer förändringsbenägen och får en bättre
balans i livet. ”Man kompetensutvecklar sig, tar initiativ, är aktivare och får mer energi (…)
genom att arbeta med självkänslan blir man modigare” (Bergsten & Grahn, 2006, s 8). ”Om
man har en dålig självkänsla så tänker man ”vad tycker andra” och man är inte trygg i sig
själv helt enkelt…” (Bergsten & Grahn, s 6). Studien visade även att karriärcoaching hjälper
klienten att hitta redskap som denne kan använda för att lättare hantera påfrestande situationer
och skapa möjligheter för att öka sin personliga utveckling i karriären och arbetslivet.

Efter avslutad pilotstudie kände vi oss manade att fortsätta inom samma ämne. Resultaten av
de tre oberoende intervjuerna ledde fram till förförståelsen att de som söker karriärcoaching
ofta upplever en obalans i sitt liv och att de har en lägre självkänsla3 som kan stärkas genom
karriärcoaching. Detta resultat skapade ett intresse att följa upp ämnet genom en större
undersökning.

Definition

Coaching är ett sätt att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation och att
hjälpa en person att lära, hellre än att lära personen (Whitmore, 1997). Professionell/personlig
coaching rör hela människan, där fokus ligger på att åstadkomma handling och visa att

                                                  
1 Med coaching syftar vi på livs- och karriärplanering och kommer framöver att benämna det
som karriärcoaching.
2 Detta har vi erfarit efter sökningar på bland annat PsycINFO.
3 Vid pilotstudiens avslut var det inte klart att självkänslan bestod av två komponenter.
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inlärning kan leda till mer självrealisering, mer balans och en mer effektiv process att leva
efter (Whitworth et al., 1998). Vidare kan coaching definieras som en kommunikationsform,
både på ett personligt och yrkesmässigt plan i syfte att medvetandegöra, utmana, motivera,
samt få individen att själv finna sina egna lösningar och se nya möjligheter (Gjerde, 2004).
Gjerde menar att ett av målen med coaching är att den coachade skall känna sig hörd, och
sedd samt både bli utmanad och stöttad på vägen. I denna uppsats åsyftas den form av
karriärcoaching som ser till en helhet där alla delar såsom arbete, familj, fritid samt personens
hälsa innefattas.

Själva coachingprocessen kan sammanfattas utifrån en modell som benämns GROW (att
växa), där varje bokstav står för olika delar i coachingsamtalet. Dessa delar kan beskrivas
kortfattat genom (Goal) -Vilket mål vill klienten sträva efter, (Reality) -Hur ser nuläget ut för
klienten, (Options) –Vilka alternativa handlingsstrategier har klienten, och slutligen (When,
Whom, Will) –Tidsgräns, behovsbeskrivning och motivation (Gjerde, 2004). En coach arbetar
oftast med öppna s.k. effektfulla frågor som får klienten att reflektera och själv komma med
svaren. Coachen kommer alltså inte med direkta råd utan fungerar mer som ett bollplank för
den person som coachas (Gjerde, 2004).

Eftersom det ännu inte finns några fastställda grunder och regler för hur karriärcoaching i
Sverige ska gå till4 har vi valt att undersöka grupper som använder sig av karriärcoaching som
är baserat på ovanstående definition och modell.

Självkänsla

Självkänsla är ett område som sedan slutet på 1800-talet varit högaktuellt inom psykologin
(Greenberg et al., 1992). Enligt Rosenberg (Rosenberg, 1965) refererar begreppet självkänsla
till en individs känsla av självvärde, och har i olika undersökningar visat sig ha ett starkt
inflytande över kognitiva processer, motivation, hälsa, känslor och beteende (Bologni et al.,
1996; Wenglert, 2000). Dessa faktorer påverkar i sin tur hur en individ fungerar socialt och
vilka förmågor personen har för att handskas med stressande livssituationer (Blascovich &
Tomaka, 1991). Idag finns det över 15 000 artiklar inom ämnet (Crocker & Park, 2004) och
det är allmänt accepterat inom psykologisk forskning att människor har ett starkt behov av
självkänsla (Allport, 1961; Snyder et al., 1976). En positiv självbild är därför något som
betraktas spela en viktig roll för en persons psykiska och fysiska välmående (Hallsten, 2002;
Wenglert, 2000). Det finns flera studier som visar att personer med hög självkänsla uppfattar
svårigheter och motgångar som något positivt och utmanande, där de följaktligen bemöter
svårigheterna med en positiv inställning, i motsats till dem med en låg självkänsla som
snarare tenderar att uppleva motgångar som ett hot (Greenberg et al., 1992). Att ha en
optimistisk inställning gynnar personens självkänsla och förbättrar även deras hälsa (Johnson,
1995; Wenglert, 2000). Studierna om självkänsla blir fler och fler och det har visat sig vara ett
komplext ämne.

Forsman och Johnson väljer att dela upp självkänslan i två delar. Den ena delen är statisk och
den andra ses som en mer dynamisk del (Johnson, 2002). Den statiska delen benämns som en
grundläggande självkänsla5 som en individ får redan under sin barndom genom villkorslös
kärlek från omgivningen (Johnson, 2002). Den grundläggande självkänslan är inte beroende

                                                  
4 Avsaknaden av tydliga regler kring coachingmetoder blev tydligt som ett angeläget problem
i tidigare intervjuer (Bergsten & Grahn, 2006).
5 Här avses den självkänsla som Johnson benämner basic self-esteem.
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av yttre bekräftelse och gillande från omgivningen utan handlar istället om personens attityd
till sig själv, en känsla av att man duger som man är (Johnson, 2002). Den grundläggande
självkänslan relaterar till emotionell öppenhet och värme i relationer med andra, samt
personens känsla av integritet och personen känner sig värdefull oavsett prestationer och yttre
bekräftelse (Johnson & Forsman, 1995). Den grundläggande självkänslan ger personen ett
inbyggt skydd mot misslyckanden och ofördelaktiga händelser i vardagen (Johnson &
Forsman, 1995). Den andra delen handlar om en förvärvad självkänsla6 som vi får genom att
hantera och våga anta utmaningar i vardagen. En person med en hög grundläggande
självkänsla uppskattar snarare dessa utmaningar och ser dem som en krydda i vardagen som
ger möjlighet till personlig utveckling. Vidare har personen redan en ”grundtrygghet” och
värderar inte sig själv genom sina prestationer, vilket däremot en person med låg
grundläggande självkänsla och hög prestationsbaserad självkänsla gör (se Figur1).

Figur 1. Denna modell visar en något förenklad förklaring av självkänslans fyra profiler. Här
visar den inre självkänslan det som tidigare benämnts som en grundläggande självkänsla och
den yttre avser en förvärvad självkänsla. Bilden förtydligar att en bristande inre självkänsla
kan behöva kompenseras med mer yttre sådan, genom ständig bekräftelse och framgång
(Johnson, 2003). I modellen benämns denna som tvångspresterare och här befinner sig
personer med en hög prestationsbaserad självkänsla.

Prestationsbaserad självkänsla

Den prestationsbaserade självkänslan är en kombination av en låg grundläggande självkänsla
och ett stort behov av att förvärva självkänsla, ofta personer som lägger stor vikt vid att vara
”duktiga”. Detta bidrar till att framgång och yttre bekräftelse styr självkänslan och leder till
att personen får en prestationsbaserad självkänsla (Johnson, 2002). Dessa personer strävar
efter att prestera bra för att komma ikapp och få den självkänsla som de saknar sedan
barndomen. Studier har visat att prestationsbaserad självkänsla inte är ett stabilt
personlighetsdrag, utan snarare situationsbetingat (Hallsten, 2002). Här handlar det bland
annat om hur en individ förhåller sig till sin arbetsplats, sina uppgifter och kollegor.

Personer med låg grundläggande självkänsla värderar sig själva genom faktorer såsom
framgång, utseende, perfektion och ansvarstagande. Detta gör att de blir mer kritiska till sig
själva, överambitiösa och de kan dessutom bli kontrollerande, aggressiva och oroliga
(Johnson & Forsman, 1995; Johnson, 2002). Dessa personer har svårt att sätta gränser för sig
själva, framförallt i arbetsrelaterade sammanhang (Hallsten, 2005). Personer med ett stort
                                                  
6 Här avses Johnsons begrepp earning self-esteem.
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behov att förvärva självkänsla i kombination med en låg inre grundläggande självkänsla vill
vara framgångsrika och uppskattade men känner på samma gång att de aldrig riktigt duger till,
att de aldrig ser tillräckligt bra ut eller att de har presterat tillräckligt, vilket ofta leder till att
de ständigt oroar sig. De blir helt enkelt aldrig nöjda med sina insatser oavsett vad de
åstadkommer och jagar ständigt nya prestationer. Dessa personer är i ett särskilt sårbart läge
eftersom deras självkänsla höjs och sänks med sin ständiga strävan efter kunskap, framgång
och bekräftelse (Johnson & Blom, 2006, in press). Tidigare forskning har visat att en hög
prestationsbaserad självkänsla kan vara direkt skadlig för personens hälsa och bland annat öka
risken för utbrändhet (Hallsten et al., 2005).

Locus of Control

Locus of Control7 är ett personlighetsdrag som är relaterat till den mer statiska delen av
självkänslan (Johnson, 2002). Detta koncept myntades från början av Julian Rotter under
1950-talet (Rotter, 1966). Rotter var pionjär inom attributionsstilsforskningen och valde att
dela upp hur personer tolkar tillvaron i två grupper; internt tolkande och externt tolkande.
Detta är således ett begrepp som handlar om att människan tenderar att uppfatta sina
möjligheter att lyckas i livet genom antingen inre eller yttre faktorer. En person med inre
Locus of Control ser sig själv som ansvarig för utfallet av sina aktioner. Dessa individer tror
att han eller hon själv har möjlighet att kontrollera sin framtid och sitt öde. En person som har
en yttre Locus of Control däremot tror att det är yttre omständigheter eller slumpmässiga
händelser som orsakar olika situationer. En person med en yttre Locus of Control tror mer att
det beror på tur eller yttre faktorer än personens egen förtjänst när det går bra. Dessa individer
ser sig ofta som offer för olika omständigheter och att det till största delen är omgivningen
som styr deras livsöde. Tidigare studier har visat att en inre Locus of Control och
grundläggande självkänsla korrelerar positivt (p<.01) (Johnson, 2002) och därför anser vi att
även detta mått passar bra i vår studie.

Self-Efficacy

Även Self-Efficacy är ett relativt stabilt personlighetsbegrepp som är nära besläktat med
Locus of Control, men båda begreppen är distinkt skilda från varandra. Idén om Self-
Efficacy8 introducerades utav Albert Bandura (Bandura, 1994) och handlar om tron att man
själv besitter kapaciteten som krävs för att klara en situation. Det är följaktligen vetskapen om
sin egen kompetens och skiljer sig från självkänslan som handlar om en persons egenvärde.
Self-efficacy handlar snarare om en persons uppfattning av sin egen möjlighet att nå olika
mål, vare sig det stämmer överens med verkligheten eller ej. Denna uppfattning påverkar en
persons motivation, val, tankar och förhållningssätt. En hög Self-Efficacy påverkar dessutom
människors framtidstro och får personen att våga tro på sig själv och jobba hårdare för att nå
dit (Bandura, 1994). Även om en person tror att hon har kontroll över en kommande händelse,
alltså en hög inre Locus of Control, kan hon vara osäker på om hon kommer att klara av att
fullfölja vad hon bör göra för att lyckas. Lightsey et al. (1997) menar att en hög Self-Efficacy
kan leda till en ökad självkänsla och han menar att man utifrån en persons värde av detta mått
kan predicera en förändrad självkänsla över tid.
                                                  
7 Locus of Control saknar ändamålsenlig översättning, varför detta begrepp kommer att
användas i denna studie.
8 Self-Efficacy saknar ändamålsenlig översättning, varför detta begrepp kommer att användas
i denna studie.



6

Känsla av sammanhang

Antonovsky (1979) myntade begreppet Sense of Coherence som på svenska brukar benämnas
som känsla av sammanhang (KASAM). Fortsättningsvis kommer samlingsnamnet KASAM
att användas i texten. Begreppet syftar till en individs uppfattning och förhållningssätt till
livet. Det här förhållningssättet behandlar en persons självkänsla och uppfattning av händelser
i livet och har visat sig vara relaterat till en god hälsa och välbefinnande. Begreppet består i
stora drag av tre dimensioner där den första påminner om Locus of Control, den andra om
Self-Efficacy. Den tredje dimensionen handlar om känslan av meningsfullhet och huruvida
krav uppfattas som värda att bemöta och engagera sig i. Begreppet KASAM kommer bara att
beröras övergripande då vi valt att fokusera på de två första dimensionerna av konceptet.

Självkänsla, Self-Efficacy, Locus of Control och karriärcoaching

Studier har visat att en god självkänsla kan fungera som en buffert mot påfrestningar och
bidra till ökat välmående (Greenberg et al., 1992). Om en person blir varse sina möjligheter
och sin kompetens och arbetar för att ”utvecklas i rätt riktning” utifrån sina egna mål kan
detta ge goda resultat (Greenberg et al., 1992). En av grundtankarna med karriärcoaching är
att ta tillvara på en persons potential och uppmärksamma personens resurser och genom detta
hantera problem mer effektivt (Bergsten & Grahn, 2006).

Tidigare studier har visat att karriärcoachen får klienten att själv driva igenom utmaningar i
arbetet och motiverar personen att uppnå realistiska mål (Chung & Gfroerer, 2003). Det har
blivit allt vanligare att företag som vill satsa på sin personal har börjat anlita coacher för olika
uppdrag inom företaget (Bergsten & Grahn, 2006). Processen tar dock tid och kostar
företagen mycket pengar, vilket gör det än mer intressant att undersöka om det finns några
skillnader hos en grupp som genomfört ett karriärcoaching-program.

Syfte och hypoteser

Syftet med denna uppsats var att undersöka om en persons prestationsbaserade självkänsla
kan sänkas efter genomförd karriärcoaching. Vårt inledande resonemang samt genomförd
pilotstudie har lett fram till ett antal hypoteser som vi vill undersöka.

Hypotes 1: Experimentgruppens prestationsbaserade självkänsla är lägre än kontrollgruppens.

Hypotes 2: Karriärcoaching bidrar till ökad inre Locus of Control.

Hypotes 3: Karriärcoaching bidrar till ökad Self-Efficacy.

För att förtydliga, så är vår hypotes att vi ska finna högre värden på Locus of Control-skalan
och Self-Efficacy-skalan, samt lägre värden på skalan för prestationsbaserad självkänsla hos
de personer som genomfört karriärcoaching i jämförelse med kontrollgruppen.

M et o d

För att samla in data användes en kvantitativ metod med en Internetbaserad
enkätundersökning. Denna metod ansågs vara mest lämplig eftersom en större mängd data
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skulle undersökas. Den ena gruppen hade genomfört ett karriärcoaching-program och den
andra gruppen hade ej deltagit i ett sådant program, men var intresserade av att göra det.

Undersökningsdeltagare

Deltagarna för studien valdes utifrån bekvämlighet och informativitet. En manipulationsgrupp
och kontrollgrupp användes för att se om grupperna skiljde sig åt med avseende på de faktorer
som studien avsåg att undersöka. Eftersom det var oerhört svårt att finna en grupp
försökspersoner som nyligen genomfört karriärcoaching samt var en tillräckligt omfattande
grupp för att ett t-test skulle kunna genomföras, användes två snarlika experimentgrupper som
sattes samman för att få ett relevant antal deltagare. Modellen för karriärcoaching på de två
företagen hade utförts på likartade sätt. Flera företag avböjde samverkan eftersom de var
oroliga för att personerna som genomfört programmet ansåg att det var för privat ämne. Till
kontrollgruppen matchades grupperna till största möjliga mån gällande kön och ålder för att
minimera risken att andra faktorer skulle påverka resultatet. På grund av tidsbrist fanns det
inte någon möjlighet att genomföra en longitudinell mätning på manipulationsgruppen för att
se hur personernas prestationsbaserade självkänsla var innan de genomförde
karriärcoachingen.

Vårt urval utgjordes av sammanlagt 52 (n=52) yrkesverksamma personer. 26 av dessa hade
genomfört ett individuellt karriärcoaching-program inom de senaste två åren medan de
resterande 26 personerna inte deltagit i karriärcoaching, men de hade däremot ett intresse av
att göra det. Förutsättningarna för personerna som deltog i undersökningen gällande
manipulationsgruppen, var att de nyligen hade genomfört ett karriärcoaching-program9 som
omfattat minst 5 träffar. Kravet på vår kontrollgrupp var att personerna hade en anställning
för tiden då enkäten fylldes i, samt att de själva hade ett intresse av att gå i karriärcoaching.

Det fanns fyra olika ålderskategorier i enkäten. Dessa var; upp till 20 år, mellan 21-35 år, 36-
50 år och slutligen 51 år och uppåt.  De flesta undersökningsdeltagarna för både
manipulations- och kontrollgrupp befann sig i åldersspannet 21-36 år. I manipulationsgruppen
deltog 15 kvinnor och 11 män. I kontrollgruppen deltog 16 kvinnor och 10 män.

Material

Det material som användes i studien var en enkät som bestod av fem olika delar (Appendix
2). Dessa delar var bakgrundsvariabler, upplevda effekter av karriärcoaching, Locus of
Control, Self-Efficacy och prestationsbaserad självkänsla. Som försättsblad till enkäten
delades även ett brev ut till undersökningsdeltagaren, med en utförlig beskrivning av studien
samt information om konfidentialitet samt frivilligt deltagande (Appendix 1).

Den första delen bestod av bakgrundsvariablerna kön, ålder samt övergripande frågor om
antal träffar, omfattning samt varför personen hade valt att gå i karriärcoaching. Den andra
delen bestod av personens upplevelse av eventuella effekter av karriärcoachingen. Denna del
fanns endast med i den enkät som delades ut till manipulationsgruppen. De tre resterande
delarna i enkäten bestod av frågor som mätte graden av prestationsbaserad självkänsla, Locus
of Control samt Self-Efficacy.

                                                  
9 Enligt tidigare definition.
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Enkäten bestod totalt utav 46 item som mätte graden av en persons Pbs, Locus of Control och
Self-Efficacy. I samtliga skalor som användes till enkäten togs alla item från
ursprungsmaterialet med (Appendix 3 & 4). Pbs-skalan bestod av 13 item (t.ex. ”Jag anser att
mitt värde som människa beror på hur väl jag lyckas med saker och ting”). Skalan för Locus
of Control var specifikt anpassad till arbetslivet. Skalan benämndes som Work Locus of
Control och omfattade 16 item (t.ex. ”De som utför sitt arbete väl blir normalt också belönade
för det”). Self-Efficacy-skalan innehöll 17 item (t.ex. ”Jag litar till mig själv”). Dessutom
tillkom 4 frågor som behandlade hur personerna i manipulationsgruppen upplevt genomförd
karriärcoaching. Svarsalternativen bestod av en 5-gradig likertskala där svaret 5 stämmer
precis, och svaret 1 inte stämmer alls (och däremellan). Siffran 5 gav en hög inre Locus of
Control/Self-Efficacy/Pbs och siffran 1 gav ett lågt värde av den undersökta variabeln. För att
få en högre validitet i enkätsvaren var vissa skalor omvända i frågeformuläret. Dessa vändes
sedan tillbaka innan resultatet matades in i SPSS.

Skalan för prestationsbaserad självkänsla (Pbs) är en nyutvecklad skala som docent Maarit
Johnson och doktorand Victoria Blom, vid Stockholms Universitet nyligen utvecklat och
validerat (Johnson & Blom, 2006; Appendix 3). Denna Pbs-skala utgår från Hallstens tidigare
Pbs-skala på fyra item (Hallsten et al., 2005). Johnson & Blom’s skala för att mäta den
prestationsbaserade självkänslan har visat en hög reliabilitet (Alfa i denna studie =0,87) och
en hög validitet. Denna skala fångar upp individer som har en låg grundläggande självkänsla
och ett stort behov av att förvärva självkänsla. Personlighetsdrag som karakteriseras av
personer med hög prestationsbaserad självkänsla är anspänt engagemang i prestationer,
självvärde baserat på tvångsmässig strävan att vara duktig, höga inre krav, överdriven
självkriticism samt känslan av otillräcklighet (Johnson & Blom 2006; Appendix 3). Övriga
skalor är Work Locus of Control-skala och Banduras Self-Efficacy-skala (Appendix 4).

Procedur

Deltagare till enkätundersökningen värvades genom anställda vid Länsförsäkringar AB och
Kronofogden i Eskilstuna. För att få ökad kunskap om företag som erbjudit karriärcoaching
till sina anställda, söktes en karriärcoach som medverkat vid den tidigare pilotstudien upp.
Genom coachens hemsida kunde information fås om lämpliga företag som använt sig av
karriärcoaching och som kunde kontaktas för att finna eventuella deltagare till
undersökningen. Därefter kontaktades dessa företag telefonledes för att komma i kontakt med
den person som var ansvarig för samordning av karriärcoachingen på företaget. Under
samtalets gång presenterades syftet med undersökningen utförligt. Därefter förfrågades om
det fanns några personer på företaget som gått i karriärcoaching och om dessa var intresserade
av att fylla i ett frågeformulär inom det berörda området. Under samtalet poängterades att alla
svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt samt att inget av svaren skulle kunna knytas
till någon enskild person.

Slutligen svarade två stora företag där anställda genomgått karriärcoaching att de var
intresserade av att delta i enkätundersökningen. Efter att de båda grupperna fått enkäten
visade det sig att den ena gruppen inte kunde delta i undersökningen på grund av att företagets
chef upplevde att deltagandet kunde orsaka oro kring sekretessen inom företaget. Några dagar
senare ändrade han sig dock och godkände deltagandet. Enkäten sändes via e-post till
kontaktpersonen för de båda företagen som sedan vidarebefordrade den till berörda personer
inom företaget. Enkäten fylldes i via Internet. Alla data sändes sedan tillbaka till oss via
email, post, samt genom datauppsamling vid ett av företagens kontor.
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Databearbetning

Tre oberoende t-test utfördes i statistikprogrammet SPSS för att mäta de tre beroende
variablerna prestationsbaserad självkänsla, Locus of Control och Self-Efficacy var för sig och
se vad respektive utfall visar. Även en Pearsons korrelationsstudie genomfördes med samtliga
variabler för att se om det förelåg eventuella samband mellan variablerna. Slutligen utfördes
en två-vägs ANOVA där eventuella huvud- och interaktionseffekter undersöktes.

R es u l t a t

I undersökningen deltog totalt 52 personer, varav 26 i var grupp. Manipulationsgruppen
svarade på 50 frågor varav fyra av dessa behandlade effekter av hur de upplevt genomförd
karriärcoaching. Kontrollgruppen svarade på enkätens resterande 46 frågor där svarsfrekvens
i manipulationsgruppen var 50 %, och i kontrollgruppen var svarsfrekvensen 75 %. Av de 52
enkäter vi fick svar på fanns det inget internt bortfall. Den åldersgrupp som var vanligast
förekommande var de i ålderspannet 21-35 år.

För att få en övergripande bild av resultaten gjordes en deskriptiv tabell över antal deltagare i
varje grupp, medelvärde, standardavvikelse samt Cronbachs Alfa i urvalet.

Tabell 1. Deskriptiv Statistik för manipulationsgrupp samt kontrollgrupp. N=52

N Mean Std. Deviation Cronbachs Alfa

Karriärcoaching
Self Efficacy
Locus of Control
P.B Självkänsla

26
26
26

3.99
3.80
2.45

.427

.331

.481

.86

.76

.87

Ej Karriärcoaching
Self Efficacy
Locus of Control
P.B Självkänsla

26
26
26

3.76
3.59
2.69

.433

.374

.748

.86

.76

.87

Ett oberoende t-test gav bara en signifikant skillnad. Resultatet för Pbs gav (t=-1.373, df=50,
p<.176), Locus of Control (t=2.062, df=50, p<.044) samt Self-efficacy (t=1.934, df=50,
p<.059). Resultatet visade en signifikant skillnad i den grupp som genomfört karriärcoaching
och Locus of Control (p<.05), samt en marginell signifikans i den grupp som genomfört
karriärcoaching och Self-Efficacy (p<.059). Resultatet hos de som genomfört karriärcoaching
visade ej signifikant resultat i prestationsbaserad självkänsla (p<.176). Resultatet visar
tendenser på ett lägre medelvärde i prestationsbaserad självkänsla hos de som genomfört
karriärcoaching (M=2.45, SD=.481), än de som ej deltagit i ett sådant program (M=2.69,
SD=.748).

Vid en korrelation på hela gruppen (n=52) gavs ett negativt samband mellan Self-Efficacy
och prestationsbaserad självkänsla (r=-.429, n=52, p<.01, 2-svansad).
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Korrelationsmatrisen för de som genomfört karriärcoaching visade ett negativt samband
mellan prestationsbaserad självkänsla och Locus of Control (r=-.726, n=26, p<.01, 2-
svansad).

Vid korrelation av de som ej genomfört karriärcoaching visade ett negativt samband mellan
prestationsbaserad självkänsla och Self-Efficacy (r=-.449, n=26, p<.05, 2-svansad).

Vidare genomfördes en korrelationsstudie där män och kvinnor delades upp. Bland män som
genomfört karriärcoaching erhölls ett negativt samband mellan Self-Efficacy och
prestationsbaserad självkänsla (r=-.681, n=11, p<.05, 2-svansad). Korrelationen visade även
ett negativt samband mellan Locus of Control och prestationsbaserad självkänsla bland män
som ej genomfört karriärcoaching (r=-.687, n=10, p<.05, 2-svansad).

Bland kvinnor kunde ett signifikant samband utläsas mellan Locus of Control och
prestationsbaserad självkänsla i gruppen som genomfört karriärcoaching (r=-.749, n=15,
p<.01, 2-svansad). I gruppen kvinnor som ej genomfört karriärcoaching visade sig inte något
samband.

Slutligen gjordes en två-vägs ANOVA med faktorerna prestationsbaserad självkänsla och
karriärcoaching med kön som beroende variabel. En signifikant huvudeffekt erhölls om
individen genomfört karriärcoaching eller inte (F(1,48)= 4.741, p<.05). I gruppen män som
genomfört karriärcoaching kan 61 % av variansen i variabeln prestationsbaserad självkänsla
förklaras. En signifikant interaktionseffekt visades mellan karriärcoaching och kön (F(1,48)=
11.289, p<.01). I figur 2 kan vi se att det är främst männen som ej har genomfört
karriärcoaching som har högre prestationsbaserad självkänsla än motsvarande grupp hos
kvinnorna.

 
Figur 2. Interaktionseffekt mellan män och kvinnor som har genomfört karriärcoaching.
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Uppfattningar från undersökningsdeltagare efter avslutat karriärcoaching-program

Manipulationsgruppen menade att anledningen att de hade sökt karriärcoaching bland annat
var ”för att få balans mellan arbete och fritid”, ”för att utveckla mig personligen”, ”för att ta
reda på vad vill jag göra?” samt ”aningen nyfiken”. Den fråga som behandlade om deltagarna
ansåg att karriärcoaching varit en positiv erfarenhet gav (M=4.31, SD=.549). Vid frågan om
de ansåg att de fått en större tilltro till sin egen förmåga efter genomförd karriärcoaching gav
(M=3.96, SD=.720).

D i s k us s io n

Syftet med denna uppsats var att undersöka om en persons prestationsbaserade självkänsla
kan sänkas efter genomförd karriärcoaching. Vi avsåg även att undersöka personlighetsdragen
Self-Efficacy och Locus of Control, och om dessa kunde ökas efter avslutat karriärcoaching-
program. Nedan förs en diskussion kring de funna resultaten i studien. Detta avsnitt är
uppdelat i teman som var och en speglar olika aspekter av undersökningsområdet. Avsikten är
att bredda diskussionen i ett vidare perspektiv.

Våra hypoteser

Vid det t-test som utfördes mellan de som genomfört karriärcoaching och de som ej
genomfört karriärcoaching visade sig endast en signifikant skillnad. Detta resultat stödjer vår
andra hypotes att karriärcoaching kan öka en persons inre Locus of Control. En möjlig
förklaring till detta resultat kan vara att karriärcoaching uppmärksammar individen om sin
egen möjlighet att påverka sin situation och själv ta kontroll över sina handlingar. Detta kan
även bekräftas av tidigare studier som har visat starka samband mellan inre Locus of Control
och en hög grundläggande självkänsla (Johnson, 2004). Om den påvisade skillnaden stämmer
med verkligheten kan detta tyda på att karriärcoaching kan bidra till att minska personens
upplevelse av oro och öka känslan av delaktighet i organisationen genom att individen blir
mer medveten om sin egen chans att påverka arbetssituationen. Vi fann även att Self-Efficacy
ger en marginellt signifikant skillnad hos den grupp som genomfört karriärcoaching. Om
studien hade varit mer omfattande med ett större stickprov hade det troligtvis blivit
signifikanta resultat vilket i sådana fall skulle stödja vår tredje hypotes.

Vi fann ingen signifikant skillnad i prestationsbaserad självkänsla mellan de två grupperna
som var vår första hypotes. Däremot gick resultaten i rätt riktning. En tänkbar anledning till
detta kan vara att de personer som söker och genomför karriärcoaching generellt har en högre
prestationsbaserad självkänsla redan från början och att kontrollgruppens prestationsbaserade
självkänsla generellt sett var lägre vid mättillfället. Det kan därför vara möjligt att
experimentgruppens prestationsbaserade självkänsla har sjunkit, trots att studien inte visade
några signifikanta resultat. En longitudinell studie där den prestationsbaserade självkänslan
mätts före och efter karriärcoaching hade kunnat ge en klarare bild av förändrad
prestationsbaserad självkänsla.

Samband

Vid en korrelationsstudie på manipulationsgruppen erhölls ett negativt samband mellan
prestationsbaserad självkänsla och Locus of Control. Detta resultat ger stöd åt möjligheten att
personer efter genomförd karriärcoaching får ett starkare samband mellan inre Locus of
Control och prestationsbaserad självkänsla. Då sambandet är negativt kan det antas att
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personen ökar sin Locus of Control och samtidigt minskar sin prestationsbaserade självkänsla
och vice versa. Detta antyder att karriärcoaching kan hjälpa en person att bli mer medveten
om sin egen potential att påverka och styra sin framtid och händelser i omgivningen på ett
positivt sätt. Studier har visat att personer med en inre Locus of Control upplever en högre
känsla av sammanhang och därigenom upplever ett ökat hälsotillstånd (Johnson, 2004).

I den grupp som ej genomfört karriärcoaching visades ett negativt samband mellan
prestationsbaserad självkänsla och Self-Efficacy. En möjlig förklaring till detta kan vara att en
lägre Self-Efficacy ger en högre prestationsbaserad självkänsla och tvärtom. Vidare kan detta
betyda att om man lyckas öka sin Self-Efficacy kan den prestationsbaserade självkänslan på
sikt minska och leda till att individen inte lägger lika stor vikt vid att mäta sig själv i sina
prestationer och att behovet av yttre bekräftelse minskar (Lightsey et al., 2006). Detta skulle
kunna leda till att personen ökar sin förmåga att uppskatta och tillskriva värde i andra faktorer
än de som är baserade på prestationer.

Fördelning mellan kön

Efter att korrelationer genomförts på manipulationsgrupp och kontrollgrupp utfördes
ytterligare en korrelationsstudie där män och kvinnor delades upp i två grupper. I
korrelationsstudien gällande män som genomfört karriärcoaching fann vi ett negativt samband
mellan Self-Efficacy och prestationsbaserad självkänsla. Det är svårt att påvisa exakt hur
sambandet ser ut, men resultatet ger en antydan om att männens prestationsbaserade
självkänsla hade blivit lägre efter karriärcoachingen, medan deras Self-Efficacy troligtvis
hade ökat. Således kan detta tyda på att deras tro på sin egen kompetens hade stärkts.  I
gruppen män som ej genomfört karriärcoaching fann vi ett negativt samband mellan Locus of
Control och prestationsbaserad självkänsla. Även i detta samband är det omöjligt att uttala sig
om vilken variabel som påverkar den andra. Sambandet skulle dock kunna innebära att
kontrollgruppens inre Locus of Control varit lägre, samt att de haft en högre
prestationsbaserad självkänsla.

Bland kvinnor kunde ett negativt samband utläsas mellan Locus of Control och
prestationsbaserad självkänsla i gruppen som genomfört karriärcoaching. En intressant
upptäckt som tydliggjordes vid könsuppdelningen visade att kvinnor i manipulationsgruppen
hade ett starkt samband mellan variablerna prestationsbaserad självkänsla och Locus of
Control, medan männen i manipulationsgruppen visade ett starkare samband mellan
prestationsbaserad självkänsla och Self-Efficacy. Kvinnor kan utifrån dessa resultat antas
uppleva en ökad känsla av kontroll och större möjlighet att påverka omgivningen, medan män
utifrån resultaten kan antas öka sin tilltro till sin egen kompetens och att sätta handlingar i
verk efter karriärcoachingen. Det är dock inte möjligt att dra några direkta slutsatser av
karriärcoachingens inverkan eftersom detta endast är ett konstaterat samband.

Den två-vägs ANOVA som utfördes gav en intressant interaktionseffekt mellan
karriärcoaching och kön som visade att män som ej genomfört karriärcoaching har högre
prestationsbaserad självkänsla än motsvarande grupp hos kvinnorna. Den tydligaste
skillnaden fann vi dock hos män som genomfört karriärcoaching i jämförelse med män som ej
genomfört karriärcoaching. Detta visade att män som genomfört karriärcoaching hade en
markant lägre prestationsbaserad självkänsla än kontrollgruppen.

En möjlig förklaring till denna skillnad mellan män i manipulations- och kontrollgruppen är
att karriärcoaching verkligen gett en positiv effekt i form av en sjunkande prestationsbaserad
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självkänsla. Detta skulle i så fall stödja vår första hypotes, att karriärcoaching kan sänka en
persons prestationsbaserade självkänsla. Vid studiens början hade vi ingen hypotes gällande
könsskillnad, varför detta är en oväntad upptäckt. Varför just män fått denna positiva effekt är
svårt att avgöra och detta vore en möjlig utgångspunkt i vidare studier.

Jakten på självkänsla

Resultaten i den grupp som ej genomfört karriärcoaching visade ett intressant negativt
samband mellan prestationsbaserad självkänsla och Self-Efficacy. Av våra resultat går det inte
att utläsa vad som orsakar vad, men en möjlig förklaring till detta negativa samband kan vara
att personer som mäter sin självkänsla i vad de presterar samtidigt upplever att de inte har
tillräcklig kompetens att bemöta och leva upp till sina mål och krav. Tidigare har man sett att
om en person till exempel lyckats bra med något får de en ökad självkänsla medan ett
misslyckande snarare sänker självkänslan (Crocker & Park, 2004). Detta kan vara en möjlig
förklaring till varför människor i så hög grad försöker jaga efter sina uppsatta mål och
oavbrutet prestera. Personens jakt efter självkänsla präglar ofta en persons beteende och är
avgörande för vilket värde individen anser sig ha. Teorier inom området kan bekräfta att vissa
personer med en låg grundläggande självkänsla ofta tenderar att jaga självkänsla för att
kompensera den del som saknas. Det gäller dock inte alla med låg grundläggande självkänsla
(Johnson, 2004), utan syftat på de personer med en hög prestationsbaserad självkänsla.
Personer som har en låg grundläggande självkänsla förefaller att se sig själva som
misslyckade vid nederlag, medan personer med en hög grundläggande självkänsla snarare ser
sin insats som misslyckad, det vill säga de ser inte sig själva som misslyckade (Crocker &
Park, 2004).

Trots att det är omöjligt att dra kausala slutsatser från våra resultat anser vi att detta är ett
intressant fynd som skulle kunna betyda att personer som inte tror att de själva kommer att
lyckas med saker, trots deras höga krav att prestera, ofta hämmas i processen att lyckas
genomföra vad de företar sig.

Självkänsla

I denna studie har vi funnit stöd för att karriärcoaching kan öka en persons inre Locus of
Control. Karriärcoaching har troligtvis inte styrkan att fullständigt ändra på ett sedan länge
befäst personlighetsdrag, dock har tidigare studier visat att personer som genomfört ett
karriärcoaching-program känner sig stärkta av ökad motivation och ökad förmåga att använda
specifika tekniker och strategier (Feltz et al., 1999). En möjlig förklaring till varför vi endast
fann skillnader bland män har vi inget svar på och kan endast spekulera utifrån detta resultat.
Den prestationsbaserade självkänslan kanske ter sig annorlunda bland män än kvinnor.
Karriärcoaching kanske är en bättre lämpad metod för män än kvinnor. Det är trots allt svårt
att uttala sig när urvalet inte var särskilt omfattande. Avsaknaden av samma resultat hos
kvinnor kan antas bero på att detta inte är den huvudsakliga faktorn som förändras efter
genomförd karriärcoaching. Det kan konstateras att de funna resultaten speglar andra
dimensioner än vad vi vid studiens början antog, varvid vi upplever att de funna resultaten i
studien är än mer intressanta och ger kännedom om andra faktorer som möjligtvis kan
påverkas av karriärcoaching.
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Hälsa

När arbetssituationen förändras i ett rasande tempo kan det vara svårt för arbetstagare att följa
med i utvecklingen. Färska studier har visat att det psykiska välmåendet i Sverige har
försämrats under de senaste 20 åren (Hallsten et al., 2004). Dock menar forskare att
arbetsklimatet inte är det enda som bör uppmärksammas; ”Ibland är vi lite för närsynta när vi
studerar arbetslivet och arbetsmiljön. Vi uppmärksammar inte tillräckligt de faktorer som inte
är arbetslivsrelaterade. Det är ibland en svaghet att man inte samtidigt studerar faktorer i
privatlivet. Det ena påverkar det andra.” (Eriksson, 2005).

Om de höga kraven kommer från den egna personens låga självkänsla och påfrestande
hemförhållanden kan det vara svårt för personen att må bra på sin arbetsplats. Genom att
kognitivt ändra sin inställning och bedöma sig själv som ansvarig över sitt eget liv undviker
personen oro och känslan av hjälplöshet inför yttre omständigheter dyker upp, oavsett om det
handlar om problem på arbetsplatsen eller i privatlivet (Bergsten & Grahn, 2006; Bologni et
al., 1996; Wenglert, 2000). Tidigare studier har visat starka samband mellan självkänsla och
välbefinnande och att de som har en stark självkänsla klarar av motgångar bättre (Crocker &
Park, 2004). Dessutom menar Hallsten (2005) att personer som har ett stort behov att förvärva
självkänsla i kombination med en låg grundläggande självkänsla kan vara direkt skadlig för
individen.

Problem med undersökningen

Det finns inga 100 % säkra undersökningsmetoder och varje metod medför sina risker. Det
finns alltid en osäkerhet med att utföra en enkätstudie eftersom försökspersoner kan påverkas
av olika bias10. Två faktorer som kan påverka validiteten i enkätsvaren är social önskvärdhet
och förväntanseffekter. Detta problem kan mildras genom att göra enkäterna helt anonyma.
Trots detta valde vi dock att låta försökspersonerna ange kön och ålder för möjligheten att
avgöra hur fördelningen i gruppen såg ut. För övrigt hade undersökningen en hög
konfidentialitet då inget av enkätsvaren kunde knytas till någon enskild deltagare.

Ett annat problem med undersökningen handlade om komplikationer med att få tag på
frivilliga svarspersoner som genomfört karriärcoaching. Innan studiens start uppfattade vi inte
dessa frågor som så pass känsliga att de kunde anses som inkräktande för enskilda personer
och förväntade oss en högre svarsfrekvens än vad som visade sig. Om vi hade funnits på plats
och delat ut samt samlat in enkäterna hade vi förmodligen fått en högre svarsfrekvens på
materialet. I detta fall hade dock sekretessen påverkats och det hade även varit möjligt att
försöksledareffekter färgat resultaten. Det kan spekuleras kring vilka personer som väljer att
inte svara på enkäten, samt av vilken orsak. Var det för många item i enkäten? Var det för
privata frågor? Försökspersonerna kanske var för stressade eller upptagna för att svara på en
enkät vid undersökningens tidpunkt. Vi har fått indikationer från de båda företagen där
undersökningsmaterialet samlades in att orsaken till det stora bortfallet berodde på tidsbrist
och en hög arbetsbelastning.

Trots svagheterna med en enkätstudie var detta utifrån vårt ämnesval och syfte den metod vi
ansåg vara mest lämplig. Studiens design kunde ha stärkts genom en longitudinell
undersökning, men detta var ej möjligt eftersom vårt arbete utfördes under en begränsad
tidsperiod på 8 veckor. Om vi inte haft denna tidsmarginal hade det varit lämpligare att hitta

                                                  
10 Detta begrepp saknar ändamålsenlig översättning, men handlar om fördomsfullhet.
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ett enskilt företag som vi hade kunnat följa under processens gång från början till slut. Detta
hade varit att föredra framför matchade grupper i form av en manipulationsgrupp och en
kontrollgrupp. Även om kontrollgruppen bestod av personer som påstod sig vara intresserade
av att gå i karriärcoaching, vet vi inte om de var genuint intresserade såtillvida att de faktiskt
hade valt att gå i karriärcoaching om det hade erbjudits.

En faktor som troligtvis hade stärkt validiteten i studien hade varit om vi även haft tillgång till
ett mätinstrument som mäter den grundläggande självkänslan (t.ex. Maarit Johnsons skala för
grundläggande självkänsla). Tyvärr hade vi inte kunskap om denna skala när designen på vår
undersökning utformades. Vi har även funderat kring att det hade varit intressant att använda
en skala som mäter KASAM, då vi anser att det hade gett en mer lämplig design. Under
studiens gång har även Rosenbergs Self-Esteem skala, som även den mäter den
grundläggande självkänslan, kommit på tal. Trots detta anser vi att Self-Efficacy och Locus of
Control tjänat sitt syfte väl i vår studie.

Dessutom är vi medvetna om nackdelen att ha ett så pass litet urval av försökspersoner.
Risken finns att slumpen spelar in när vi utför korrelationer mellan de olika grupperna och
variablerna, särskilt när grupperna blir begränsat till tio personer (t.ex. män som ej genomfört
karriärcoching). Vi har funnit att det finns tydliga statistiska samband i vår undersökning,
men kan inte med säkerhet säga vilka variabler som påverkar varandra, vilket givetvis är en
brist i studien. Det kan finnas bakomliggande faktorer till de funna sambanden. På grund av
tidsbegränsning fanns inga möjligheter att utreda detta närmare.

Förändrat arbetsklimat

Den ständigt ökande utvecklingstakten i samhället har gett effekter i arbetslivet.
Organisationer bör följa med i utvecklingen för att inte förlora sitt värde på marknaden, både
för kunder och samarbetspartners, men även för att vara en eftertraktad arbetsgivare för de
anställda. För individerna i organisationen ställer utveckling och förändring höga krav på
anpassning och flexibilitet, och oron för att förlora arbetet kan uppenbara sig om individen
inte upplever att denne har resurser att bemöta krav för att känna sig värdefull i
organisationen. När organisationer förändras, ställer det krav på att individerna som berörs
kan hantera olika situationer som uppstår. En förutsättning för framgång i organisationen är
att ha en välmående och hälsosam personal, som trivs och motiveras av arbetsklimatet i
organisationen. Studier har kunnat påvisa att karriärcoaching underlättar för personen att
identifiera arbetsuppgifter, göra bättre karriärval samt att bli en mer produktiv och värdefull
tillgång för organisationen (Chung et al., 2003). Det finns även forskning som visat att
förmågan att hantera problem och oväntade situationer ökar genom en stabil självkänsla
(Crocker & Park, 2004). Vidare menar Bandura (1994) att ju större tilltro en individ sätter till
sin egen förmåga, desto större chanser upplever denne att situationen går att påverka.

Kulturella skillnader spelar även de en viktig roll i sammanhanget. Undersökningar har visat
att självkänsla är kulturellt betingat och att vi i västvärden definierar vår självkänsla på andra
grunder än vad de gör i kollektivistiska kulturer som i t.ex. Japan och buddistiska länder. Där
anses en persons självkänsla stärkas genom relationer och samhörighet, medan en persons
självkänsla i västerländsk kultur snarare beror på individens personliga framgång. Att behovet
av självkänsla skulle vara annorlunda beroende på vilken kultur man tillhör är inte en
främmande tanke när samhället skiljer sig så markant i grundvärderingar. I Japan till exempel
lär man sig av sina brister istället för att som i vår kultur försöka gömma dem (Crocker &
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Park, 2004). En tänkvärd aspekt att fundera kring är om karriärcoaching blivit lika populärt i
kollektivistiska kulturer som det är i Sverige idag.

Vidare forskning

Vi har i denna uppsats försökt klargöra om det fanns några skillnader i prestationsbaserad
självkänsla hos grupper som genomfört karriärcoaching, och grupper som ej genomfört
karriärcoaching. Tidigare studier har utförligt studerat den grundläggande självkänslan i
relation till bland annat KASAM (Johnson, 2004), men ännu är den prestationsbaserade
självkänslan ett relativt nytt fenomen i forskningssammanhang. Förutom den skillnad vi
upptäckte genom t-testet i Locus of Control mellan kontrollgrupp och experimentgrupp fann
vi även starka negativa samband mellan Locus of Control och prestationsbaserad självkänsla,
samt negativa samband mellan Self-Efficacy och prestationsbaserad självkänsla i
manipulationsgruppen. Genom den ANOVA som genomfördes upptäckte vi även
könsskillnader där män visade en tydligare tendens till sänkt prestationsbaserad självkänsla,
än motsvarande grupp kvinnor.

Ovanstående aspekter hade varit intressant att i framtida studier undersöka närmare. Eftersom
det inte går att dra några generella slutsatser efter dessa resultat anser vi att ytterligare
forskning inom ämnet bör utföras.

Enligt många karriärcoacher blir resultaten långvariga och ger effekter såsom ökad
arbetsglädje, ökad förmåga till målfokusering, personen tar mer egna initiativ och upplever
minskad stress samt får ett bättre självförtroende (Bergsten & Grahn, 2006). Det kan
spekuleras i om karriärcoacher kommer att få en lysande framtid eller om det för stunden är
en populär fluga som inom några år kommer att ebba ut när intresset har avtagit. En tänkbar
prediktor för hur hållbart karriärcoaching kommer att bli är att undersöka vilka effekter det
egentligen ger och vilken nytta det tillför organisationen. Vid tidpunkten när denna studie
utfördes fanns det ingen omfattande forskning inom ämnet, men förhoppningen är att denna
studie skall kunna bidra till ett ökat intresse och möjligheter att bygga vidare genom mer
omfattande undersökningar.
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