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Uppsägningar och varsel hotar många människor vid nedskärningar i 
organisationer. Många arbetsgivare som tvingas säga upp sin personal 
vänder sig till outplacementföretag för att den uppsagde anställda ska 
få hjälp till nytt arbete. Syftet med studien var att undersöka hur 
omställningscoacher, på outplacementföretag, arbetar med personer i 
omställning och hur coacherna upplever detta samt att ta reda på 
innebörden av omställning/outplacement. En kvalitativ induktiv 
tematisk analys gjordes och resultatet baserades på halvstrukturerade 
intervjuer med åtta omställningscoacher på fyra olika konsultföretag. 
Resultatet beskriver hur coacherna upplever viktiga aspekter kring 
omställningsprocessen och vilka aktiviteter som ingår i ett 
outplacmentprogram. Exempelvis framgår det att coachen bör 
tydliggöra sin roll som karriärrådgivare så att klientens förväntningar 
är realistiska genom hela processen. Det är även viktigt att coachen 
kan visa empati, dock inte sympati, och att vara en god lyssnare.   

 

Historien bakom outplacement 
I en amerikansk litteraturstudie av Christine Furler (1980) beskriver hon uppkomsten av 
outplacement.  Efter Andra Världskriget så utvecklades metoder för att öka rörligheten 
hos chefer inom organisationer i USA. Det blev lättare för företagsledare att ”klättra” i 
hierarkin inom den egna organisationen. På 1960-talet efterfrågade företagsledare ett 
program som skulle användas till fördel för den grupp anställda som blev uppsagd. Så 
uppstod begreppet outplacement och detta var till en början endast till för högre chefer 
och företagsledare. När företag i USA, 1974, blev tvingade att säga upp anställda så 
drev det på utvecklingen av outplacement, antingen genom användandet av externa 
konsulter eller av företagets interna personal. Utvecklingen av outplacement sporrades 
ytterligare av den nya rörligheten, det vill säga att det blev vanligare att folk rörde sig 
mellan olika arbetsgivare samt att fokus började ligga på den enskildes egna utvecklings 
möjligheter. De anställda tog större risker genom att byta jobb, vilket var en stor 
förändring jämfört med 1950 och 1960-talets USA. Tidigare ansågs det vara en ära att 
ha arbetat 25 år i samma företag och att ha tagit emot en guldklocka från sin 
arbetsgivare. Furler tar även upp faktorer som påverkade förändringen. Det var bland 
annat den tekniska utvecklingen vilken ledde till att jobb som tidigare funnits nu 
försvann på grund av den nya tekniken. Detta ökade arbetslösheten. Lojala 
långtidsanställda ersattes av datateknologin. Ytterligare en faktor var den ekonomiska 
tillväxten som ledde till att företag blev tvungna att avskeda många personer på grund 
av att det fanns dubbla kompetenser inom ett tjänsteområde.  Myten om att det endast 
var inkompetenta som blev uppsagda dog sakta ut. Dock förstår inte många anställda, 
enligt Furler, att de faktiskt kan bli uppsagda förrän det är ett
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faktum. Outplacementprogrammen som då uppstod hade som funktion att hjälpa den 
uppsagde personen att bearbeta de känslor som kunde uppstå som följd av uppsägning. 
Att acceptera sin situation och att bygga upp en framtidstro var något 
outplacementprogrammen kunde hjälpa till med. Detta låg till grund för en positiv 
jobbsökningsprocess och programmen blev ett viktigt stöd för den enskilde (Furler, 
1980). 

Innebörd av omställning/outplacement 
Omställning är den svenska översättningen på det amerikanska begreppet outplacement. 
Omställning och outplacement innebär en slags förändringsprocess där det sker en 
karriärväxling hos den uppsagda personen. Individuella omställningsprogram anpassas 
efter klientens behov och önskningar för att ta denna från nuläge till önskat läge. 
 
I en kanadensisk studie av Borgen och Butterfield (2005) beskrivs att outplacement är 
en form av karriärrådgivning som är designad för att minimera avbrott i organisationer 
genom att underlätta en förändringsprocess, minska rättsprocesser, klagomål, öka 
moralen hos de anställda som blir kvar inom organisationen och uppehålla både 
produktivitet och organisationens image.  Tjänster inom outplacement varierar mycket 
och är individuellt. Coachen erbjuder tjänster i form av aktiviteter såsom 
karriärplanering, att skriva CV, intervjuträning, utvärdering och identifiering av 
kunskaper samt styrkor och svagheter hos individen. Andra tjänster som ingår är 
självutveckling, att marknadsföra sig själv, träna inför löneförhandlingar osv. 
Sammantaget gäller det för individen att få kontroll och självförtroende samt att lära sig 
konkurrera på arbetsmarknaden. Coachen bör vara den som guidar individen i 
omställningsarbetet. I denna studie framgick att den ökade användningen av 
outplacementrådgivning beror på stora nedskärningar och uppsägningar. Författarna 
nämnde att det finns väldigt lite empirisk forskning kring effektiviteten i 
outplacementarbete (Borgen & Butterfield, 2005).  
 
Coachens roll, egenskaper och utbildning 
En omställningscoach ger vägledning, stöd och olika verktyg till en person som blivit 
uppsagd av sin arbetsgivare. Målet är att klienten på egen hand ska erhålla ny 
anställning hos en annan arbetsgivare. Coachen erbjuder hjälp till självhjälp i 
jobbsökningsprocessen.  
 
En annan amerikansk litteraturstudie av Rudisill och Edwards (2002) beskriver 
organisationsförändringar och deras påverkan på både organisationen och den enskilde. 
Syftet med studien var att diskutera hanteringen vid arbetsförändring och hur rollen av 
den konsulterande psykologen samt hur omställningsprogram ser ut. I studien framgick 
att nedskärningar i organisationer har blivit en strategi för att öka vinsterna. 
Nedskärningar följs ofta av sammanslagningar vilka i sin tur leder till att företagen sitter 
på dubbla kompetenser. Följden blir då uppsägningar eftersom organisationen vill ha så 
få anställda som möjligt för att driva företaget effektivt. Det gamla talesättet ”gör ett bra 
jobb om du vill behålla ditt arbete” är inte längre tillräckligt för att behålla sin 
anställning. Vilken betydelse har då outplacement? Coacher och konsulterande 
psykologer spelar en viktig roll både för den enskilde organisationen och för individen. 
Det gäller att hjälpa till med hanteringen av de psykologiska följderna och med de 
praktiska bitarna som uppstår vid förändring och omställning i arbetslivet. Coachens 
roll är viktig för att hjälpa den uppsagde att reparera sin självkänsla och motivera denna 
till att bli mer effektiv i sitt jobbsökande (Rudisill & Edwards, 2002).     
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I den kanadensiska studien av Borgen och Butterfield (2005) intervjuades personer, som 
genomgått omställningsarbete, om hur programmet motsvarat deras behov. Studiens 
syfte var att fastställa vilka tjänster som varit hjälpfulla eller hindrande och om det 
funnits tjänster som de skulle velat ha men inte fick. I denna studie visar resultatet att 
individer fick lära sig att fokusera på aktiviteterna men deras behov av att bli 
tillmötesgångna när det gällde känslor vid förändringsprocessen tillgodosågs inte.  
Deltagarna hade önskemål om att deras coacher skulle visa mera empati och inte bara 
fokusera på de konkreta aktiviteterna (Borgen & Butterfield, 2005).   
 
En amerikansk studie av Blattner, Hart och Leipsic (2001) visade på att det fanns en 
skillnad på att vara coach och att vara terapeut. Professionella personer som arbetade 
både som coacher och terapeuter intervjuades. Den största skillnaden mellan att vara 
coach och terapeut är kommunikationen med deras klienter, tiden och nivån på aktivitet. 
Coachens inriktning är att vara mera målfokuserad och att ta reda på klientens potential.  
En terapeut eftersträvar medvetenhet av tidigare förhållanden hos individen för att bidra 
till insikt och läkning medan coachen istället fokuserar på individens outnyttjade 
nuvarande möjligheter. Detta för att skapa en medvetenhet hos klienten som leder till 
handling (Blattner, et al., 2001).  
 
Jämfört med en terapeut så arbetar coachen mer utifrån ett arbetsperspektiv. Konkreta 
handlingsplaner gör att klienten når sina mål. Coacherna är inte ansvariga för klientens 
emotionella skörhet. Coacher gräver inte i det förflutna för att ta reda på varför personen 
beter sig som han/hon gör. En coach är inte utrustad för att agera terapeut. Blattner et al.  
(2001) anser att förväntningarna på relationen mellan coach och klient är mer jämlika 
jämfört med relationen mellan terapeut och klient där en distans måste hållas på ett 
annat sätt. Coacherna bör vara uppmärksamma på personer som lider av depression, 
aggressivitet, och personliga störningar. Ifall coachen känner att han/hon får ta ett för 
stort ansvar för klienten bör detta vara en varningssignal. Som coach är det en fördel att 
ha någon form av psykologisk kunskap för att kunna läsa av personen och veta om det 
är läge att skicka vidare klienten till en professionell psykolog. En coach bör vara 
målfokuserad och ha förmågan att få klienten att bli mer självgående och ta mer ansvar i 
jobbsökandet. Coachens roll är att vara passiv men att se till att processen går framåt, 
samt att hjälpa klienten uppnå egna resultat. Det är viktigt att coachen inte styr 
processen för hårt. Det är klienten och inte coachen som bör bestämma agendan för 
processen. Det är coachens roll att guida klienten men inte att ta ansvar för resultatet av 
processen, det vill säga om klienten får arbete eller inte.  I studien framgår att det är 
viktigt att coachen har rätt kunskap för att bli så effektiv som möjligt i sin roll. Det är 
viktigt att klienten vet att det är denne själv som har ansvaret (Blattner, et al., 2001). 
 
I en annan kanadensisk studie av Aquilanti och Leroux (1999) beskrevs ”The Aquilanti 
Integrated Model of Outplacement” . Denna modell visar på olika aspekter av 
outplacementrådgivning. I studien framgick att coachen kan hjälpa sin klient genom 
sorg och ilska genom att aktivt lyssna och vara empatisk. Klienten behöver även hjälp 
med att hantera felplacerad kritik och skuld. Modellen beskriver fyra steg i vilka 
coachen bör vara aktiv: fråga, dela idéer, guidning och arbeta med klienten i varje steg. I 
klientens första förändringsfas är det viktigt att coachen utvecklar ett varmt och öppet 
förhållande med denna. Coachen måste vara icke dömande, uppmuntrande, flexibel, 
förtroendeingivande, förstående, empatisk och stödjande i alla stadier. Förtroendet 
mellan coach och klient är viktigt. En bra relation mellan coach och klient är en 
förutsättning för en givande omställningsprocess. Feedback från klienterna kan hjälpa 
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coachen att förändra sin personliga stil samt att eventuellt ändra processen för att göra 
programmet mer effektivt (Aquilanti & Leroux, 1999). 
 
Ytterligare en amerikansk studie av Wasylyshyn (2003) stödjer tidigare forskning när 
det gäller coachens egenskaper och kunskaper. I studien undersöktes faktorer som är 
viktiga för att uppnå ett bra resultat av coachning av chefer och företagsledare. I studien 
framgick att coachens egenskaper och utbildning är av vikt för att nå ett bra resultat.  
Klienterna ansåg att den psykologiska utbildningen som coachen har, dennes rykte samt 
erfarenhet och förståelse för affärsvärlden är avgörande. Vissa generella psykologiska 
kunskaper ansågs nödvändiga för att coachen skall vara effektiv. I dessa kunskaper och 
färdigheter ingår att kunna lyssna, ha empati för olika typer av människor, ha tålamod, 
kunna anpassa sig, ha ett lösningsfokuserat beteende, vara kreativ och att ha humor. 
Wasylyshyn skriver att coacher som inte har en psykologisk bakgrund har mindre chans 
att lyckas förändra en företagsledare som ”grävt ner sig” i ett dysfunktionellt 
beteendemönster. En effektiv coach bör använda sig av tydliga coachningsmetoder, vara 
professionell och forma en stark anknytning med sin klient. Konfidentialitet är också av 
stor vikt för att klienten ska få förtroende för coachen. Coachen bör skaffa sig en 
helhetsbild av klienten för att förstå hur det privata och det professionella hänger ihop. 
Dock framgår att det inte endast är coachens egenskaper och kunskaper som bidrar till 
ett positivt resultat. Om coachen inte har motiverade klienter som är villiga att lära nytt 
och förändra sig själva så försvårar det coachens möjligheter till att hjälpa sina klienter 
drastiskt (Wasylyshyn, 2003). 
 
Effekter av att genomgå omställningsprogram 
I en israelisk studie av Harel, Mano-Negrin, Rom- Nagy och Tzafrir (2006) undersöktes 
hur omställningsprogram påverkade attityderna hos både de anställda som blev 
uppsagda men även hos de som blev kvar i organisationen. Intervjuer gjordes med 
anställda i en metallfabrik som genomgick kraftiga nedskärningar. Resultatet visade på 
olika effekter. De anställda som blev uppsagda och som deltog i omställningsprogram 
fick en mer positiv reaktion till uppsägningen jämfört med personer som inte 
genomgick denna process. Studien visade på att många personer som blir uppsagda 
känner sig förrådda av organisationen. Författarna nämner att både arbetsgivare, staten 
och de anställda börjar förstå att alla måste ta tag i de negativa resultaten vid ekonomisk 
förändring. Karriärrådgivning har en stor påverkan på de uppsagda personernas attityder 
gentemot deras tidigare arbetsgivare. Outplacementföretag erbjuder många typer av 
tjänster som ökar den enskildes förmåga att skaffa ett nytt arbete. Självkänslan hos 
klienterna ökade när motivation och förbättrade kunskaper i jobbsökandet 
införskaffades. Klienterna som deltog i omställningsprogrammen blev även mer nöjda 
med deras nya arbete. De kände att det nya arbetet passade deras erfarenheter och 
kunskaper bättre än det tidigare arbetet som de blivit uppsagda ifrån. Outplacement 
verkade vara ett effektivt sätt att ta hand om de uppsagda personerna och hjälpa dem i 
deras väg mot ett nytt arbete (Harel, et al., 2006).  
 
 
Klientens förväntningar  
En annan amerikansk studie av Wooten (1996) undersökte förhållandet mellan olika 
servicekomponenter i outplacementprogram och hur dessa motsvarade klienternas 
förväntningar. Resultatet visade på vikten av klientens egen effektivitet i processen. De 
klienter som hade en positiv förväntan på omställningsprocessen var signifikant mer 
involverade i programmet. När förväntningarna på programmet var tydliga så blev 
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klienterna mer nöjda i slutändan. Myten är ofta att coacherna ska skaffa nytt arbete till 
klienterna. Klienternas individuella skillnader avgör dock hur lång tid det tar för dem att 
hitta ett nytt arbete och det är omöjligt för coachen att kunna förutsäga detta (Wooten, 
1996). 
 
Det har gjorts många studier utifrån klienternas perspektiv när det gäller 
omställningsprocesser. Det finns även många studier om coachens roll och innebörden 
av outplacement. Vetenskaplig forskning utifrån coachens perspektiv av att jobba med 
människor i förändring är dock bristfällig. Eftersom outplacement idag är en vanlig 
företeelse, på grund av lågkonjunktur och finanskris, så har coachens roll blivit mer 
efterfrågad. För att skapa en större förståelse för hur man jobbar med människor i 
förändring   och för att förstå hur coachen påverkas i sin relation med klienten är det 
högst relevant att undersöka coachens upplevelse av omställningsprocessen. Med vår 
studie vill vi  uppmärksamma en relativt ny yrkesroll på arbetsmarknaden. Med vår 
studie hoppas vi kunna ge insikt och förståelse för hur arbetet för en omställningscoach 
ser ut, vilka begränsningar och möjligheter som finns för coachen att hjälpa sin klient i 
omställningsprocessen samt att medvetandegöra innebörden av 
omställning/outplacement. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur omställningscoacher arbetar med 
personer i omställningsarbete och hur dessa coacher upplever sitt arbete. Syftet var även 
att få en större förståelse för begreppet omställning/outplacement. 
 

Metod 
 
Deltagare 
Vi ringde upp fyra konsultföretag och bokade tid för intervju med åtta 
omställningscoacher. På varje företag fick vi kontakt med en person som utsåg lämpliga 
intervjupersoner som alla hade stor erfarenhet av att jobba som omställningscoacher. De 
företag vi kontaktade var Kontorsfixarna Stockholm, Assessit, Arbetslivsresurs och 
Adecco. Samtliga av dessa tackade ja till att delta i vår studie. Vi träffade två kvinnor 
och sex män som var i åldern 30-50 år. Coacherna hade olika utbildningsbakgrund 
bland annat personalvetare, civilekonom, utbildning i lösningsfokuserad 
samtalsmetodik, diplomering till coach, datatekniker, kurser i arbetsrätt och rekrytering 
och högskoleutbildning i pedagogik, nationalekonomi och socialpsykologi. Vi gav 
utförlig information om vad denna studie gick ut på varav deltagarna frivilligt ställde 
upp och deltog i undersökningen. Vi informerade om att deltagandet i denna studie var 
konfidentiellt. 
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer där vi utgick från en 
intervjumall med 14 frågor (se appendix). Intervjuguiden fungerade som ett stöd och 
hjälpte oss att få den information vi var ute efter.  Vi intervjuade fyra coacher vardera. 
Den som inte intervjuade befann sig i rummet, antecknade och skötte apparaturen. 
Intervjuerna ägde rum på de fyra konsultföretag där coacherna arbetade. Innan varje 
intervju började presenterade vi kort oss själva, gav information om studiens syfte och 
informerade om undersökningens konfidentialitet. Intervjuerna spelades in med 
bandspelare. Allmänna och icke känsliga frågor togs upp i början av varje intervju för 
att sedan smalas ner till mer personliga frågor kring upplevelser och känslor. Varje 
intervju avslutades med ytterligare allmänna och icke känsliga frågor. I slutet av 
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intervjun fick den person som inte intervjuat möjlighet att ställa ytterligare frågor som 
eventuellt inte tagits upp. Varje intervju tog ungefär 30 minuter. Dessa transkriberades 
sedan för att underlätta arbetet vid analysen.  
 
Vi som utförde intervjuerna och denna studie läste vid tillfället för undersökningen på 
PAO-programmet (personal, arbete och organisation) vid Psykologiska Institutionen vid 
Stockholms Universitet. I vår utbildning ingick kurser i kvalitativ metod. Den ena av 
oss hade även gått en kurs i intervjumetodik och den andra har tidigare erfarenhet av 
intervjuarbete. Författarna av denna studie hade båda erfarenhet av att göra kvalitativa 
undersökningar då det ingått som moment i utbildningen. Vetenskapsrådets regler för 
kvalitativa studier har följts. 

Analys 
En induktiv, tematisk analys gjordes (Langemar, 2008). Var och en av oss läste igenom 
alla transkriberade intervjuer och tog fram nyckelord som vi diskuterade kring och fann 
därefter tillsammans övergripande teman som vi ansåg var viktiga för att besvara syftet. 
Fyra teman namngavs av oss och därefter arbetade vi tillsammans igenom 
intervjutranskriberingarna för att täcka in all information under varje tema. Temana 
utgick vi ifrån när vi tolkade och såg variationer i hur omställningscoacher arbetar med 
personer i omställningsarbete och hur de upplever detta. Vissa teman var större till sitt 
omfång och därför delade vi upp två av dessa i lämpliga underrubriker.  
 

De teman som framkommit är: innebörd av begreppet omställning/outplacement, 
utbildning, kunskap och egenskaper hos coacherna, processen och upplevelsen av 
omställningsarbete. Resultatet nedan visar en sammanfattning av alla intervjusvar och 
redovisas under respektive tema. 

 

Resultat 

Resultatet visar att det är av vikt att coachen kan visa empati, dock inte sympati, och att 
vara en god lyssnare. Samtidigt bör coachen tydliggöra sin roll som karriärrådgivare så 
att klientens förväntningar är realistiska genom hela processen. Coachen upplever sitt 
arbete som stimulerande när klienterna lyckats nå sina mål och när de visar tacksamhet 
för detta. Svårigheter i arbetet kan vara när klienten har svårt att släppa taget om 
coachen vid programmets slut och när klienten är oformbar. 

Innebörd av begreppet omställning/outplacement 
Arbetsgivare som säger upp personal vänder sig ofta till konsultföretag där 
omställningscoacher arbetar med omställningsprocesser. Denna hjälp och stöd är en 
slags personalförmån och goodwill från arbetsgivarens sida. Vinningen för 
arbetsgivaren blir att de uppsagda anställda lämnar företaget med en positiv inställning 
till sin gamla arbetsplats och att den uppsagda personalen blir väl omhändertagen. 
Omställning handlar om att vägleda och coacha personer som blivit varslade eller 
uppsagda samt att stötta dem i olika typer av aktiviteter. Det kan även handla om att 
personer behöver ställas om till nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter inom 
samma företag. Omställningscoachernas uppgift är inte att agera terapeut eller att skaffa 
sina klienter nytt arbete. Det handlar om att ge verktyg och förutsättningar till klienterna 
för att de ska kunna gå igenom omställningen på bästa möjliga sätt och förhoppningsvis 
på egen hand finna ett nytt jobb. Coachen bör vara ett bollplank under processens gång. 
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Omställning handlar om hjälp till självhjälp och att ge karriärstöd. Det finns en viss 
skillnad, enligt en coach, i begreppen omställning respektive outplacement. Omställning 
blir lite mer av ett projekt, en process, medan outplacement har innebörd av att man 
flyttar en person från ett ställe till ett annat. Coachen menar att begreppet outplacement 
kan översättas med out = ut och placement = placeras. Det vill säga personen placeras 
ut till en annan organisation eller företag. Omställning innebär att stötta en person så att 
denna ska kunna lösa sin situation vilket kan innebära att gå till annat arbete eller att 
starta eget. Flertalet coacher anser dock att begreppen omställning och outplacement har 
samma betydelse.     
 
Utbildning, kunskap och egenskaper hos coacherna 
Några av coacherna har personalvetarutbildning i grunden. Andra coacher har byggt 
vidare med utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik. Vissa coacher är utbildade 
civilekonomer och några är diplomerade coacher. Alla har erfarenhet av 
rekryteringsarbete. Flerparten coacher anser att man inte behöver ha någon specifik 
utbildning för att vara en bra coach. Dock bör man ha en bra grund för att få en djupare 
insikt och förståelse för att jobba med människor i förändring och kris. En av coacherna 
anser att coachen bör ha en beteendevetenskaplig grund att stå på för att för att ha 
människokännedom. Coacherna har skilda åsikter när det gäller betydelsen av 
utbildning för deras yrkesroll.  
  
Att ha bred arbetslivserfarenhet och kunskap i psykologi och arbetsrätt är att 
rekommendera för att kunna se individens möjligheter och situation i sin helhet. 
Kunskaper i arbetsrätt är bra för att veta individens rättigheter vid t ex nyanställning. En 
coach anser att hans erfarenheter inom vårdyrket har hjälpt honom i samtalen med 
personer i omställningsarbete. En annan synpunkt är att det är viktigt att förstå 
processtyrning och olika metoder inom coachning och målstyrning. En synpunkt är att 
coachen bör vara minst 30 år för att ha tillräckligt mycket livserfarenhet. Fördel är även 
att man själv som coach har erfarenhet av att ha varit arbetslös. För att vara en duktig 
coach bör man också kunna omställningsprocessens olika delar. Även kunskap om den 
lokala arbetsmarknaden är bra för coachen att ha för att kunna hjälpa klienterna att hitta 
de dolda jobben. 
 

Majoriteten av coacherna anser att egenskaper och egna livserfarenheter är viktiga som 
komplement till utbildning. Alla anser att empati, dock inte sympati, samt att vara en 
god lyssnare är de viktigaste egenskaperna en coach bör ha. Det är viktigt att kunna 
sätta sig in i personens situation men att kunna hålla distans och inte ta på sig deras 
bekymmer. Andra egenskaper som tas upp är att coachen bör kunna hålla en rak och 
tydlig kommunikation för att få klienterna att inse vad de vill göra och var de vill lägga 
fokus. Som coach bör man vara energisk. Med detta menas att man måste orka driva på 
klienten och att inte ge upp. Uthållighet är alltså viktigt. Brinnande engagemang för 
människor är en egenskap som coachen bör besitta. Vissa människor är mer lämpade än 
andra att jobba som coach. Samtalet är det avgörande; att kunna lyssna och samtidigt 
driva på klienten. Det krävs talang för att vara bra i samtalsmetodik.  
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Processen 

        Förtroende, kompetensinventering, mål och aktiviteter 
Omställningsprogrammet är en paketlösning som kan vara av olika längd vilken är 
beroende av ekonomiska villkor från uppdragsgivaren. Stödets längd kan vara upp till 
fem möten, tre månader, sex månader, 12 månader eller längre.  Några coacher berättar 
att de alltid åker ut till sin uppdragsgivare och presenterar sitt koncept på plats för de 
personer som berörs av ett eventuellt varsel. Det är viktigt för omställningscoachen att 
vara professionell och visa sig seriös i detta första skede för att på ett tidigt stadium 
skapa förtroende. Därefter skickar detta konsultbolag ut en personlig inbjudan till 
respektive person som sedan får träffa omställningscoachen i ett enskilt möte. 
Förtroendet skapas i samtalet mellan person i omställningsarbete och coach. Det kan 
vara ganska komplext att skapa ett förtroende. Det kan handla väldigt mycket om 
personkemi och om att bekräfta varandra. Som coach är det viktigt att lyssna, vara 
ödmjuk, vara prestigelös och att se individen. Förtroende kan även byggas genom att 
coachen visar på egen erfarenhet av att ha varit utan arbete. Klienten bör ha möjlighet 
att kunna välja en annan coach om inte relationen fungerar. För att skapa förtroende bör 
coachen visa intresse, engagemang och nyfikenhet för den enskilde. Det handlar om att 
vilja stödja klienten i att komma vidare. Det är även viktigt att bekräfta och lyssna för 
att skapa förtroende. En synpunkt är att förtroende skapas genom att coachen säljer in 
konceptet hos klienten. Då är kroppsspråket och stämningen avgörande. En coach anser 
att det är viktigt för den förtroendegivande relationen att coachen inte är för ung så att 
denna vågar möta klienten och att klienten inte behöver skämmas inför coachen. Det är 
viktigt att coachen utstrålar självförtroende för att klienten ska våga tro och lita på 
coachen. När väl förtroende uppstår är det viktigt att coachen förvaltar detta.       
 
Det första mötet är egentligen en inventering av vad den enskilde personen arbetat med 
tidigare. Därefter är det viktigt att ta reda på vad klienten har för mål och önskemål 
kring sin framtid. Ett exempel på hur denna inventering kan gå till är att det kan handla 
om att ta reda på personens kompetens och utifrån detta se vilka möjligheter som finns 
på arbetsmarknaden för denna individ. Viktigt är att fokusera det unika hos varje 
person.  Analys och kartläggning mynnar ut i en individuell handlingsplan. Klienten får 
titta närmare på sina egenskaper och färdigheter samt prata om vad som varit bra och 
mindre bra, det vill säga att klienten får gå igenom sin livslinje. 
 
Vid det första mötet sätter coach och klient tillsammans upp mål och kommer överens 
om olika aktiviteter som ibland kan innefatta gruppaktiviteter när en större grupp sagts 
upp på ett företag. En synpunkt är att själva processen i sig är ganska handfast. Detta 
innebär att stärka klienten så att han/hon kan bli mer säljande det vill säga att 
marknadsföra sig själv. Klienten lär sig att skriva ett CV, ringa till företag, aktivt lära 
sig skillnaden mellan att söka jobb på AMS och Monster jämfört med 
rekryteringsföretag och headhunters. Klienten lär sig att hitta och tolka platsannonser. 
Klienten får även skriva listor på företag där denne vill jobba för att få fatt på sin energi 
och motivation. Andra aktiviteter är intervjuträning det vill säga olika typer av 
intervjuteknik såsom presentationsteknik, öppen intervju, riktad intervju samt personligt 
framförande. Det är viktigt att kartlägga klientens egna kontaktnät. Många gånger vet 
inte klienterna om att de har ett sådant. Då gäller det som coach att ställa rätt frågor och 
få klienten att kolla runt bland släktingar, vänner och tidigare kollegor. Gemensamt för 
alla coacher är att de poängterar att processen anpassas individuellt eftersom personerna 
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har olika behov av hjälp. Själva samtalet används som redskap för att komma vidare i 
processen därför är det första mötet av vikt för det är då coach och klient kommer 
överens om hur den fortsatta processen kommer att se ut. Klienten bör lära sig att 
representera och sälja sig själv på arbetsmarknaden.   

Självkänsla och motivation 
Som coach är det viktigt att få personen i omställningsarbete att inse hur kompetent och 
duktig han eller hon faktiskt är. Coachen bör lyfta fram en individs styrkor.  En av 
coacherna poängterar vikten av att särskilja på den faktiska och den upplevda 
kompetensen. Många personer nedvärderar sin egen kunskap. Därför är det 
betydelsefullt att medvetandegöra kunskapen hos klienten. Motivationen måste finnas 
grundläggande hos klienten själv för att denna överhuvudtaget ska vara villig att själv 
skaffa ett nytt jobb och på så sätt vara coachningsbar. Som coach kan man dock visa på 
att ingenting är omöjligt och på så sätt höja motivationen hos individen. Även om det är 
lågkonjunktur finns det många företag som sitter och rekryterar och det är inte lönlöst 
att söka jobb. När man jobbar med lösningsfokuserad samtalsmetodik så jobbar man 
mycket efter skalor. På så sätt kan man följa upp självkänsla och motivation. 
Exempelvis om en person ligger på en tvåa i självkänsla så kan man fundera på hur man 
ska nå målet att hamna på en sexa istället, de flesta når aldrig upp till en tia. Fokus 
ligger då på att klienten behöver fundera på förändringar i livet som behövs för att nå 
sitt mål. När en person blir uppsagd så kan självkänslan bli sämre och många tar 
uppsägningen/varslet personligt. Då är det viktigt att uppmuntra klienten så att denna 
förstår sitt eget värde och kompetens. Personer i omställningsarbete presterar ofta bättre 
och bygger upp sin självkänsla och klarar utmanande situationer bättre än personer som 
inte får stöd och hjälp. Som coach måste man kunna läsa av klientens kapacitetsgräns 
och hur mycket han/hon har möjlighet att prestera. Som coach bör man även kunna 
driva klienten att bli mer självständig i sitt jobbsökande. Det gäller att lära klienterna en 
jobbteknik som leder någonstans så att de känner sig motiverade att fortsätta. En 
synpunkt är att de mentala bitarna är viktiga. Har klienten ingen energi och ett dåligt 
självförtroende så leder det oftast till att de får svårt att få ett jobb. Det syns ofta i 
anställningsintervjuerna hos arbetsgivare om den sökande mår bra i sitt liv. Det gäller 
även att bearbeta eventuell aggression mot den tidigare arbetsgivaren. ”Ingen vill 
anställa en gnällspik” . Som coach måste man försöka lyfta klienten som förlorat sitt 
jobb och se till så att energin och självförtroendet kommer tillbaka. Klienten bör 
uppmuntras till att prata om och ta reda på sina drivkrafter och vad som motiverar denne 
i jobbsökarprocessen.  Coachens jobb är att ta reda på klientens intressen och önskemål 
om vad denna vill arbeta med i framtiden. Klienten bör se sig själv som en tillgång på 
arbetsmarknaden och bör därför bli uppmärksammad på sina positiva egenskaper. Det är 
viktigt att klienten ser resultat och själv kan påverka under processens gång för att se en 
mening med omställningsprogrammet.      
         
        Förväntningar 
Majoriteten av coacherna nämner att de flesta personer som kommer till dem tror till en 
början att coacherna ska skaffa dem ett nytt arbete. Det gäller att få dem att förstå att det 
inte är coachens uppgift utan att istället ge dem verktyg och förutsättningar för att öka 
deras möjligheter att själva klara den uppgiften. Det finns förväntningar på coachen att 
denna ska agera arbetsförmedlare och därför är det viktigt att prata med klienten om 
förväntansbilden i omställningsprocessen. Coachen ansvarar för att jobba med rätt 
metoder och sätta upp mål. Genomgående nämner alla coacher att deras uppgift inte är 
att förmedla jobb utan att stötta och hjälpa klienterna med detta. En synpunkt är att 
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coachning går ut på att bolla över allt ansvar på klienten själv och detta måste klargöras 
redan vid första mötet. En annan synpunkt är att klienterna förväntar sig stöd, empati, 
engagemang och att coachen ska ta hand om dem. En coach säger att han anser sig 
kunna leva upp till personernas förväntningar när han väl har klargjort vilken uppgift 
han har som coach. En annan coach upplever däremot att hon inte alls lever upp till 
förväntningarna som finns men hon hoppas förväntningarna kan förändras med tiden: 
”Jag är ingen trollkarl som kan få fram deras drömjobb” . Hon hoppas dock att den 
enskilde klienten har en god bild av vad hon som coach bidragit med i slutänden och att 
klienten fått bättre självförtroende när processen väl är över. Det är inte endast 
förväntningarna på coachen som bör klargöras utan även klientens förväntningar på sig 
själv och på hela omställningsprogrammet som bör belysas. En annan förväntning hos 
klienterna är att få hjälp med att skriva CV och ansökningshandlingar så att de står 
rustade när de ska sälja sig själva inför ett nytt jobb. 
        
        Uppföljning 
Uppföljning sker vanligtvis över telefon eller över en fika. Vanligt är också att coachen 
följer upp personerna i omställningsarbetet med en enkät där de frågar hur dessa upplevt 
coachens förmåga, engagemang, intresse och kunskap på arbetsmarknaden. Uppföljning 
bör ske hela tiden som en kvalitetssäkring där konsultbolaget stämmer av med personen 
som varit i omställningsprocess med vad personen lärt sig och hur de förvaltar den nya 
kunskapen. Coachen vill veta om personen stärkts i processen. En coach nämner dock 
att det inte sker någon speciell uppföljning där hon arbetar. Efter sex månader kan 
uppföljning ske men det är inte alltid detta händer. Enligt henne är det inte coachens 
uppgift att följa upp klienterna när omställningsprogrammet är avslutat. På 
konsultföretaget Arbetslivsresurs visar tidigare statistik, vid uppföljning, på att åtta av 
tio klienter hittat nytt jobb.  
 

Upplevelsen av omställningsarbete 

        Positiva upplevelser 
En positiv erfarenhet som coach är när klienternas självkänsla växer och att de trivs i sitt 
nya sammanhang och i den nya miljön. Exempel på detta är om ett nytt jobb eller 
praktik känns rätt för dem. Vissa klienter tycker i slutändan att det varit positivt med 
uppsägningen för förändringen har lett till ett nytt och mer intressant jobb. De små 
resultaten på vägen är avgörande, exempelvis när coachen fått klienter att ringa de första 
samtalen till olika arbetsgivare. Coachen känner sig tillfreds när denna ser klienternas 
tillfredsställelse av att klienterna lyckats gå vidare till ett nytt jobb eller en praktik. 
Coachen får på så sätt ta del av deras framtidstro. Jobbet som coach är otroligt 
spännande speciellt när coachen ser effekten av vad coach och klient åstadkommit 
tillsammans . Det är klienten själv som gjort jobbet. En coach uttrycker det som; ”Jag 
är tändvätskan på elden så att säga”. Det är positivt, för coachen, att få möjlighet att 
dela klienternas livsöden och glädje och att ha möjlighet att stödja dessa individer 
utifrån coachens egen bakgrund, erfarenheter och styrkor. Genom samarbete nås 
slutligen målet och det är det som är kicken, menar coachen. En annan positiv 
upplevelse i omställningsarbetet är när klientens aggression vänds till aktivitet. 
Förändring är något som inte ligger naturligt hos människan vilket gör att det finns ett 
motstånd till detta. Men förändring kan också vara nyttigt. Den stora belöningen 
kommer när klienterna finner ett nytt jobb och tacksamheten som följer med detta. En 
av de mest positiva sakerna med arbetet är att kunna dela med sig av sina egna 
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erfarenheter i mötet med de olika klienterna och det är stimulerande att kunna göra 
skillnad.   
        
         Negativa upplevelser 
Det är av vikt att vara tydlig för villkoren för programmet det vill säga klienten måste 
inse när programmet och relationen tar slut, gränsen är hårfin. Det kan bli ett dilemma 
om klienten inte vill släppa taget om coachen utan vill fortsätta kontakten efter 
programmets slut. Som coach är det viktigt att se till att klienterna själva kan ta sig 
vidare och att en balans hålls mellan det professionella och det privata. En coach 
påpekar att hon på sin nuvarande arbetsplats inte upplevt någon svår eller negativ 
situation däremot på hennes tidigare jobb som coach uppstod känsliga och svåra samtal 
där hon var tvungen att skicka vissa klienter vidare till psykologer. Vissa personer är 
ganska känsloladdade och visar på tuffa reaktioner när de upplever att de befinner sig i 
förändring och kris. Att förlora jobbet är en kris för många. Detta kan ta väldigt mycket 
energi från coachen. Andra negativa aspekter är när vissa klienter har svårt att ta eget 
ansvar för att komma vidare under processens gång vilket kan kännas frustrerande i 
arbetet som coach. En synpunkt är att vissa personer är väldigt aggressiva. Denna 
aggression är egentligen inte riktad till coachen personligen utan mot arbetsgivaren, 
situationen och samhället. Vissa situationer kan vara svåra att kontrollera därför är det 
viktigt, som coach, att kunna identifiera problemen innan de uppstår. Det kan vara svårt 
att få klienten att inse att programmet är slut. En svår aspekt av arbetet är när klienten är 
ledsen och har svårt att komma vidare. Det är viktigt att vara tydlig med att coachen inte 
erbjuder terapi och den balansgången kan vara ganska svår. Som coach gäller det att 
hitta sin egen roll vilket kan ta tid. Ytterligare en svårighet kan vara att vissa klienter har 
oerhört bestämda åsikter och är därmed icke formbara. Som coach är det då svårt att få 
klienterna att tänka i andra banor. Det kan även finnas kulturella svårigheter. Som 
svensk kvinnlig coach kan det vara svårt att få gehör hos t ex män som kommer från 
kulturer med andra värderingar.  För att processen då ska gå framåt så krävs det ibland 
att klienten byter coach till det egna könet. Byte av coach kan även krävas då 
personkemin inte stämmer mellan coach och klient.   
         
        Klienternas feedback till coacherna 
När klienten har förväntningar på att programmet ska fortsätta efter avslutad tid så kan 
det hända att vissa klienter blir sura och irriterade när omställningscoachen inte hör av 
sig till dem. I dessa fall handlar det om en miss i kommunikationen och när det finns en 
otydlighet kring programmets avslut kan detta leda till negativ feedback. Det är först 
efter programmets slut, när klienten har fått nytt arbete, som denna inser att de egna 
egenskaperna och förutsättningarna kommer bättre till pass än på det tidigare arbetet.  
Coachen kan även känna besvikelse på grund av att denna inte får gehör av vissa 
klienter som avbrutit programmet för att de inte orkat med att fullfölja detta. Negativ 
feedback kan också vara att coachen inte varit tillgänglig i den mån klienten önskat. 
Vissa klienter anser att coachen varit svår att få tag i under processens gång. Exempel 
på positiv feedback till coachen kan vara att klienten känt förtroende för sin coach och 
att de känt sig trygga med denna. Coachen känner även att han/hon gjort ett bra arbete 
när klienterna gått vidare till nytt jobb eller praktik och deras tacksamhet visas. Då vet 
coachen att denna lyckats i sitt arbete. Coachen får ofta höra att klienterna lämnar 
omställningsprogrammet med ökat självförtroende och att de har insett sina styrkor. 
Klienterna visar också tacksamhet när de fått stor kunskap i hur jobbsökandet går till.  
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka och få en större förståelse kring hur 
omställningscoacher arbetar med personer i omställningsarbete och hur de upplever sitt 
arbete. Syftet var även att få en större förståelse för begreppet 
omställning/outplacement. 
 
Sammanfattning av resultatet 
Omställning/outplacement innebär att en uppsagd person (klient) får karriärvägledning. 
Arbetsgivaren, som säger upp personal, vänder sig till ett outplacementföretag som ger 
stöd i klientens förändringsprocess. Omställningsstöd är en slags personalförmån från 
arbetsgivarens sida där vinningen för arbetsgivaren blir bibehållen image och där den 
uppsagda personalen lämnar företaget med en positiv inställning. En omställningscoach 
hjälper individen genom att ge denna verktyg så att klienten på egen hand kan hitta ett 
nytt arbete. Aktiviteter som ingår i omställningsprogrammet är till exempel att klienten 
får lära sig att skriva CV, får intervjuträning, får vägledning i var han/hon ska leta efter 
jobben och klienten lär sig att kartlägga det egna kontaktnätet. Klienten får även lära sig 
att marknadsföra sig själv det vill säga sälja sig själv till en ny arbetsgivare. 
Tillsammans med sin klient sätter coachen upp mål och formar en individuell 
handlingsplan. Coacherna har olika utbildningsbakgrunder och de skiljer sig i åsikter 
när det gäller vikten av att ha högre utbildning i deras roll som coach. Egenskaperna hos 
coachen är viktigare är dennes utbildning. Att vara en god lyssnare samt att ha empati, 
dock inte sympati, är de två viktiga egenskapen en coach bör besitta. I coachens roll 
ingår att bygga upp ett förtroende hos sin klient och detta bör skapas redan i tidigt 
stadium. Förtroende uppstår främst i det enskilda samtalet. Som coach är det av vikt att 
höja klientens självkänsla och motivation under processens gång för att klienten ska bli 
självständig i sitt jobbsökande och slutligen kunna nå sina mål. Klientens förväntningar 
på coachen bör klargöras i tidigt stadium då det är av vikt att klienten förstår att coachen 
endast ger hjälp till självhjälp och att klienten måste hitta nytt arbete på egen hand. Det 
är även viktigt att klienten inser att coachen endast är ett bollplank i klientens 
jobbsökningsprocess och att coachen inte är en terapeut. Coachen upplever sitt arbete 
som mycket stimulerande när klienten funnit nytt arbete och när coachen får uppleva 
klientens glädje och tacksamhet över detta. Det finns även upplevda svårigheter i 
coachens arbete såsom när klienten har svårt att släppa taget om coachen vid 
omställningsprogrammets slut. Coachen bör lära sig att ha distans till sina klienter 
eftersom detta arbete kan vara mycket energikrävande. Positiv feedback som coacherna 
ofta får är att klienterna upplever att de lämnar omställningsprogrammet med ökat 
självförtroende och med insikt om sina styrkor. Negativ feedback från klienterna är 
exempelvis när coachen inte varit så pass tillgänglig som klienterna önskat. Uppföljning 
av klienterna kan ske efter omställningsprogrammets slut men det är inte alltid detta 
händer. 
 
Utifrån våra fyra teman i resultatet har vi funnit mycket stöd från tidigare forskning. 
Dock hittade vi inte några studier om coachens upplevelse av omställningsarbete 
förutom klienternas feedback till coacherna.  
 
Innebörd av begreppet omställning/outplacement 
Vi har funnit mycket stöd för vårt resultat i tidigare forskning i ämnet. Enligt studien 
från 2005 av Butterfield och Borgen så är outplacement designat bland annat för att 
minska klagomål hos de som blivit uppsagda och för att bevara organisationens image. 
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Vår studie bekräftar detta genom att det framgår i vårt resultat att erbjudande om att 
delta i ett omställningsprogram är en sorts goodwill från arbetsgivarens sida för att den 
uppsagda personen ska lämna företaget med en positiv inställning. 
 
I studien av Furler från 1980 framgick att outplacementprogram hade som funktion att 
hjälpa den uppsagda individen vid uppsägning. Att bygga upp individens framtidstro 
och att lägga grunden till en positiv jobbsökningsprocess var några av syftena med 
programmen. Vid förändring och omställning i arbetslivet är det viktigt att få hjälp och 
stöd. Studien av Rudisill och Edwards från 2002 visade också på vikten av stödet som 
ges både till den enskilde organisationen och till den enskilde individen.  Organisationer 
tvingas ofta att ta till nedskärningar för att öka eller behålla sina vinster. I vår studie 
framgick att omställningsstödet är en slags personalförmån från arbetsgivarens sida där 
företaget drar nytta av att den uppsagda personalen blir väl omhändertagen. 
Omställningsstödet kan även ges inom organisationen för att ge stöd åt personer som 
behöver ställas om till nya utmaningar och arbetsuppgifter. Omställning handlar i stort 
om att ge karriärstöd. 
 
Utbildning, kunskap och egenskaper hos coacherna 
I studien av Butterfield och Borgen från 2005 framgick att coachen inte tillmötesgick 
klienternas behov av att bli uppmärksammade när det gällde deras känslor kring 
förändringsprocessen. Vår studie visar dock på att coachens uppgift endast är att 
vägleda och hjälpa klienten i att fokusera på aktiviteterna och inte att agera terapeut. 
Detta stämmer väl överens med studien från 2001 av Blattner et al. där det framgår att 
coachen inte är ansvarig för klientens emotionella skörhet. Vår studie visar att när 
coachen upplever att vissa klienter reagerar med tuffa och känsloladdade reaktioner så 
bör detta vara en varningssignal på att skicka klienten vidare till psykolog eller 
liknande. Detta bekräftas av Blattner et al. som tar upp vikten av att coachen har någon 
form av psykologisk kunskap för att kunna läsa av när det är läge att skicka klienten 
vidare. Intervjupersonerna i vår studie poängterar också vikten av att ha en djupare 
insikt och förståelse för människor i omställning. Studien av Wasylyshyn från 2003 tar 
också upp vikten av att coachen bör besitta psykologisk kunskap och utbildning för att 
vara effektiv och lyckas i sitt arbete. En av våra intervjupersoner poängterar vikten av 
någon form av beteendevetenskaplig utbildning för att coachen ska ha en grund att stå 
på och lättare kunna läsa av klientens inre egenskaper, beteenden och även vara kritisk 
till sin egen förmåga. Som coach är det viktigt att förstå sin egen roll i 
omställningsprocessen. 
 
I studien från 1999 av Aqulanti och Leroux framgick att coachen bör vara empatiskt, 
kunna lyssna, guida klienten, vara förstående och stödjande. Dessa egenskaper hos 
coachen är en förutsättning för att det ska uppstå ett förtroende mellan coach och klient. 
Vår studie visar också på vikten av detta. Intervjupersonerna i vår studie nämner att 
förtroendet skapas i samtalet och att coachen bör vara ödmjuk, prestigelös och se 
individen.  

Processen 
Butterfield och Borgen (2005) tar även upp olika typer av aktiviteter som ingår i ett 
outplacementprogram. Detta stämmer väl överens med vad våra intervjupersoner sagt. 
Aktiviteter kan innefatta att klienten lär sig hur denna skriver ett CV. Intervjuträning, 
ringa upp arbetsgivare, hitta och tolka platsannonser, kartlägga kontaktnät och lära sig 
att marknadsföra sig själv är exempel på andra aktiviteter. 
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Blattner et al., (2005) tar även upp coachens roll i processen. Det framkom att coachen 
endast ska vägleda och att det är klienten själv som ska ansvara för det egna 
jobbsökandet.  Coachen bör vara målfokuserad men ändå passiv. Även studien från 
1996 av Wooten visar på vikten av klientens egen effektivitet i processen. Vår studie 
bekräftar detta. Våra intervjupersoner menar att det är viktigt att från början få 
klienterna att förstå att det inte är coachens uppgift att ge dem ett nytt jobb utan istället 
ge dem verktyg för att de själva ska klara av detta. Coachens roll är att identifiera 
klientens egna mål och dennes möjligheter på arbetsmarknaden. I Wootens studie 
framgick även att klientens förväntningar på programmet bör vara tydliga. Coachen kan 
inte förutse hur lång tid det kommer att ta för klienten att få nytt arbete.   

Studien av Aquilanti och Leroux från 1999 visar på att uppsagda personer som 
genomgått omställningsprogram har en mer positiv syn på sin uppsägning jämfört med 
de som inte genomgått denna process. Klienterna som fick nytt arbete upplevde ofta att 
det nya arbetet passade dem bättre än det tidigare arbetet. En av intervjupersonerna i vår 
studie bekräftar detta genom att påpeka att de som genomgått programmet och fått nytt 
arbete är positiva till den förändring som skett. Coachen i vår studie menar även att 
klientens självkänsla växer när de trivs i sitt nya sammanhang och den nya miljön som 
ett nytt arbete erbjuder.  

I studien av Harel et al., (2006) framgår det att vissa klienter ansåg att ett nytt arbete var 
en positiv förändring och att de som deltog i omställningsprogrammen fick högre 
självkänsla och ökad motivation. Det nya arbetet var bättre lämpat för dem då de fick 
utnyttja deras erfarenheter och kunskaper på ett bättre sätt jämfört med deras tidigare 
arbete. I vår studie framgår det att coacherna upplever det som positivt när de ser att 
klienternas självkänsla växer och när de trivs i den nya miljön och det nya 
sammanhanget då de fått ett nytt jobb. Vissa klienter har även uttryckt att uppsägningen 
och förändringen varit positiv då detta lett till ett mer intressant arbete.  

Studien av Aquilanti och Leroux (1999) tar även upp att klienten ofta känner sig förrådd 
av sin arbetsgivare. I vår studie framgick det att eventuell aggression som klienten bär 
på är riktad mot arbetsgivaren, samhället och situationen och inte mot coachen 
personligen. Coachens uppgift blir då att vända klientens aggression mot aktivitet och 
jobbsökande istället. I studien framgick även att klientens självkänsla och motivation 
höjs när deras kunskaper i jobbsökandet ökar. En av coacherna i vår studie menar också 
att självkänslan hos klienten höjs när de klarar utmanande situationer. Coachen bör 
därför driva individen till att bli mer självständig i processen.  

Coachens upplevelse av omställningsarbete 
Eftersom vi inte hittade några tidigare studier kring coachens egen upplevelse av 
omställningsarbete så finner vi vårt resultat extra intressant. Vår studie visar att 
coacherna upplever sitt arbete som stimulerande när de ser att klienternas självkänsla 
växer under processens gång samt när klienten lyckats gå vidare till nytt jobb. När 
effekten av omställningsprogrammet är positiv så växer coachen i sin yrkesroll. 
Ytterligare en positiv upplevelse hos coachen är när klienten tagit till sig coachens stöd 
och själv blivit motiverad att på egen hand aktivera sig i jobbsökandet. När coachen får 
dela med sig av sina egna erfarenheter och lyckas göra skillnad är det en stor belöning i 
sig. Coachen upplever dock även svåra situationer i sitt arbete. Coachen kan exempelvis 
finna det problematiskt att hålla distans till sin klient och att inte ta på sig dennes 
problem. Gränsen mellan det professionella och det privata kan ibland vara svår att 
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skilja åt. Coachen upplever även frustration när klienterna inte tar eget ansvar i 
jobbsökningsprocessen.  En annan problematik kan vara när klienten har svårt att släppa 
taget i slutet av programmet. Coachen bör därför ta sig tid att hitta sin egen roll för att 
kunna hantera vissa situationer. En ytterligare negativ upplevelse hos coachen är när 
denna inte kan påverka sin klient på grund av att klienten är omotiverad eller svår att 
forma.  
 
I den amerikanska studien av Wasylyshyn från 2003 framgick det via uppföljningar hos 
klienterna att det viktigaste hos coachen, för att uppnå bra resultat, var psykologisk 
utbildning, erfarenhet och förståelse för affärsvärlden. Andra önskade färdigheter hos 
coachen var att kunna lyssna, ha empati, ha tålamod och att ha ett lösningsfokuserat 
beteende. Att skapa förtroende är av största vikt för klienten. I vår studie framgick också 
vikten av att skapa ett förtroende mellan coach och klient för att klienten ska känna 
trygghet i relationen. Coacherna som intervjuades i vår studie uppgav att de ofta fick 
positiv feedback när det gällde skapande av förtroende. 
 
Metoddiskussion  
Vår studie gav oss en god inblick i hur omställningsarbete fungerar och hur coacherna 
upplever detta. Vi anser att vi uppfyllt vårt syfte med studien. Vi intervjuade åtta  
undersökningspersoner vilket vi anser är ett tillräckligt underlag för att dra vissa 
slutsatser och för att anse att vårt resultat är generaliserbart. Vi har fått liknande svar 
under alla åtta intervjuer men det har även framkommit vissa skillnader i upplevelsen av 
att arbeta som coach. Kvaliteten på intervjuerna har varit hög. Vi fick mycket 
uttömmande svar från samtliga undersökningsdeltagare. Deltagarna var positivt 
inställda till att medverka i intervjun. Användbarheten av denna studie kan bland annat 
finnas för personer som jobbar med personalfrågor eller chefer som hanterar 
uppsägningar och varsel. Studien kan ge en bättre inblick i vilka tjänster som ingår i 
outplacementprogram och ge kunskap om hur coacherna jobbar med företagets 
uppsagda personal. Detta kan vara av intresse då de enskilda organisationerna är 
uppdragsgivare till outplacementföretagen. Våra egna resultat bekräftas till stora delar 
av tidigare forskning. Vi har dock inte hittat så mycket kring uppföljningen av 
klienterna som genomgått omställningsprogram i tidigare studier. Det finns vissa brister 
i vår studie. Intervjusvaren kan ha påverkats av att vi var två försöksledare i rummet 
under intervjuerna. Det kan tänkas att våra undersökningsdeltagare inte vågat öppna sig 
på samma sätt på grund av detta. Eftersom vi också använde oss av en intervjumall, med 
halvstrukturerade frågor, kan det ha haft effekt på hur vi kom fram till våra teman i 
analysen. Vi anser att vi gjort en induktiv tematisk analys men vi är medvetna om att det 
kan tolkas som om vi gjort en deduktiv tematisk analys då vi kommit fram till liknade 
teman som återspeglar våra frågeställningar i intervjuguiden. Vi använde oss dock inte 
av förutbestämda teman. 
 
Fortsatt forskning 
Vid tidpunkten för denna studie är omställning/outplacement ett högaktuellt ämne på 
grund av lågkonjunktur och finanskris. Många företag tvingas skära ner på personal. 
Organisationer vänder sig till omställningsföretag för att stödja den uppsagda 
personalen i deras fortsatta karriär utanför företaget. Vi har diskuterat kring hur olika 
omställningsföretag ger likvärdig hjälp. Kunskapen hos coacherna varierar eftersom det 
inte finns någon speciell utbildning eller krav på kompetens för att arbeta som coach. 
Framtida forskning skulle kunna vara att ta reda på kvaliteten mellan olika 
outplacementföretag för att urskilja eventuella oseriösa omställningsföretag som 
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uppkommer under lågkonjunktur.  I skrivande stund sker upphandling av ett antal 
privata aktörer som ska komplettera och hjälpa arbetsförmedlingen att coacha 
arbetssökanden så att de snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden. I media har bland 
annat ett privat omställningsföretag, på den svenska marknaden, granskats och där det 
framkommit att de arbetat oseriöst. Detta företag är för tillfället under utredning och 
granskning. Därför anser vi att det är av högsta vikt att klienterna får komma till seriösa 
omställningsföretag där coacherna drivs av att hjälpa den enskilde individen och inte 
endast drivs av ekonomiska skäl där coachen får provision för varje klient som får nytt 
jobb.    
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Appendix 

Intervjuguide: 

Inledning: Vi går sista terminen på PAO-programmet vid Stockholms Universitet. Vi 
ska göra ett examensarbete om omställning/outplacement utifrån 
omställningscoachernas perspektiv. Intervjun är helt konfidentiell och du kan när som 
helst avbryta intervjun. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och vi tar ansvar för att 
tiden hålls. 

1. Vad innebär omställning/outplacement?  

2. Hur jobbar du med detta rent praktiskt? (Hur ser processen ut?) 

3. Vilken utbildning/kunskap måste du ha som coach? 

4. Vilka egenskaper krävs för att vara en bra coach? 

(förtroendeingivande, strukturerande, relationsskapande, genuint intresse för människor 
skinn på näsan, positiv) 

5. Hur hjälper du till att bygga upp självkänslan och motivationen hos personer i 
omställningsarbete? 

6. Beskriv, gärna, hur mötet med en person i omställningsarbete kan se ut. 

7. Hur bygger du en bra och förtroendegivande relation med den enskilde? 

8. Vilka förväntningar finns på dig som coach från personer i omställningsarbete? 

- Hur lever du upp till dessa förväntningar? 

9. Hur upplever du som coach att det är att jobba med människor i kris och förändring? 

(svåra samtal, möjlighet att hjälpa andra människor, stress) 

10. Kan du ge exempel på svåra/negativa situationer i ditt arbete? 

(känslor av misslyckande? Om personer ej får nytt jobb?) 

11. Kan du ge exempel på positiva situationer i ditt arbete? 

12. Vilken feedback har du fått från personer som genomgått omställningsarbete? 

(Ev feedback från chefer) 

13. Följer du upp dessa personer? (Sker det någon uppföljning?) 

14.( 5 min innan avslutning):  

Finns det något ytterligare som du vill ta upp som vi inte tänkt på? 

Reservfråga: Hur sker kommunikation mellan dig (och ert företag), arbetsgivaren och 
facket  

Avslutar intervjun och tackar så mycket! 


