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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individens förväntningar ser ut i mötet med en 

jobbcoach. Det har blivit allt vanligare med jobbcoacher då det gäller att möta arbetslösheten i 

samhället. Undersökningen bygger på en kvantitativ metod, där 29 individer som är kopplade 

till en omställningsaktör fått svara på en enkät. I undersökningen framkommer att deltagarna har 

förväntningar på coachen som stödjande funktion. Det finns även en tilltro till att coachingen 

kommer att leda till ny sysselsättning. Avslutningsvis finns det bland en del av respondenterna 

en uppfattning om att det finns någon annan än de själva som har ett ansvar för att de ska nå 

sysselsättning.  
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Abstract 

The aim with this essay is to examine the individual's expectations in the meeting with a job coach. 

It has become all more common with job coaches, in order to meet the unemployment in the 

society. The survey builds on a quantitative method, where 29 individuals who are linked to a 

changeover-program towards new jobs, have replied to a questionnaire. The survey shows that the 

participants have expectations on the coach as a supporting function. There is also a trust to that the 

contact with a coach will lead to new employment. In conclusion, there is among some of the 

participants a view about that there is someone else than themselves that has a responsibility in 

order to reach employment. 
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Vi vill tacka vår handledare Daniel Hailemariam för dina kunskaper, ditt uppmuntrande samt din 

varma framtoning, vilket har hjälpt oss under skrivandeprocessen. Vidare vill vi rikta ett stort tack 

till våra nära och kära för stöttning samt erat stora tålamod, vilket utgjort en viktig förutsättning 
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omställningsföretaget som gjort det möjligt för oss att kontakta de uppsagda personer som ingick i 

undersökningen. Ni vet vilka ni är och vi har från första kontakten med Er blivit bemötta med 

hjälpsamhet och välvilja! 

 

Örebro juni 2009 

 

Martin Bolinder & Kristian Dyrvik 
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1. Inledning 

Vi nås dagligen via media av nya rapporter gällande uppsägningar vid små och stora arbetsplatser 

runt om i Sverige. Arbetslösheten ökar snabbt och antalet personer som varslas om uppsägning är 

mycket stort. I Arbetsförmedlingens pressmeddelande om arbetsmarknadsläget i slutet av februari 

månad 2009, konstateras att de senaste fem månaderna har innehållit ca: 90 000 varsel. Aldrig 

tidigare i Arbetsförmedlingens historia har man under en femmånaders period kunnat se en så hög 

siffra. Arbetslösheten har enligt samma rapport ökat med 61 000 personer i jämförelse med februari 

2008 och uppgår totalt sett till 218 000 personer. Vidare pekar rapporten på minskad efterfrågan på 

arbetskraft, uppgifter om att färre arbetssökande får jobb samt ett allt större ökat inflöde av 

arbetssökande.1 

 

Ett sätt att hantera stora varsel är det omställningsavtal som tecknats mellan Svenskt näringsliv och 

LO. Avtalet består av två delar, en del som behandlar avgångsbidrag till individen, en del som 

behandlar stödinsatser till individen att nå ett nytt arbete. En avgift tas kontinuerligt från 

arbetsgivarna till Trygghetsrådet (TSL), som sedan finansierar och förmedlar omställningstjänster. 

Det finns ett antal privata aktörer som arbetar med omställning och som är knutna till TSL. 

Omställningsstödet består av att den uppsagda genom avtalet får tillgång till en jobbcoach som 

tillsammans med den uppsagda ska arbeta mot ett nytt arbete. På TSL:s hemsida kan man uttyda att 

det är coaching2 som står i centrum för omställningsarbetet och att till exempel utbildning av den 

uppsagda kan ske i vissa fall men att det aldrig får ske på bekostnad av coachingsinsatserna. 

Samtidigt är en viktig punkt att verksamheten ska utgå från den enskilde individens behov. Följande 

citat är taget från TSL:s hemsida: 

 

TSLs uppgift är att se till att en person som blir uppsagd snabbt ska få ett nytt jobb. Inga 

onödiga väntetider, inga omvägar, inte något krångel. Varje person får en jobbcoach och ett 

individuellt omställningsprogram.3 

 

Insatserna presenteras alltså som ett effektivt sätt för individen att nå ny sysselsättning. Ett annat 

exempel på coachingens framväxt är att regeringen givit arbetsförmedlingen i uppdrag att 

upphandla privata coaching/omställningsaktörers tjänster. Dessa personliga coacher skall ses som 

ett komplement till de coacher som arbetar vid arbetsförmedlingen. Syftet med upphandlingen av 

coachinginsatserna, är att kunna möta det stora antal arbetslösa och dess behov, för att således nå 

sysselsättning.4 

 

                                                      
1 http://www.arbetsformedlingen.se/Go.aspx?a=83685 (090315) 

2 Längre fram i uppsatsen återkommer vi med en presentation av detta begrepp. 

3 www.tsl.se (090312) 

4 http://www.arbetsformedlingen.se/Go.aspx?a=82428 (090507) 
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1.1 Val av problemområde 

I vår utbildning till studie- och yrkesvägledare har vi vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt med 

coaching som metod och begrepp. Vi vill i denna uppsats, med bakgrund av den våg av varsel som 

vi bevittnar vid denna tidsperiod, undersöka hur den varslade individen ser på sin situation i mötet 

med en coach. I Angelöw & Jonsson (2000) tar man upp individens upplevelse av att förlora sitt 

arbete utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Författarna pekar på att yrkesrollen har en central 

position i dagens samhälle och att det därför i de allra flesta fall får negativa konsekvenser för 

individen att förlora sitt arbete. Arbetslöshet är ett tydligt tecken på maktlöshet och brist på kontroll 

över sin livssituation. Vidare pekar författarna på att den arbetslöses framtidsperspektiv blir ovissa 

och att konsekvenserna blir allvarligare då individen står utan arbete under lång tid.  

 

Det är alltså av stor vikt att individen snabbt kommer ut i ny sysselsättning för att motverka 

negativa konsekvenser för individen. Som vi sett i inledningen sänder idag både samhället i stort 

och regeringen tydliga signaler om att ett viktigt sätt att hantera det stora antalet uppsägningar, är 

omställningsinsatser och coaching. I den statliga utredningen SOU 2002:59 konstateras det också 

att omställningsföretagens dokumentation visar på en positiv effekt av omställningsinsatserna på 

individnivå, samtidigt fastslår man att det saknas vetenskaplig forskning inom området. 

 

Susanne Gjerde (2004) påvisar ett antal fallgropar som föreligger i samband med 

coachingprocessen. En av dessa fallgropar är att individen innehar orealistiska förväntningar på vad 

coachingen innebär. Individens förväntningar torde därmed ha betydelse för coachingens utfall. 

Lars Karlsson (2008) pekar även på hur förväntningar rent psykologiskt har betydelse för individers 

förutsättningar att nå sina mål i allmänhet.  

 

Gjerde (2004) menar att coachingbegreppet ofta används men på fel sätt, och att det verkar råda en 

allmän förvirring kring vad coaching innebär. Om det förhåller sig så som Gjerde hävdar, torde den 

allmänna förvirringen även inverka på individers förväntningar på coachen. Om man inte riktigt vet 

vad coaching innebär, kanske individen möter coachen med en bild som inte matchar coachens. Vi 

undrar hur det i sådana fall påverkar individens upplevelser av coachingen? Vidare tror vi att 

coacherna som möter individerna lättare kan möta individens behov om coachen känner till vad 

som förväntas av dem.  

 

Med bakgrund av detta undrar vi hur individens förväntningar ser ut i mötet med en coach. Är 

förväntningarna i linje med coachingens teori? Vilken roll tänker sig deltagaren att han/hon ska ha i 

processen? Vilka uppfattningar har individen kring coachingen? Detta är frågor som vi finner 

relevanta och intressanta att ställa sig, då coaching idag blir allt mer vanligt förekommande i 

bemötandet av arbetslösa eller uppsagda personer. 

 

Margareta Bolinder (2006) har i sin forskning kring arbetslöshet kommit fram till att individens 

behov av stöd ser olika ut beroende på deras förväntningar, och ökade kunskaper kring detta 

område kan underlätta för de som arbetar med arbetslösa att göra riktade insatser.  
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Som blivande studie- och yrkesvägledare finner vi att det är av stor vikt att nå ökade kunskaper om 

vilka förväntningar som finns hos den enskilde individen. I vår yrkesroll kommer vi ständigt att 

möta människor med olika förväntningar på oss. En ökad förståelse kring individers förväntningar 

kan hjälpa oss i det personliga mötet, vilket i sin tur kan bidra till ökad kvalitet och upplevelse för 

den enskilde. Resultaten i undersökningen kan även vara av intresse för andra som arbetar med att 

möta människor som befinner sig i en stressfull situation. Arbetsförmedlare, jobbcoacher, 

arbetsgivare samt även politiker kan på olika sätt tänkas finna ett värde i att ta del av 

undersökningen.  

 

1.2 Förförståelse 

Tim May (2001) pekar på att det är viktigt att som samhällsforskare vara medveten om vilka 

värderingar som spelat in i en forskningsprocess. Med andra ord är det viktigt för oss som forskare 

att reflektera över våra värderingar, men också viktigt för den som ska läsa och bedöma vår text att 

veta vilka värderingar som legat till grund för arbetet.  

 

Vår förförståelse gällande coaching som metod har vi tillförskaffat oss via vår utbildning till studie- 

och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Coaching är en metod som under de senaste 

årtiondena har blivit allt mer vanlig i en mängd olika verksamheter. Gjerde (2004) beskriver 

metoden som ”vägledningens syster” och bägge har sin grund i psykologi och filosofi. Vägledning 

anses vara närmare besläktad med coaching än exempelvis, handledning, konsultation och 

rådgivning. Vi anser att coaching i jämförelse med andra närliggande metoder, så som t ex. 

vägledning5 är mer målfokuserad och därför med fördel kan användas i verksamheter där man vill 

se resultat.  

 

Vidare har vi via vår utbildning varit ute i praktik och där mött människor som har förväntningar på 

vad de ska få ut av mötet med oss som vägledare. Dessa förväntningar ser olika ut från individ till 

individ, och kan få konsekvenser för hur individen upplever mötet med en vägledare eller en coach. 

Då det förväntas att den professionelle ska sitta inne med svaren på alla frågor, och att det sedan 

inte besannas kan leda till att individen uppfattar mötet som misslyckat.   

 

Holme & Solvang (1997) pekar också på att man som forskare kan ha med sig fördomar eller 

förutfattade meningar vilka kan vara socialt betingade. För oss kan en sådan förförståelse vara att vi 

lever i ett västerländskt samhälle och påverkas av de uppfattningar och traditioner som finns här. 

Det kan innebära att vi som författare och även respondenterna har en allmänt positiv bild av och 

stor tilltro till att lösa problem genom samtal med professionella.   

                                                      
5 Är som vi ser det i förhållande till coaching mer inriktad mot att individen skall träffa ett val. 



 7

1.3 Syfte 

Vi vill med denna uppsats undersöka uppsagda individers förväntningar i mötet med en jobbcoach. 

1.4 Hypotes/antagande 

Vi tror att deltagarna6 generellt anser att det är viktigt med känslomässigt stöd vid uppsägning. 

Vidare tror vi att resultatet av undersökningen kommer visa på att det hos respondenterna finns en 

stark tilltro till att coaching ska bidra till ny sysselsättning. Slutligen tror vi att det bland 

respondenterna finns tankar om att ansvaret för att de ska nå sysselsättning inte enbart ligger hos 

dem själva. 

 

1.5 Forskningsfrågor 

  

• Hur ser deltagarna på coachen som stödjande funktion? 

 

• Hur ser deltagarna på coaching som medel för att nå ny sysselsättning? 

 

• Hur ser deltagarna på ansvarfördelningen i mötet med en coach? 

 

1.6 Avgränsningar 

Inom ramen för denna undersökning avser vi att undersöka coaching utifrån ett deltagarperspektiv. 

Vi kommer inte att undersöka coachens upplevelser, förväntningar och tankar kring coaching. Vi 

avgränsar oss till att undersöka förväntningar hos personer som vid tidpunkten för studien är 

uppsagda och ingår i ett omställningsprogram, vid en privat omställningsaktör. Det är inte vår 

avsikt att undersöka eller bedöma coachingmetodikens effektivitet att nå ett mål. Vi avser heller 

inte att göra en utvärderande studie kring deltagares attityder efter deltagandets slut.  Det hade varit 

intressant att göra en longitudinell studie kring arbetslösas/uppsagdas bild av coaching före och 

efter omställningsprogrammet, men det hade blivit allt för omfattande inom ramen för denna 

uppsats. Vi avgränsar oss således till att undersöka förväntningarna hos uppsagda individer vid ett 

specifikt tillfälle.  

 

Vidare kommer vi i denna undersökning att resonera kring deltagarnas förväntningar och tankar 

kring coaching i relation till hur coaching presenteras inom aktuell litteratur inom området. Vi avser 

inte att ställa undersökningens resultat i förhållande till någon specifik coachingmetod för att 

utvärdera dess förtjänster eller brister. Däremot kommer vi att diskutera undersökningens resultat, i 

förhållande till stöd, ansvar och coachingens möjliga resultat, som det presenterats i den litteratur vi 

studerat. 

                                                      
6 Med deltagare avser vi de individer som har blivit uppsagda och ingår i ett omställningsprogram. 
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1.7 Kunskapssyn 

Vi har en uppfattning om att människan i grunden är föränderlig, samt besitter en förmåga och en 

vilja att lära sig och ta till sig nya tankar och idéer. Vår kunskapssyn grundar sig i Vygotskys tankar 

om att människan under hela sitt liv befinner sig i utveckling. Människan har i varje situation en 

möjlighet att genom samspel med andra människor utveckla ny kunskap (Säljö 2000).  

 

1.8 Människosyn/Grundsyn 

Vi utgår från den människosyn som Gjerde (2004) menar att coachingen bygger på. Denna beskrivs 

som en optimistisk människosyn som utgår från en tro om att människan kan påverka sitt liv och sin 

omgivning, och att framtiden inte är förutbestämd eller styrd av ödet.  

 

Den kan sägas gå i linje med den dialektisk materialistiska människosynen som menar att 

människan både kan studeras som subjekt och objekt (Jerlang 2006). Med det menar vi att 

människan är en produkt av samhället, samtidigt som människan är med och skapar samhället. 

Således kan människans handlingar förstås och tolkas utifrån båda dessa perspektiv.  

 

Utifrån dessa tankar menar vi att människor har möjligheten att göra val, för att förändra sin egen 

situation. Samtidigt menar vi att en individs förutsättningar kan se olika ut beroende av den kontext 

som denne lever i. Individens erfarenheter kan således påverka vilka förväntningar som föreligger 

vid coaching.   

  

2. Bakgrund 

2.1 Resultat av litteratursökning 

Vi har använt oss av internetsidan www.uppsatser.se samt databasen Diva för att orientera oss i 

uppsatser som producerats tidigare inom närliggande forskningsområden. Dessa uppsatser har 

också givit oss tips till relevant litteratur inom området. Vi har också sökt efter relevant litteratur 

via sökkatalogen vid Örebro universitet. Några av de sökord vi använt oss av är ”Omställning”, 

”Coachning”, ”Coaching”, ”Coach”, ”Förväntningar”, ”Arbetslöshet” och ”Arbetslösa”.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Vi har inte funnit forskning som direkt rör förväntningar kopplat till coaching. Däremot har vi 

funnit en del närliggande studier rörande coaching av arbetslösa.  
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2.2.1 Coaching av arbetslösa 

I Maria Johanssons c-uppsats Coaching av arbetslösa – en kvalitativ studie av coachinggrupper på 

Arbetsförmedlingen (2006) undersöks hur deltagarna i grupperna bedömer värdet av 

coachinggrupper. Undersökningen är genomförd vid två olika arbetsförmedlingar där man har 

startat ett projekt med coachinggrupper som riktar sig till personer som varit arbetslösa mer än sex 

månader. Verksamheten innebär att man samlar en grupp deltagare som sedan samtalar kring sina 

erfarenheter kring att vara i arbetslöshet.  

 

Av de tre deltagarna som omfattas av undersökningen har två en positiv syn på coachinggrupperna 

trots att de vid undersökningen inte nått någon ny sysselsättning. I analysen påvisar Johansson att 

den som inte är nöjd med coachingrupperna till skillnad mot de två andra inte upplevt att hon fått 

möjlighet att påverka upplägget av coachingen. Johansson kopplar samman detta med 

empowerment och vikten av att känna att man kan påverka sin situation. Undersökningen visar 

också att deltagarna uppskattar när arbetsförmedlarna i det här fallet, engagerar sig i vad de gör och 

använder sig av sina kontaktnät i syfte att hjälpa deltagarna (ibid).  

 

Vidare menar Johansson (2006) att hon utifrån resultaten kan urskönja ett mönster då det gäller det 

personliga stödets betydelse för att individen ska se möjligheter och prova på något nytt. Ett bra 

bemötande från coacherna har inneburit en stärkt självkänsla hos individen. 

 

Elin Thorson (2005) har skrivit en D-uppsats kring maktrelationen mellan coach och deltagare och 

hur denna påverkar möjligheten till utveckling och lärande hos deltagaren. Studien är gjord vid ett 

konsultföretag som på uppdrag av Arbetsförmedlingen ska genomföra ett projekt med 

långtidsarbetslösa. Som en del i denna studie undersöker Thorson de arbetslösa deltagarnas syn på 

coaching. Resultaten tyder på att de flesta har en positiv syn på coaching. Bland de som uttryckt att 

de är mer negativt inställda till coaching kan man notera att de har gemensamt att de inte nått en ny 

sysselsättning. En kritik till studien som Thorson lyfter fram, är att det kan vara svårt att avgöra om 

de som säger sig vara positiva till coaching är det på grund av att de nått ny sysselsättning, eller för 

att de är genuint nöjda med coachingen. 

 

De som var nöjda uttryckte att coacherna alltid fanns tillhands och gav dem stöd och bekräftelse. 

Flera utryckte också att coacherna var kompetenta, entusiastiska, energiska, öppna samt att de hade 

en förmåga att sätta sig in i deltagarnas situation som arbetslös. Bland de som var mindre nöjda var 

det framförallt coachens låga ålder och brist på erfarenhet som låg till grund för deras negativa 

inställning. En annan vanlig åsikt var att de upplevde att coacherna inte gjorde så mycket och att det 

var mycket upp till deltagaren själv att få någonting gjort (ibid).  

 

Thorson (2005) som gjort en kritisk analys av coachingrelationen menar dock att deltagarnas 

positiva syn kan tillskrivas den allmänna diskursen som råder i samhället där vi förväntas ingå i 

disciplinära åtgärder. Utifrån sina resultat menar Thorson att coachen innehar en maktposition och 
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att det hindrar individens utvecklingspotential, vilket då även går emot det förhållningssätt som 

teorier om coaching förespråkar.  

 

Heléne Zachrisson (2007) har undersökt hur coaching kan bidra till att klienter ska nå sina mål. 

Studien har genomförts vid Trygghetsrådet genom att ett antal coacher/rådgivare har intervjuats. 

Informanterna menar att coaching bidrar till att deltagarna får en ökad struktur vilket hjälper dem 

att ta eget ansvar och finna egna lösningar för att nå sina mål. Det framkommer också att det hos 

deltagarna till en början kan finnas förväntningar på coachen att denne ska ordna med nytt jobb åt 

deltagarna. Detta tror informanterna kan bero på att de kallar sig för rådgivare vilket kan ge fel 

signaler.  

2.3 Förväntningar, kontrollförlust och socialt 
stöd 

Vilken roll spelar förväntningar då det gäller individers sätt att hantera arbetslöshet? Har 

förväntningar betydelse för våra möjligheter att nå ett mål? Detta är frågor som tas upp i följande 

avsnitt.  

 

2.3.1 Förväntningar och motivation ur ett kognitionspsykologiskt 

perspektiv 

Påståenden som; för att kunna säga något om framtiden måste vi se tillbaks på historien, 

förekommer emellanåt. Simon Winter (1994) menar i sin uppsats att förväntningarna styr hur vi 

upplever omvärlden. Förväntningarna uppstår utifrån våra tidigare erfarenheter och dessa är starkt 

förknippade med våra förväntningar. Det är genom våra erfarenheter som vi tolkar omvärlden och 

således upplever den. Winter menar att vi är beroende av dessa förväntningar för att göra 

omvärlden begriplig för oss, och att detta leder till att vi tror att vi vet hur världen skall te sig i 

framtiden. För oss människor kan detta bidra med att vi upplever en trygghet (Winter 1994). 

 

Inom det kognitionspsykologiska perspektivet menar man att motivationen hos människan är 

avhängig de mentala processerna hos individen. Med detta menas att en persons önskvärda och 

målinriktade beteende i huvudsak styrs av två aspekter; dels hur starka och intensiva 

förväntningarna är att beteendet kommer leda till ett specifikt mål, och dels hur individen värderar 

detta mål. Upplever individen starka förväntningar om att den kommer lyckas att nå målet, så är 

motivationen stark. Om individen dessutom värderar målet högt och att målet upplevs som 

attraktivt stärker detta motivationen. Vidare menar man att individer med stark inre motivation, som 

agerar på ett önskvärt sätt och samtidigt belönas från omgivningen, tenderar att prestera mindre då 

belöningen upphör (Karlsson 2008).  

 

2.3.2 Förväntningar vid arbetslöshet 

Margareta Bolinder (2006) skriver i sin avhandling om att individens förväntningar på att nå ny 

sysselsättning påverkar hur de upplever sin situation som arbetslös. Vid höga förväntningar mår 
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individen i regel bättre än då individen har låg tilltro till att nå ny sysselsättning. Individens 

förväntningar kan i sin tur påverkas av yttre faktorer så som den rådande arbetslöshetsnivån.  

 

I Bolinders avhandling framkommer också att individens sökaktivitet då det gäller att hitta ny 

sysselsättning styrs av förväntningar på att finna nytt arbete. Individer med höga jobbförväntningar 

är mer aktiva då det gäller att söka nytt arbete än de med låga förväntningar. För de individer som 

förväntar sig att bli återanställda vid sin tidigare arbetsgivare kan dock skönjas en lägre aktivitet. 

Alltså kan man se ett samband mellan individens förväntningar och dennes benägenhet att förändra 

sin situation som arbetslös. Resultaten pekar också på att de som mår sämst av att vara arbetslös är 

de som söker mer aktivt efter nytt arbete. Det är viktigt att slå fast att sökaktiviteten inte 

nödvändigtvis speglar individens motivation till att arbeta. Den slutsats man kan dra är att det är 

förväntningarna hos individen som påverkar hur de väljer att hantera situationen som arbetslös 

(ibid).    

 

Studien visar vidare att de som arbetar med arbetslösa kan stödja dem genom att informera om 

vilka möjligheter och begränsningar som påverkar deras jobbchanser. Resultaten pekar på att de 

flestas förväntningar ligger i linje med deras jobbchanser, samtidigt är det 40 procent som 

missbedömer sina jobbchanser. Samtidigt som det är bra med höga förväntningar hos individen 

menar Bolinder att låga förväntningar kan göra att individen är mer benägen att vidta åtgärder för 

att öka sina jobbchanser. Individens behov av stöd ser olika ut beroende på deras förväntningar och 

ökade kunskaper kring detta område kan underlätta för de som arbetar med arbetslösa att göra 

riktade insatser (ibid).  

 

Anna Pensjö (2006) har i sin c-uppsats undersökt hur förväntningar på framtida arbete och de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder som står till buds ser ut hos arbetslösa ungdomar. 

Undersökningen är gjord vid två stycken samverkansprojekt som heter Ungdomsslussen och Work 

center. Resultaten i undersökningen visar att förväntningarna på verksamheterna och de som jobbar 

där blir lägre ju längre individen varit inne i projektet. Vidare konstateras det att ungdomarna har 

höga förväntningar på framtida yrken samtidigt som deras möjligheter till sysselsättning enligt 

författaren är begränsade. Författaren resonerar kring att tiden i projektet kan göra individerna 

medvetna om de hinder som finns vilket då skulle förklara varför förväntningarna blir lägre efter 

längre tid i projekten.  

 

Bosse Angelöw (1986), som forskat kring individers upplevelse av arbetslöshet ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv, beskriver individens anpassningsprocess vid arbetslöshet enligt tre 

steg. Det första steget är då individen får beskedet om uppsägning vilket åsamkar en chock där 

individen drabbas av stress och ångest. En del upplever dock en lättnad då de kan ha levt under ett 

hot om uppsägning och därmed finner det skönt att få ett besked. I en del fall kan också den 

uppsagda bete sig som om denne var på semester för att upprätthålla en bild som semesterfirande 

arbetare. Efter dessa reaktioner börjar individen söka efter ny sysselsättning med viss tillförsikt. I 

ett andra steg upplever individen ett tillstånd av hopplöshet och pessimism om sökandet inte leder 

till nytt arbete. I ett tredje steg kan individen för att anpassa sig till situationen dra sig tillbaka, 

vilket Angelöw benämner som det passiva accepterandet. Detta stadium innebär att individens 
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förväntningar sänks och att man inte längre är aktiv då det gäller att förändra sin situation (Angelöw 

1986). 

 

2.3.3 Kontrollförlust och stress  

Anders Bruhn (2003) har genomfört en utvärdering av omställningsinsatserna vid Ericssons fabrik i 

Kumla. Han redogör för olika aspekter rörande individers upplevelse av de händelser som inträffar 

vid förlust av arbete. Bruhn menar att äldre arbetslöshetsforskning lyfter fram den ekonomiska 

förlust som arbetslöshet innebär och hur det i sin tur leder till fattigdom och ohälsa. Med de sociala 

trygghetssystemen har den omedelbara risken för att hamna i fattigdom minskat. Oron för de 

ekonomiska konsekvenserna som arbetslöshet kan innebära kan ändå få konsekvenser för den 

psykologiska hälsan hos individen menar Bruhn. Lönearbetet är en central del i människans tillvaro 

och förlusten av detta innebär att individen upplever en kontrollförlust (Bruhn 2003).   

 

Aronsson (här refererat i Bruhn 2003) har forskat kring arbetslöshetsområdet ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Han menar att bristen på kontroll över den egna situationen leder till 

att individen upplever stress. Långvarig brist på självkontroll leder till både fysisk och psykisk 

ohälsa.  

 

Bruhn (2003) identifierar fyra olika stressframkallande faktorer som individen kan uppleva i 

samband med omställningsprocessen vid Ericsson i Kumla. De första stegen, som kategoriseras 

som en primär kontrollförlust, är hotet om att förlora jobbet och själva förlusten av arbetet. Därefter 

följer de sekundära kontrollförlusterna som innebär hotet om att inte hitta en ny sysselsättning och 

så småningom hamna i långtidsarbetslöshet. Hur den berörda klarar av att hantera dessa 

stressituationer är avhängigt individens upplevda handlingsutrymme. Detta påverkas i sin tur dels 

av yttre faktorer så som arbetsmarknaden, åtgärder från samhället och företaget, dels av inre 

faktorer som individens syn på arbetet och synen på sig själv när det gäller att hantera den 

uppkomna situationen.     

 

En viktig och förebyggande punkt inom stressforskning är vikten av socialt stöd. Inom 

socialpsykologin har man konstaterat att det är viktigt med ett socialt och emotionellt stöd för att 

mildra känslan av kontrollförlust. Bruhn menar att man kan dela in stödet i fyra olika former, 

emotionellt stöd, informativt stöd, värderande stöd där man får feedback och uppmuntran och 

avslutningsvis det instrumentella stödet som innefattar information, tips m.m. (ibid).   

 

2.4 Anknytande litteratur och teori 

Nedan presenteras den teori som vi ämnar ställa i relation till individens förväntningar. Till en 

början kommer en beskrivning av begreppen locus of control och self efficacy. Därefter kommer en 

beskrivning av coaching och dess innehåll, följt av coaching i relation till de ställda 

forskningsfrågorna.  
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2.4.1 Locus of control 

Inom stressforskningen tillskriver man begreppet kontroll stor betydelse. Lars Karlsson (2008) 

refererar till Rotter (1966) som menar att om individen själv kan kontrollera och påverka sin 

situation tenderar stressen och stresshormonerna att minska. Detta leder således till förbättrad hälsa 

samt höjer prestationsnivån. Kontrollförlust innebär allt som oftast att individen upplever olust, 

medan uppnående av kontroll ökar tillfredställelsen (Karlsson 2008).  

 

Personer med intern locus of control innehar känslan av att ha kontroll över vad som händer i deras 

liv. Vidare känner de att deras liv och livsinnehåll till stor del är beroende av deras eget beteende 

och handlingar. Individen innehar en känsla av att det är man själv som styr omständigheterna och 

att kontrollen är placerad inom en själv (ibid). 

 

Extern locus of control syftar till känslan av kontrollförlust. Alltså att det som händer i individens 

liv sker utan dennes påverkan och vad jag gör spelar liten roll för min situation. Vidare tenderar 

dessa individer att uppleva det som sker i deras liv, som resultatet av externa faktorer såsom, ödet, 

tur eller otur eller från inflytandet av andra personer (Passer & Smith 2003).  

 

2.4.2 Self efficacy  

Albert Bandura lanserade år 1977 begreppet self efficacy. Begreppet är starkt förknippat med locus 

of control, samt med individers stresskänslighet (Karlsson 2008). Människor som har hög self 

efficacy har stark tro på sin förmåga att göra vad som krävs för att komma över hinder och att nå 

sina mål. Det har forskats mycket på vilka faktorer som kan leda till inverkan på individers self 

efficacy. Graden av self efficacy påverkas av om individen upplever att uppoffringarna och 

ansträngningarna, faller väl ut och leder till önskat resultat. Det är dessutom en stor påverkansfaktor 

huruvida man tidigare ställts inför en liknande situation eller uppgift, och hur väl individen 

hanterade den då (Passer & Smith 2003). Vidare kan graden påverkas av modellinlärning, det vill 

säga att individen tar efter ett önskat beteende som leder till önskat resultat. Ett annat sätt att stärka 

känslan av self efficacy hos individen är genom övertalning och uppmuntran (Karlsson 2008). 

 

2.4.3 Coaching i allmänna drag 

Enligt Gjerde (2004) finns många sätt att se på coaching, men att det kan urskiljas två huvudsakliga 

sätt att definiera begreppet. Dels de som anser att coaching är allt som ledaren/konsulten/coachen 

gör för att frigöra potential hos individen. Alltså innefattas alla former av rådgivning, konsultation, 

handledning och vägledning. Det andra perspektivet utgår från att det finns en metodik kring 

coaching, och att denna metodik bygger på de verktyg coachen använder sig av för att hjälpa 

individen att frigöra sin potential. 

 

Gjerde (2004) presenterar ett antal verktyg för att nå syftet att frigöra potential hos utövaren. Dessa 

är att; öppna för möjligheter, främja egna svar, motivation och förpliktelse, undanröja hinder, ge 

stöd, fokus och drivkraft samt att skapa resultat. 
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John Whitmore menar i sin bok Coaching för bättre resultat (2003) att coachingrelationen handlar 

om att den coachade i huvudsak skall söka kunskaper hos sig själv och inte hos coachen. Detta skall 

ske med stimulans och stöd från coachen. Huruvida detta faller väl ut när det kommer till resultat, 

är till stor del avhängigt den relation som uppstår mellan den coachade och coachen. Vidare menar 

Whitmore att coachingens kärna består i att;  

 

(…)frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det är egentligen inte ett sätt 

att undervisa utan en metod att hjälpa andra att lära sig själva (s.16). 

 

Morten Emil Berg (2008) skriver om grundtankarna bakom coaching, och menar att alla personer 

har potential som inte alltid lyfts fram och tillåts komma till sin rätt. Människor kan gå genom livet 

utan att identifiera eller lyfta fram de talanger och egenskaper som i grunden finns hos individen. 

Coachingen bygger enligt Berg på att;  

 

Uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära, 

samt utveckla sina positiva känslor, för att nå viktiga personliga mål och/eller 

organisationsmässiga mål (s.15). 

 

Gjerde (2004), beskriver också hur coachingen syftar till att frigöra potential hos individen. Detta 

sker genom att koppla ihop individen med dennes inneboende kunskap, värderingar, mål och 

motivation med konkret handling. 

 

Kännetecknande för coaching i praktiken är enligt Berg (2008) även att coachen genom feedback, 

alternativa lösningar och frågor skall stötta den coachade till att förverkliga sina mål, utveckla sina 

talanger och sitt självförtroende, så att personen kan känna att den lever ett bra liv. Berg menar 

vidare att coachingens kärna utgörs av tre delar; att utveckla människor, en metod för att genomföra 

processen samt en precisering av ansvar. 

 

2.4.4 Coachen som socialt stöd eller stödjande funktion 

Gjerde (2004) poängterar att coachen skall vara ett socialt stöd för individen som dock inte ger den 

coachade falska komplimanger, samt accepterar den coachade som den är och det den 

åstadkommer. Gjerde (2004) refererar till House (1981) som identifierar fyra typer av socialt stöd 

som är förknippat med coachingrollen. Dessa är; känslomässigt stöd, uppdragsstöd, 

informationsstöd och praktiskt stöd (Jfr. med Bruhn 2003). Känslomässigt stöd nås genom aktivt 

lyssnade och genuin nyfikenhet och innefattar även omtanke och intresse för individen.  Karlsson 

(2008) menar att stöd av andra människor är viktigt för vår hälsa, och att avsaknaden av stöd 

upplevs som ångestframkallande och stressande i sig. Vidare menar Karlsson (2008) att det 

känslomässiga stödet är det som av de flesta människor uppfattas som det viktigaste. Med 

uppdragsstöd menas de insatser som görs för att hjälpa individen att klargöra, definiera och 

systematisera problem. Informationsstöd utgör t.ex. de delar där coachen förklarar vad som händer 

kring en uppsägning. Information kan ges för att hjälpa individen att förstå sin situation. Praktiskt 

stöd är de aktiviteter som innefattas av råd, tips och hjälp med praktiska göromål. Gjerde (2004) 
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skriver om att coachen bör ha ett förhållningssätt som får individen att känna sig uppskattad och att 

de gör ett bra jobb, vilket anses reducera och motverka stress hos individen.  

 

2.4.5 Coaching som medel för att nå mål, skapa resultat och göra 

framsteg 

Gjerde (2004) beskriver det man inom coachingen strävar efter utifrån begreppen; utveckling, 

nyskapande, prestation, handling, inlärning och mening. Det är alltså det som författaren menar är 

resultaten man med coaching vill att individen skall uppnå. Whitmore (2003) menar att vägen till 

att uppnå resultat för individen, är att höja sin medvetandenivå om sig själv. Detta för att på så sätt 

optimera sin potential och via handling således prestera väl. Dessutom skriver han att 

ambitionsnivån i förhållande till resultaten, inte bör inskränkas till att man slutför eller utför de 

uppgifter man blivit föreskriven, utan att goda resultat överträffar förväntningarna. Med andra ord 

kan man säga att man som individ bör sätta högre mål än vad omgivningen förväntar sig. För att 

kunna nå sina personliga mål med coachingen, krävs att man upplever fullt ansvar samt att man 

engagerar sig starkt för sin situation (Whitmore 2003). Gjerde (2004) menar att coachingen 

stimulerar till att individen själv sätter upp sina mål, vilket leder till en ökad ansvarskänsla och 

förpliktelse inför dem i motsats till om någon annan än individen själv, utformar dessa. 

 

2.4.6 Medvetande och ansvar vid coaching 

Som vi tidigare nämnt menar Whitmore (2003) att god coaching syftar till att bygga upp 

medvetenhet och ansvar hos individen. Detta menar författaren är av största vikt för att coachingen 

skall uppnå sitt syfte. Genom att höja medvetendenivån om sig själv hos individen, kan denne i 

ökad utsträckning påverka sig själv. Omedvetenhet om sig själv tenderar att inverka på våra 

beteenden, och vid ökat medvetande kan vi alltså påverka oss själva i positiv riktning. Gjerde 

(2004) menar också att man genom att få hjälp att strukturera sina tankar och känslor, kan öka sin 

medvetenhet kring sitt liv. 

 

Ansvar i detta avseende menar Whitmore (2003) handlar om att själv välja att ta ansvar för sina 

handlingar och tankar. Detta anses vara direkt avgörande för hur väl våra handlingar faller ut, och 

hur väl vi presterar. Om inte personen upplever att denne har ansvar och känner sig ansvarig, så 

kommer prestationen och handlingen inte falla i god jord.  

 

3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 

Vi har inom ramen för denna undersökning valt att använda oss av en icke experimentell, 

kvantitativ metod för att få veta mer om individens förväntningar på coaching. Den kvantitativa 

metoden är enligt Holme & Solvang (1997) inom samhällsvetenskaplig forskning, förknippad med 
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ett antal styrkor. En av dessa styrkor ligger i att metoden kan ge en förklarande och generell bild av 

den undersökta företeelsen. Denna metod möjliggör att forskaren kan nå ett större antal 

respondenter än vid användandet av en kvalitativ metod. Då vi har haft avsikten att nå ett större 

antal personers uppfattningar kring coaching har valet fallit på denna metod. 

3.2 Metoder och tekniker 

Vi har genomfört undersökningen med hjälp av självbesvarande enkäter, se bilaga 1. May (2001) 

menar att en av fördelarna med denna metod är att respondenterna kan svara anonymt. 

Respondenterna kan då få fritt utrymme att uttrycka sina känslor utan att röja sin egen identitet. 

Vidare kan det vara lättare att ställa frågor som kan uppfattas som känsliga för respondenten än vid 

en intervju (SCB 2001). Då respondenterna i undersökningen nyligen drabbats av uppsägning och 

att detta kan upplevas som jobbigt, finner vi att det finns ett värde i att respondenterna kan svara 

anonymt, vilket inte blivit fallet vid intervjuer.  

  

Holme & Solvang (1997) pekar på hur forskaren vid användandet av enkäter är beroende av 

respondentens vilja att svara på frågorna för att få in materialet. Detta kan dels göras genom att 

enkäten konstrueras på ett sätt som upplevs som tydligt och begripligt. Struktur och språkbruk blir 

således viktiga komponenter vid konstruktionen av enkäter. Bo Wärneryd (1990) lyfter fram tre 

krav på en blanketts utformning, och menar att den ska vara; intresseväckande, lätt att förstå och 

fylla i samt rationell att hantera.  

 

Ytterligare ett sätt att öka respondentens vilja att svara är att motivera varför det är viktigt att just de 

svarar på enkäten. Holme & Solvang (1997) menar att det råder en obalans i relationen mellan 

forskare och respondent då forskaren är beroende av respondentens svar medan respondenten har 

makten att säga nej. När vi konstruerade våra frågor var vi noga med att i största möjliga mån 

använda ett språk som kan förstås oavsett bakgrund och förförståelse. Dessutom skickade vi med ett 

följebrev, se bilaga 2, där vi motiverade för varför det är viktigt att enkäten besvarades.  

 

Vidare utformades enkätfrågorna (se bilaga 1), som May (2001) beskriver som slutna, med fasta 

svarsalternativ. Detta för att enklare kunna kontrollera och hantera data. Samtidigt har vi gett 

utrymme för egna motiveringar vid svarsalternativen, vilket har gett respondenten större frihet att 

uttrycka sina åsikter. Vi hade även med en öppen fråga gällande deras syn på coachen som stöd. 

Med det ville vi ge utrymme för eventuella tankar som annars inte fångats upp av undersökningen. 

Enkäten har testats av en person som arbetar med omställning och därmed torde ha viss kunskap 

kring hur deltagarna skulle uppfatta frågorna. Efter inrådan av testpersonen gjordes också vissa 

korrigeringar i enkätfrågorna för att på så vis göra dem mer tydliga. 

3.3 Genomförandesteg 

För att komma i kontakt med våra respondenter vände vi oss till en privat omställningsaktör. I 

samråd med dem kom vi överens om att det smidigaste sättet att få in undersökningens material var 
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genom att kontakten med respondenterna sköttes via omställningsföretagets jobbcoacher. Enkäterna  

(se bilaga 1) delades sedan ut till respondenterna via omställningsaktörens personal.  

 

Omställningsaktörens personal har informerats av oss om undersökningens syfte och hur vi önskat 

att de ska presentera den för respondenterna vid utdelningen av enkäterna. Med enkäterna bifogade 

vi ett följebrev (se bilaga 2), där vi presenterade oss och undersökningens syfte.  

3.4 Urval och urvalsgrupp 

Ambitionen var att 40 individer som blivit uppsagda och därmed ingår i ett omställningsprogram 

hos en omställningsaktör skulle svara på enkäten. Respondenterna var vid tiden för undersökningen 

i en inledande fas av omställningsprogrammet. Coacherna vid omställningsföretaget tilldelades 40 

enkäter vilka de sedan skulle förmedla till respondenterna. Vid insamlandet av enkäterna visade det 

sig att 29 av 40 enkäter hade hunnits med att besvaras. Således blev det ett externt bortfall på 11 

personer. Detta bortfall berodde på att vi på grund av tidspress var tvungna att sätta ett slutdatum 

för insamlandet av enkäterna. Alla tillfrågade respondenter besvarade alltså enkäten. Av de 29 som 

svarade var 10 kvinnor och 19 män.   

 

Vi valde att göra ett så kallat icke-sannolikhetsurval i vår undersökning. Ett icke-sannolikhetsurval 

beskrivs i May (2001) som ett urval där det inte finns, eller där man inte känner till någon 

urvalsdomän. En typ av icke- sannolikhetsurval är ett så kallat strategiskt urval vilket innebär att 

man väljer ut deltagarna utifrån en redan känd egenskap. I detta fall består urvalet av personer som 

vid tiden för undersökningen ingår i ett omställningsprogram vid en privat omställningsaktör. 

Ytterligare ett urvalskriterium var att de alla var i ett inledande skede av programmet. Det kan 

också ses som det som Magne & Solvang (1997) beskriver som ett bekvämlighetsurval. Då det 

aktuella omställningsföretaget är inkopplat i flera stora varsel i Örebro län medförde det att det av 

geografiska skäl var lätt att tillgå, då vi själva bor i Örebro.   

3.5 Datainsamling 

Enkäterna har administrerats med hjälp av omställningsaktörens personal genom att enkäten delats 

ut på plats. Det var därför viktigt att vi klargjorde att det är vi som representanter från Stockholms 

universitet som står bakom undersökningen så att de inte upplevde att de var tvingade att delta inom 

ramen för omställningsprogrammet. Detta gjordes dels genom att vi informerade om det i 

följebrevet (se, bilaga 2), dels genom att jobbcoacherna muntligen informerade om det vid 

utdelningstillfället. Enkäten har fyllts i på plats hos omställningsföretaget och därefter samlats in av 

jobbcoachen. Fördelarna med att insamlingen skett på plats är att det är smidigt och att det lett till 

en hög svarsfrekvens. Med enkäterna har svarskuvert bifogats, som respondenterna sedan 

informerats om att de ska placera enkäten i och försluta. Vi hoppas att detta har lett till att 

deltagarna kännt att de kunde vara ärliga i sina svar och att de har känt sig trygga i att personalen 

vid omställningsföretaget inte kommer att läsa svaren.  
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3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp inom samhällsforskningen. Målet med forskning är 

att nå hög validitet, det vill säga att man mäter det man avser att mäta, samt hög reliabilitet, vilket 

innebär att det resultat man får fram även ska gå att få fram av andra (May 2001). Holme & 

Solvang (1997) menar att reliabiliteten är beroende av mätningens utförande och noggrannheten vid 

bearbetning av information. Validiteten påverkas av vad vi mäter och om det är redogjort för i 

frågeställningen.  

 

Holme & Solvang (1997) pekar på att informationen bara kan anses giltig om vi mäter det som vi 

avser att mäta. I undersökningssituationen är det två olika verkligheter som möts, å ena sidan 

forskaren med sin förförståelse, å andra sidan respondenten med sin förförståelse. Vår förhoppning 

är att frågorna har varit av den karaktären att respondenterna upplevt dem som lätta att förstå och 

svara på, vilket också bör öka validiteten. En coach som dagligen möter personer som blivit 

uppsagda har läst igenom enkäten och gett synpunkter på den. Detta gjordes för att göra enkäten så 

lättförståelig som möjligt för att därmed öka validiteten. Vi kan emellertid inte med säkerhet uttala 

oss om hur de uppfattats då vi inte haft kontroll över undersökningssituationen.  

3.7 Etiska ställningstaganden 

Vi har informerat respondenterna om de grundläggande forskningsetiska principer som tagits fram 

av Vetenskapsrådet (HSFR 2002). De fyra hörnstenarna i denna skrift är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet har vi tillgodosett genom att vi informerat respondenterna om vilka vi är och 

vad syftet med studien är. Det har skett genom det brev som bifogas med enkäten (se, bilaga 2). I 

brevet har vi även tillgodosett samtyckeskravet genom att informanterna informerats om att deras 

deltagande är frivilligt. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att enkäterna fyllts i 

anonymt av respondenterna vilket gör att de inte går att spåra i efterhand. Vi har även försäkrat 

deltagarna om att de uppgifter som de lämnar endast kommer att användas inom ramen för denna 

uppsats. På så vis tar vi också hänsyn till nyttjandekravet. 

 

Vidare är vi medvetna om att respondenterna vid tiden för undersökningen kan ha befunnit sig i en 

känslig situation då de nyligen blivit uppsagda. Vi har i så stor utsträckning som möjligt tagit 

hänsyn till det vid utformandet av enkätfrågorna genom att frågorna bedömts av jobbcoacher innan 

de delats ut till respondenterna.  

 

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 

Enkäterna har efter insamlandet sammanställts för hand. Varje enkät gavs ett specifikt nummer för 

att ge varje enkät en identitet. Detta för att minska risken för sammanblandning av svaren. 

Dessutom för att ha möjligheten att utläsa eventuella samband mellan olika variabler. Vi räknade 
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ihop svaren på varje fråga och förde sedan in resultaten i Excel. Därigenom har vi sedan konstruerat 

diagram, som sedan kompletterats med text.  

 

Enkätens utformning har möjliggjort att respondenterna haft chans att motivera sina svar i skrift. 

Dessa svar har vi valt att ta med om vi hittat återkommande svar eller om de på annat sätt är 

intressanta för undersökningen. Dessa svar har citerats under resultatdelen och kompletterar således 

svarsdiagrammen. Vi kategoriserade sedan in resultaten under respektive forskningsfråga, för att få 

struktur i resultatredovisningen. Denna indelning följde oss sedan även under analysen.  

4. Resultat 

I följande avsnitt redovisas undersökningens resultat med hjälp av diagram och förklarande 

kommentarer. Först redovisas svar på frågor som beskriver respondenterna utifrån könstillhörighet, 

ålder, senaste anställningstid samt utbildningsnivå. Övriga resultat kategoriseras sedan under de 

forskningsfrågor som undersökningen rymmer. Ambitionen är att det ska göra det mer tydligt och 

lättöverskådligt. Enkätens fria svarsalternativ redovisas i löpande text, och vi har gjort ett urval av 

de svar som vi upplevt som särskilt relevanta i sammanhanget.  

4.1 Bakgrundsfrågor 

 

Figur 1 visar att respondenterna i undersökningen är till största del män. Andelen män är nästan 

dubbelt så många som antalet kvinnor.  

 

 

Figur 1. Könsfördelningen över respondenterna i undersökningen (n=29). 

 

De flesta i undersökningen är födda på 60-, 70-, och 80-talet (fig. 2). En av respondenterna svarade 

att han var född 1939 vilket kan ses som anmärkningsvärt då han torde befinna sig i icke arbetsför 

ålder. En annan respondent var född 1990, vilket visar på en relativt stor spridning i ålder på 

respondenterna.  
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Figur 2. Diagrammet visar åldersfördelningen över respondenterna i undersökning (n=28). 

 

I figur 3 kan utläsas att majoriteten av respondenterna hade en gymnasieutbildning. 13 personer 

hade enbart en grundskoleutbildning medan ingen av respondenterna hade högskole- eller 

universitetsutbildning.  

 

 

Figur 3. Diagram över respondenternas utbildningsnivå (n=29). 

 

En absolut majoritet av respondenterna har ingen tidigare erfarenhet av att ha mött en coach (fig. 4).  

 

 

Figur 4. Diagrammet visar hur många av respondenterna som tidigare träffat en coach (n=29). 
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4.2 Hur ser deltagarna på coachen som 
stödjande funktion?  

 

Resultaten visar att av de som svarat så tycker alla att det är viktigt med en regelbunden kontakt 

med en coach (fig. 5). Tio instämde helt i påståendet, medan 15 instämde till viss del. En av de 

tillfrågade som instämde helt i påståendet menade att han ”behöver peppas för att hålla igång”. En 

annan av respondenterna ansåg att det är ”bra med en coach som stöder”. Det är ingen som helt 

motsäger sig vikten av att ha en coach som personligt stöd. På den aktuella frågan blev det ett 

internt bortfall på fyra respondenter.  

 

 

Figur 5. Visar hur respondenterna bedömer vikten av en regelbunden kontakt med en coach (n=25). 

 

 

Av resultatet i figur 6 kan utläsas att majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att 

coachen är bra på att lyssna på vad de upplever och känner. En av de svarande som instämde helt i 

påståendet, uttryckte det; ”En bra lyssnare är aldrig fel.” Åtta stycken svarade att de instämmer till 

viss del, medan två respondenter anser att det inte är viktigt. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Diagram över huruvida respondenterna tycker det är viktigt att coachen är en bra lyssnare 

(n=29). 

 

Det var lika många av de tillfrågade som ansåg att ett möte med coachen i månaden räckte, som de 

som ansåg att ett möte i veckan var lagom ofta (fig. 7). Två stycken ansåg att flera gånger i veckan 
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vore önskvärt och två stycken hade egna förslag. En av de som lämnat eget förslag ansåg att 

ungefär var fjortonde dag vore lagom. Den andra som lämnat ett eget förslag hade även kryssat i 

svarsalternativet en gång i månaden men valde att förtydliga med att det vore lämpligt då hon 

”…känner för det eller har behov av det. När man kört fast eller så”. 

 

 

 
 

Figur 7. Diagrammet visar hur ofta respondenterna vill träffa en coach (n=29). 

 

Majoriteten instämmer till påståendet att respondenterna förväntar sig att coachen ger dem tips och 

råd för att själv kunna påverka sin situation (fig. 8). Elva stycken instämmer till viss del, och endast 

en person svarar att denne inte instämmer. En av de tillfrågade som instämmer till viss del i 

påståendet, menar att ”Lite tips vill jag ha, men det är ju jag som är utan jobb”. En annan 

respondent som instämde helt i påståendet skrev;”Coachen=proff på jobbsökeri”. 

 

 
 

Figur 8. Visar hur respondenterna förväntar sig att coachen kommer att ge dem tips och råd (n=29). 

 

Mer än en tredjedel av de tillfrågade instämmer helt då det gäller frågan om de förväntar sig att 

coachingen ska bidra med stärkt självförtroende (fig. 9). Sju instämmer till viss del, medan två inte 

alls förväntar sig att coachingen ska bidra med stärkt självförtroende.  
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Figur 9. Svarar på frågan om respondenternas förväntningar om vad coachingen kommer att bidra 

med (n=29). 

4.3 Hur ser deltagarna på coaching som medel 
för att nå ny sysselsättning? 

 

För att få reda på respondenternas motivation till att finna ny sysselsättning så användes en 

motivationsskala där skalan utgjordes av siffrorna 1-6 (fig. 10). Värdena 1-2 är kategoriserade som 

låg motivation, 3-4 som medelhög motivation och 5-6 som hög motivation. Nära hälften av de 

tillfrågade uppger att de har hög motivation till att nå ny sysselsättning och placerar sig på den övre 

delen av skalan. Endast en person har uppgett en etta, vilket motsvarar den lägsta motivationen på 

skalan. Det var två personer som markerade att de hade två i motivation på skalan, och två personer 

markerade en trea. Sju personer uppgav en fyra på motivationsskalan. En av dessa menade att hon 

”Vill tillbaks till gamla jobbet, ser delvis fram emot en skön sommar. Tänker gå lite i ide till allt 

vänder”. En annan av respondenterna som uppgav en fyra på skalan skrev ”Det är sommar och 

dåligt med jobb”. Flest markeringar var det på nummer fem på skalan, åtta stycken. Fem personer 

uppgav en sexa, alltså den starkaste motivationen på skalan. 

 

 

 

Figur 10. Självskattningsskala över respondenternas motivation till att nå ny sysselsättning (n=25). 

 

15 stycken av respondenterna har uppgett ”instämmer delvis” som svar på påståendet om att 

coachen skall ge dem uppgifter de bör göra i syfte att nå ny sysselsättning (fig. 11). De utgör en 

majoritet, då 12 stycken instämmer helt och två stycken inte instämmer alls. 
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Figur 11. Diagrammet visar respondenternas åsikter huruvida coachen skall dem ge praktiska uppgifter 

(n=29). 

 

15 av de tillfrågade instämmer helt då det gäller frågan om de förväntar sig att coachingen ska bidra 

med ökade kunskaper om arbetsmarknaden (fig. 12). 11 instämmer till viss del, medan tre av 

respondenterna svarat instämmer inte alls. Således förväntar sig de flesta att få ökade kunskaper om 

arbetsmarknaden via coachinginsatserna. 

 

 

 
 

Figur 12. Svarar på frågan om respondenternas förväntningar om vad coachingen kommer att bidra 

med (n=29). 

 

En majoritet, 18 personer förväntar sig att få ökade kunskaper om hur de ska marknadsföra sig på 

arbetsmarknaden. 11 instämmer till viss del, medan ingen av de tillfrågade svarar att de inte 

instämmer alls (fig. 13). 
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Figur 13. Svarar på frågan om respondenternas förväntningar om vad coachingen kommer att bidra 

med (n=29). 

 

I figur 14 ser man att mer än en tredjedel av respondenterna förväntar sig att få kunskap om hur 

man förbereder sig för en jobbintervju. Sju instämmer till viss del, medan endast två inte alls 

förväntar sig att coachingen ska bidra med detta. 

 

 
 

Figur 14. Svarar på frågan om respondenternas förväntningar om vad coachingen kommer att bidra 

med (n=29). 

 

En majoritet av de tillfrågade, arton stycken instämmer helt i påståendet att coachingen ska bidra 

med nya tankar och idéer (fig. 15). Nio stycken instämmer till viss del, medan två inte alls förväntar 

sig att coachingen ska bidra med nya tankar och idéer. 

 

 

 
 

Figur 15. Svarar på frågan om respondenternas förväntningar om vad coachingen kommer att bidra 

med (n=29). 
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I figur 16 kan utläsas att åtta av de tillfrågade instämmer helt till påståendet om att kontakten med 

en coach ska leda till ny sysselsättning. En majoritet av de tillfrågade, 18 stycken instämmer till 

viss del till påståendet. Endast tre av de tillfrågade förväntar sig inte alls att det ska leda till ny 

sysselsättning. En av dessa svarade; ”Nej det är jag själv som måste ta tag i situationen.”  

 

 

 
 

Figur 16. Svarar på frågan om respondenterna förväntar sig att kontakten med en coach ska leda till 

ny sysselsättning (n=29). 

 

I figur 17 kan man se att en tredjedel av respondenterna instämmer helt i påståendet om att 

coachingen ska leda till att de ska prestera mer i syfte att nå ny sysselsättning. En majoritet, 16 

stycken instämmer till viss del, medan tre av respondenterna inte alls tror att de kommer prestera 

mer med hjälp av kontakten med en coach. En av de som svarade ”instämmer till viss del” uppgav 

att ”Det är skönt med ett bollplank”. 

 

 

 
 

Figur 17. Redogör för svaren på frågan om respondenterna tror att coachingen leder till att de 

presterar mer i syfte att nå ny sysselsättning, än jag hade gjort utan en personlig coach (n=29).  

4.4 Hur ser deltagarna på ansvarfördelningen i 
mötet med en coach? 

 

En majoritet av de tillfrågade tycker att de har huvudansvaret för att nå ny sysselsättning (fig. 18). 

En av dessa skrev; ”Det är alltid jag själv som har ansvar”. Nästan lika många, 13 stycken 
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instämmer till viss del till påståendet. Endast en av respondenterna menar att det inte är de själva 

som har huvudansvaret. 

 

 

 

Figur 18. Beskriver hur respondenterna ser på deras eget ansvar för att nå ny sysselsättning (n=29).  

 

En majoritet av de tillfrågade menar att det till viss del är coachen och omställningsföretaget som 

har huvudansvaret för att de ska nå ny sysselsättning  (fig. 19). Fem stycken tycker att det är 

coachen och omställningsföretaget som har huvudansvaret. Ungefär en tredjedel tycker inte alls att 

coachen och omställningsföretaget har huvudansvaret.  

 

 

 

 

Figur 19. Beskriver hur respondenterna ser på coachen och omställningsföretagets ansvar då det gäller 

att hitta ny sysselsättning (n=29). 

 

En majoritet menar att de skulle ha samma möjligheter att nå ny sysselsättning, då 13 av de 

tillfrågade instämmer till viss del till påståendet, medan nio instämmer helt (fig. 20). Sju av de 

tillfrågade tycker inte alls att de skulle ha lika stora möjligheter att nå ny sysselsättning utan att 

träffa en coach. En av dessa skriver att ”Det är nog bra med en personlig coach”. Ytterligare en som 

inte alls instämmer i påståendet skrev ”Nej det tror jag inte. Jag vet inte hur arbetsmarknaden ser ut 

och det är skönt att ha ett stöd.”  
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Figur 20. Svarar på hur respondenterna bedömer att sina chanser att nå ny sysselsättning utan en 

coach (n=29). 

 

I figur 21 kan man se att nästan alla tillfrågade förväntar sig att de själva sitter inne med en del av 

svaren på hur de ska nå ny sysselsättning. Nio instämmer helt till påståendet och 17 instämmer till 

viss del. En ung kvinna skrev; ” Ja absolut, men skönt att ha någon att rådfråga när man aldrig vart 

arbetslös tidigare.” Endast tre av respondenterna anser att det inte är de själva som sitter inne med 

svaren. 

 

 

 

Figur 21. Beskriver svaren på frågan om respondenterna själva anser att de sitter inne med svaren på 

hur de ska nå ny sysselsättning (n=29). 

5. Analys 

Vi avser under denna del av uppsatsen att presentera en analys av resultaten i undersökningen. 

Detta kommer att göras för att förenkla för läsaren. Analysdelen kommer att ha samma struktur som 

resultatdelen, och presenteras utifrån varje forskningsfråga. Till en början sammanfattas resultaten, 

vilka vi sedan resonerar kring i huvudsak i förhållande till den tidigare forskning och den 

anknytande litteratur som vi behandlat under bakgrundsdelen. Detta för att det skall underlätta 

strukturen. 
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5.1 Hur ser deltagarna på coachen som 
stödjande funktion? 

De flesta av de tillfrågade ansåg att de tyckte att det i viss mån var viktigt för dem med stöd av en 

coach i samband med uppsägning. Ingen uppgav att de tyckte det var oviktigt för dem. De flesta 

ville träffa en coach en gång i månaden eller oftare, och ett fåtal ansåg att flera gånger i veckan vore 

önskvärt. En stor majoritet av respondenterna ansåg att det var viktigt att coachen är en god 

lyssnare, som kan sätta sig in i vad individen upplever och känner. Endast ett fåtal uppgav att de 

inte förväntar sig det av coachen. Vidare uppgav majoriteten av de tillfrågade att de förväntade sig 

att coachen skulle ge dem råd och tips, över hur individen själv kan påverka sin situation. En stor 

majoritet av respondenterna förväntade sig att coachingen skulle bidra med stärkt självförtroende. 

 

Som Bosse Angelöw (1986) menar, så utgör alltså en uppsägning en risk för upplevd stress hos 

individen. Även Anders Bruhn (2003) menar att individen i samband med uppsägning riskerar att 

uppleva stark stress, och att denna stress kan beskrivas som känslan av kontrollförlust. Denna 

kontrollförlust skulle även kunna liknas med det som i Passer & Smith (2003) omnämns som extern 

locus of control, alltså att individen innehar en känsla av minskad kontroll över vad som sker i 

dennes liv. Denna stress anses inom forskningen oemotstridligt förebyggas och reduceras med hjälp 

av socialt och företrädelsevis emotionellt stöd.  

 

Resultaten i denna undersökning, visar på att de allra flesta av de tillfrågade ansåg att stöd av en 

coach i samband med uppsägning var viktigt för dem i viss utsträckning, och ingen uppgav att det 

inte var viktigt.  

 

Gjerde (2004) menar i enlighet med många andra, att stress kan reduceras hos individen med hjälp 

av socialt stöd. Det sociala stödet kan delas in i fyra kategorier; känslomässigt stöd, uppdragsstöd, 

informationsstöd och praktiskt stöd. Majoriteten av respondenterna uppgav i denna undersökning 

att det var viktigt att coachen är bra på att lyssna av och känna in individens upplevelser och 

känslor. Detta kan tänkas motsvara det emotionella stödet som både Karlsson (2008) och Gjerde 

(2004) skriver om i form av uppmärksamhet, intresse och omtanke för individen. Karlsson (2008) 

menar även att ökad känsla av kontroll leder till ökad psykologisk tillfredställelse och att socialt 

stöd, exempelvis hos familj och vänner leder till ökad fysisk och psykisk hälsa.  

 

Den stora efterfrågan av stöd som undersökningen visar kan möjligen förklaras med, att de som 

valde att tacka ja till stödet från en coach, och därmed ingick i undersökningen, ansåg att det var 

viktigt. Däremot skulle man kunna tänka sig att de personer som tackat nej till stödet från en coach, 

och därmed inte ingick i undersökningen uppfattar att det inte är viktigt med stöd från en coach vid 

uppsägning. Dessa personer upplever möjligen stöd hos andra personer i sin omgivning.  

 

Majoriteten av de tillfrågade väntade sig att coachen skulle ge dem tips och råd över hur de kan 

påverka sin situation. Detta kan liknas vid det stöd som Gjerde (2004) beskriver och benämner som 

praktiskt stöd där utöver tips, och råd även hjälp ingår. 
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En stor majoritet av respondenterna förväntade sig också att coachingen skulle bidra med stärkt 

självförtroende hos dem själva. Som vi tidigare visat på under bakgrundsavsnittet så menar Berg 

(2008) att coachen genom feedback, alternativa lösningar och frågor skall stötta den coachade till 

att förverkliga sina mål, utveckla sina talanger och sitt självförtroende, så att personen kan känna att 

den lever ett bra liv.  

 

Vi vill även här göra en koppling till begreppet om self efficacy som beskrivs i Passer & Smith 

(2003) som individens tilltro till sig själv i avsikt att nå ett specifikt mål. Det specifika målet för 

respondenterna i denna undersökning kan antas vara att nå ny sysselsättning.  Vi menar att de 

samlade förväntningarna på coachen som stödjande funktion, kan förstås som att respondenterna 

eftersträvar stärkt self efficacy i avseende att söka ny sysselsättning. 

 

5.2 Hur ser deltagarna på coachingen för att nå 
ny sysselsättning? 

Då det gäller deltagarnas motivation till att hitta ny sysselsättning, så kan man utläsa av resultaten 

att nästan hälften av respondenterna placerar sig på den delen av motivationsskalan som 

representerar hög motivation. Endast tre av respondenterna hade placerat sig på låg motivation 

vilket tyder på att motivationen till att nå ny sysselsättning verkar vara tämligen hög bland många 

av respondenterna. Två av deltagarna hade utvecklat sina svar skriftligt, där en angav att hon helst 

ville tillbaks till det gamla jobbet, och den andra antydde att hon upplevde det som svårt att hitta ny 

sysselsättning under rådande omständigheter. Deltagarna har förväntningar på att coachingen ska 

förbereda dem för olika aktiviteter som är sammankopplade med att nå ny sysselsättning. 

Resultaten visar att deltagarna förväntar sig att få kunskaper om arbetsmarknaden, om hur man 

marknadsför sig på arbetsmarknaden, hur man förbereder sig för en anställningsintervju samt nya 

tankar och idéer. Samtidigt som det råder höga förväntningar på coachingens innehåll, kan man se 

att flertalet svarat ”instämmer till viss del” då det gäller frågan om coachingen kommer leda till att 

de når ny sysselsättning. Deltagarna verkar således ha högre förväntningar på coachingens innehåll 

än dess resultat i avseende att finna en ny sysselsättning.  

 

Ett av coachingens syften är enligt Gjerde (2004) att frigöra potential hos individen. Genom att 

sammankoppla individens kunskaper, värderingar, mål och motivation med konkret handling. 

Individens motivation är alltså en viktig ingrediens inom coaching. Deltagarnas motivation till att 

nå ny sysselsättning förefaller vara stark. Bolinder (2006) visar på att det finns ett samband mellan 

individens förväntningar och dennes vilja att förändra sin situation som arbetslös. Motivation till att 

arbeta menar Bolinder inte behöver spela någon roll då det gäller individens sökaktivitet vid 

arbetslöshet. Det är i stället individens jobbförväntningar som spelar in. Att undersökningens 

deltagare har en hög motivation, skulle utifrån Bolinders resonemang, inte behöva betyda att de har 

höga förväntningar på att de ska nå ny sysselsättning.   

 

Av resultaten kan man utläsa att individerna har höga förväntningar på coachingens innehåll. 

Förväntningarna på att coachingen ska leda till ny sysselsättning förefaller inte vara lika höga som 

på coachingens innehåll, även om majoriteten instämmer till viss del. Att förväntningarna ändå kan 
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anses vara höga, både då det gäller coachingens innehåll och vad det ska leda till, kan bero på att 

deltagarna befinner sig tidigt i den anpassningsprocess som beskrivs i Angelöw (1986). Han menar 

att individens förväntningar sänks ju längre denne befinner sig i arbetslöshet. Även Pensjös (2006) 

undersökning gällande arbetslöshetsprojekt för ungdomar visar att förväntningarna sänks bland de 

som varit inne i projekten under längre tid.  

 

Att det ändå råder en skillnad mellan individens förväntningar på coachingens innehåll och vad det 

förväntas leda till, skulle kunna tillskrivas det allmänna arbetsmarknadsläget. Bolinder (2006) 

konstaterar att individens jobbförväntningar påverkas av hur den rådande arbetsmarknaden ser ut. 

Vid hög arbetslöshet sänks individens förväntningar på att nå ny sysselsättning. Att resultaten pekar 

på något lägre förväntningar på coachingens resultat kan således bero på att det vid tiden för 

undersökningen råder lågkonjunktur och en kraftigt stigande arbetslöshet. Karlsson (2008) menar 

att även motivationen påverkas negativt om målet upplevs som svårt att nå. Om vi antar att det 

svåra läget på arbetsmarknaden påverkar individerna, kan detta som vi ser det bidra med en 

förklaring till varför respondenterna har högre förväntningar på coachingens innehåll, än på dess 

resultat i syfte att nå ny sysselsättning. 

 

5.3 Hur ser deltagarna på ansvarsfördelningen i 
mötet med en coach? 

Då det gäller deltagarnas förväntningar på ansvarsfördelning, mellan dem själva och coachen, kan 

man se att endast hälften av de tillfrågade ansåg att det är de själva som har huvudansvaret för att nå 

ny sysselsättning. En av de tillfrågade instämmer inte alls i påståendet att det är de själva som har 

huvudansvaret. Samtidigt är det fler än hälften som anser att coachen och omställningsföretaget, till 

viss del har huvudansvaret för att respondenten ska nå ny sysselsättning. Vidare anser en stor del av 

respondenterna att de skulle ha samma möjlighet att nå ny sysselsättning även utan kontakten med 

en coach. En stor del av de tillfrågade menar också att de till viss del själva sitter inne med svar på 

hur de ska nå ny sysselsättning. 

 

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att det finns vissa förväntningar på att coachen eller 

omställningsföretaget har ett ansvar för att individen ska nå ny sysselsättning. Samtidigt tyder 

resultaten på att det bland majoriteten av respondenterna finns en uppfattning om de själva har 

huvudansvaret.  

 

En central utgångspunkt inom coaching är att det ska bidra med medvetenhet och ansvarskänsla hos 

den coachade (Whitmore 2003). Av resultaten i undersökningen kan man utläsa att det bland 

deltagarna finns en medvetenhet om att det är de själva som har ansvar för hur de ska påverka sin 

situation. Både Whitmore (2003) och Gjerde (2004) pekar på det egna ansvarets betydelse för att 

våra handlingar ska falla väl ut. Av resultaten kan man utläsa att deltagarnas förväntningar går i 

linje med dessa, inom coachingen centrala tankar. Samtidigt kan man urskönja att det hos en 

tämligen stor del av individerna föreligger förväntningar kring att någon annan än dem själva delvis 

har ett ansvar. Exempelvis anses coachen eller omställningsföretaget delvis bära ansvar för att 

individen når ny sysselsättning. 
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I Zachrissons (2007) studie framkommer det att den coachade i ett inledande skede, i viss 

utsträckning förväntar sig att coachen ska ordna med ett nytt jobb. Resultaten i vår undersökning 

visar att det kan finnas en del förväntningar i den riktningen. Respondenterna i undersökningen är i 

en inledande fas av coachingen vilket kan förklara att det finns förväntningar på att någon annan 

har ansvar. Gjerde (2004) menar att coachingen i sig ska bidra med att individen själv ska sätta upp 

sina mål, vilket i sin tur leder till ökat ansvar och förpliktelse inför uppgiften att nå målet. Om 

deltagarna i undersökningen ännu inte satt upp tydliga mål, skulle man utifrån Gjerdes resonemang 

kunna tänka sig att ansvarskänslan hos deltagarna, med hjälp av coaching, kan se annorlunda ut 

längre fram i processen.  

 

Utifrån Karlssons (2008) och Passer & Smiths (2003) resonemang kring kontroll kan de som 

tillskriver sig själva huvudansvaret för att nå ny sysselsättning jämföras med individer som innehar 

intern locus of control. Karlsson (2008) beskriver intern locus of control som att individen innehar 

känslan av att själv kunna påverka sin situation och sitt liv. De som däremot uppger att det finns 

andra i deras omgivning som har ett ansvar för att de ska nå ny sysselsättning kan jämföras med de 

som innehar extern locus of control. Vid extern locus of control upplever individen kontrollförlust 

och att det är andra än dem själva som påverkar händelserna i ens liv (Passer & Smith 2003).  

 

6. Slutsats  

Hur ser deltagarna på coachen som stödjande funktion? 

En slutsats som vi kan dra är att det bland respondenterna finns en förväntan på coachen som 

stödjande funktion. Resultaten pekar på att deltagarna efterfrågar det som Gjerde (2004) definierar 

som socialt stöd. Utifrån enkätfrågorna kan man utläsa att det framförallt är det praktiska och 

känslomässiga stödet som är framträdande. Det praktiska stöd som efterfrågas är i form av tips och 

råd i form av hur man skriver ett CV, förbereder sig för en intervju samt hur man marknadsför sig 

på arbetsmarknaden. Då det gäller det känslomässiga stödet tycker respondenterna att det är viktigt 

att coachen kan leva sig in i individens situation samt vara en god lyssnare.  

 

Hur ser deltagarna på coaching som medel för att nå ny 

sysselsättning? 

Resultaten pekar på att det hos respondenterna finns vissa förväntningar på att coachingen ska leda 

till ny sysselsättning. Vad man kan slå fast är att förväntningarna verkar vara tydligare på 

coachingens innehåll än på att det ska leda till ny sysselsättning. En slutsats kring detta skulle 

kunna vara att förväntningarna på coachingens resultat är något lägre på grund av det rådande 

arbetsmarknadsläget (Bolinder 2006).  
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På det hela taget verkar de tillfrågade ha en positiv hållning gentemot coaching. Detta kan ses i 

ljuset av tidigare undersökningar som Thorson (2005) och Johansson (2006) gjort där det verkar 

finnas en allmänt positiv bild av coaching som företeelse.  

 

Hur ser deltagarna på ansvarsfördelningen i mötet med en coach? 

En slutsats vi kan dra är att det bland en betydande del av respondenterna finns förväntningar på att 

någon annan än dem själva har ett visst ansvar för att de ska nå ny sysselsättning. Utifrån resultaten 

kan man utläsa att en del av dessa förväntningar faller på coachen och omställningsföretaget. Detta 

kan ställas i relation till Zachrissons (2007) tidigare forskning om coaching av arbetssökande, där 

resultatet visar på liknande tendenser.   

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka individens förväntningar i mötet med en coach. Vi 

valde att titta på förväntningar gentemot de tre aspekterna stöd, resultat och ansvarsfördelning. 

Resultaten svarar väl mot de för undersökningen ställda forskningsfrågorna. De visar också på att 

de grundantaganden som vi hade inför studien till stor del besannades.  

 

Vi antog till exempel att respondenterna hade stora förväntningar på coaching som medel för att nå 

ny sysselsättning. Detta besannades också till viss del av studien, men det som var intressant att se 

var att förväntningarna mer verkar vara riktade mot coachingens innehåll än mot dess slutgiltiga 

mål. Vad detta grundar sig i har vi i denna studie inte kunnat ge ett svar på, då det inte var vår 

ursprungliga ambition. De något lägre förväntningarna på att coachingen ska leda till ny 

sysselsättning kan förklaras med den yttre faktor som det rådande arbetsmarknadsläget utgör. Men 

det kan även bero på individens specifika tilltro till coaching. Vi kan alltså inte uttala oss om 

orsaken till denna skillnad vilket kan anses vara en brist med undersökningen.  

 

Då det gäller den tredje forskningsfrågan angående ansvarsfördelning antog vi att det hos 

respondenterna skulle finnas uppfattningar om att coachen har ett ansvar för att de ska finna ny 

sysselsättning. Detta antagande besannades även det till viss del då flera uttryckte att det finns ett 

ansvar hos coachen och omställningsföretaget. Vi kan emellertid inte uttala oss mer djupgående 

kring hur förväntningarna på ansvarsfördelningen ser ut i mötet med en coach. Vi vet exempelvis 

inte hur individen definierar ansvaret, vilket hade varit av betydelse för att få en djupare förståelse 

kring vårt problemområde. Det vi kan konstatera är att det bland en stor del av respondenterna finns 

förväntningar på att någon annan än de själva besitter ett ansvar för att de ska nå ny sysselsättning. 

Det i sig anser vi ändå vara ett intressant resultat som denna undersökning bidrar med.  
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En styrka med vår undersökning är att den tittar på den coachades perspektiv då det gäller 

förväntningar på ansvarsfördelningen mellan dem själva och coachen. Tidigare forskning har visat 

att det bland coacher på Trygghetsrådet finns en uppfattning om att coachen besitter ett ansvar då 

det gäller att ordna med ett nytt jobb. Vår undersökning visar att det hos deltagarna faktiskt finns 

sådana uppfattningar. Enligt den statliga utredningen kring omställningsavtal (SOU 2002:59), 

saknas det vetenskaplig forskning kring individperspektiv och coaching. Vår undersökning bidrar 

med mer kunskap om individens förväntningar kring coaching i samband med uppsägning och 

arbetssökande. 

 

Då det gäller bortfall i undersökningen så var det externa bortfallet 11 personer av 40. Vi menar att 

detta bortfall inte utgör någon större skillnad för resultatens giltighet. När det gäller det interna 

bortfallet blev det på grund av ett fel i enkäten ett bortfall på fyra respondenter på tre frågor, vilket 

ändå får anses som litet i sammanhanget. Vidare hade en fråga om individens tidigare erfarenheter 

av en coach missuppfattats, vilket medförde att vi inte kunde använda oss av den frågan. Utifrån 

den frågan hade vi kunnat föra ett tydligare resonemang kring individens tidigare erfarenheter och 

hur dessa är sammankopplade till individens förväntningar. Detta blev nu inte möjligt inom ramen 

för detta arbete. 

 

För oss som studie- och yrkesvägledare är resultaten viktiga då det förefaller viktigt med det som 

omnämns som socialt stöd. I vår utbildning har vi kontinuerligt berört vikten av att inneha ett 

empatiskt förhållningssätt i mötet med människor som söker vår hjälp. Vår studie har ytterligare 

poängterat vikten av detta. Studien är också viktig då det gäller frågan om ansvarsfördelning. För 

att förväntningarna inte ska vara orealistiska från individens sida är det viktigt att man som coach, 

vägledare eller annan i liknande position tydliggör vad som kan förväntas av dem.    

7.2 Metoddiskussion 

I arbetet med denna undersökning har vi haft en önskan om att få en samlad bild över tendenser om 

hur det generellt kan se ut i en population. Ambitionen har varit att så många som möjligt inom 

ramen för denna undersökning skulle komma till tals, för att förmedla sin bild av coaching. 

Dessutom har vi haft en ambition om att helt skydda individernas identitet, då dessa kan tänkas 

uppleva sin situation som känslig och stressande. Därför har vi använt oss av en kvantitativ metod 

och en surveyundersökning. En stor styrka med kvantitativ metod utgörs av möjligheten för 

generaliseringar. 

 

För att nå respondenterna kontaktades ett omställningsföretag som ville hjälpa oss nå dessa 

individer. Det enklaste menade personalen på företaget skulle vara att enkäterna delades ut via 

coacherna. En styrka med detta förfarande har varit att vi nått fler än om vi hade gjort intervjuer, 

vilket hade tagit betydligt längre tid för det stora antalet respondenter. Dessutom har 

respondenterna kunnat vara helt anonyma, utan att deras identitet har röjts. Ytterligare en styrka har 

varit att vi kunna ställa mer känsliga frågor som besvarats, vilket kanske inte varit möjligt vid 

exempelvis intervju.  
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Vi hade ambitionen att nå 40 respondenter i vår undersökning. På grund av tidsbrist fick vi tillgång 

till 29 respondenter vilket vi ändå anser oss vara nöjda med. En styrka med att enkäterna fylldes i 

på plats var att alla som tillfrågades också svarade. En nackdel kan vara om det av respondenterna 

uppfattades som tvingande att besvara enkäten. 

 

Samtidigt hade vi kanske kunnat få en djupare förståelse av enskilda individers förväntningar kring 

coaching genom intervjuer och ett kvalitativt angreppssätt. Genom en kvalitativ studie kunde vi 

genom intervjuer kunnat få mer uttömmande svar, samt försäkrat oss om att frågorna uppfattades på 

det sätt som vi önskade. Holme & Solvang (1997) menar att kvalitativa studier kännetecknas av 

flexibilitet, som exempelvis att man kan ändra på frågorna vid datainsamlingstillfället. 

 

Den stora svagheten med att använda enkäter som datainsamlingsmetod är enligt Holme & Solvang 

(1997) att forskaren inte har någon säkerhet eller kontroll över om informationen ger svar på det 

forskaren undrar. Följaktligen förhåller det sig så med denna undersökning med, då vi ej med 

säkerhet kan uttala oss om resultatens värde eftersom vi ej kan veta hur respondenterna tolkat de 

olika frågorna. 

 

Genom vår undersökning har vi möjligen nått en förklaring av hur det förhåller sig, men vi hade 

kanske dessutom genom exempelvis intervjuer kunnat nå en ökad förståelse av det vi undersökt. 

 

7.3 Diskussion om framtiden  

Utifrån denna studie har vi fått mer kunskap om individens förväntningar inför mötet med en coach. 

Som vi ser det är detta viktig kunskap, men utgör bara en liten bit av ett pussel. De vetenskapliga 

kunskapsluckorna kring coaching och vad det kan tänkas leda till är fortfarande stora. Exempelvis 

har denna undersökning inte bidragit med kunskap om hur coachingen svarar upp mot deltagarnas 

förväntningar och om de anser att de fått vad de förväntat sig. Ett sätt att nå kunskap kring detta kan 

vara att genom en longitudinell studie, undersöka deltagares förväntningar kring coaching och hur 

de förändras under coachingprocessen. Exempel på nya forskningsfrågor kring coachingens effekter 

på individnivå skulle kunna vara; Leder coaching till ökad ansvarskänsla? Leder coaching till ökad 

self efficacy? Hur påverkas deltagare rent psykologiskt? Bidrar coaching med ökad psykisk hälsa? 

Tidigare forskning visar på att arbetslöshet och att förlora jobbet kan innebära stor upplevd stress 

och en risk för ökad ohälsa. Frågan är om mötet med en coach hjälper till med att reducera stress?  

 

Dessutom vet vi som vi tidigare nämnt inte mycket om hur individen definierar det upplevda 

ansvaret, inför att nå ny sysselsättning. Hur ser denna ansvarsfördelning egentligen ut? Hur 

motiverar deltagarna att ansvaret delvis ligger hos någon annan än de själva? Hur kommer det sig 

att coachen och omställningsföretaget har ett ansvar inför att individen ska nå ny sysselsättning?  

Detta skulle kunna utgöra en grund för framtida forskning utifrån ett individperspektiv. 

 

Det skulle även vara intressant att få ökade kunskaper kring coachingens effekter på samhällsnivå, 

exempelvis om cochingen leder till minskad arbetslöshet. Ett sätt att få kunskap kring detta skulle 

kunna vara en jämförande studie mellan de som tagit del av coaching och de som inte tagit del av 

coaching i syfte att nå sysselsättning. Hur påverkar coaching individens möjligheter att nå 
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sysselsättning? Har de som genomgått coaching nått ny sysselsättning i större utsträckning än de 

som inte tagit del av coaching?  

 

Utifrån vår litteraturgenomgång har vi skapat oss en bild av coaching som kan sägas utgöra en 

vedertagen utgångspunkt för coaching som metod. Vi har valt ut delar som förefaller vara centrala 

och diskuterat individens förväntningar utifrån dessa. Men vad vi fortfarande har ringa kunskap om 

är vilka teoretiska utgångspunkter som omställningsföretagen har. Kan litteraturen vi använt oss av 

i denna studie kunna anses representera vad de olika omställningsföretagen faktiskt utgår ifrån? 

Vilka specifika arbetsredskap används vid coachingen? Vi vet heller inte om deltagarna upplever att 

de fått det som omställningsföretagen förmedlar inför deltagarna att de kan bistå med. 

 

Vidare vill vi göra några reflektioner kring den allt mer ökande framväxten av omställningsaktörer 

som vi ser idag. Omställningsföretagen konkurrerar på den fria markanden om upphandlingar, för 

att i slutänden erbjuda uppsagda och arbetslösa individer coaching. Omställningsföretagens egna 

utvärderingar visar på att coachingen leder till stor kundnöjdhet och att en stor andel av deltagarna 

når ny sysselsättning. Kommer utvärderingar och kundundersökningar som utförs under den 

globala finanskrisens tider ge lika positiva resultat som tidigare? Hur mycket spelar tillgången på 

arbeten roll vid dessa undersökningar?   

 

Slutligen ställer vi oss frågan; vilken kontroll finns egentligen kring alla nya omställningsaktörer? 

Finns det en risk för att det dyker upp aktörer som har ekonomiska intressen för ögonen istället för 

individens bästa? Är omställningsföretagens mål och ambitioner desamma som individens? 
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Bilaga 1  Enkätfrågor 

1.  Kön:  Man   kvinna  

2. Ålder: Jag  är född 19___ 

 

3. Hur lång tid varade din senaste anställning? 

 
0-12 mån                       1-3 år            3-5 år                  5 år eller längre 

 

 

 

 
 
 

4. Vilken utbildningsnivå har du?  
 

Grundskola, folkskola, realskola eller liknande   
 
Gymnasieutbildning   
   
Högskola eller universitetsutbildning    

 
 

 

 

5. Har du tidigare erfarenheter av att ha träffat en coach? 

Ange ett svarsalternativ: 

 

 

Ja                   Nej 

 

 

 
6. Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur bedömer du dina erfarenheter av 

coachning? (Om du svarade nej, gå vidare till fråga 7). 
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Negativa Positiva          Väldigt positiva              Varken eller 

 

 
 

Kommentera:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

7. Hur stor skulle du bedöma att din motivation är att nå ny sysselsättning? 

 

1 innebär låg motivation och 6 motsvarar hög motivation 

 

 

1  2 3 4 5 6 

 

 

Kommentera:________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
 
8. Jag tror att det är viktigt för mig att ha en regelbunden kontakt med en coach 

som stöd vid uppsägning. 
 

Ange ett svarsalternativ: 

 

 

Instämmer helt               Instämmer till viss del Instämmer inte alls   

 

Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

9. För mig är det viktigt att coachen är bra på att lyssna på vad jag upplever och 
känner. 

Ange ett svarsalternativ: 

 

Instämmer helt               Instämmer till viss del Instämmer inte alls   
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Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

10.  Hur ofta vill du ha möten med en coach? 
 

Ange ett svarsalternativ: 

 

1 gång i månaden            1 gång i veckan    Flera gånger i veckan 

 

 

Om annat ange:_____________________________________________________ 

 

 

 

 

11. Vad innebär ett professionellt bemötande för dig? 
 

Jag tycker att en coach ska vara... 

 

Rangordna; 1 är det viktigaste, 2 är det näst viktigaste, osv.. 

 

 

  

-en person som kan förstå och sätta sig in i min situation 

 

- en person som är positiv och uppmuntrande 

 

- en person som hjälper mig att tänka i nya banor 

 

- en person som hjälper mig att förbise hinder   

 
 

 

 
12. Jag förväntar mig att coachen kommer ge mig tips och råd om hur jag kan 

påverka min situation. 
 

Stämmer helt      Stämmer till viss del          Stämmer inte alls 

 

Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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13. Beskriv kort hur du vill att coachen ska ge dig personligt stöd vid de 
individuella mötena. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 
14. Jag förväntar mig att coachen ger mig praktiska uppgifter jag bör genomföra 

med avsikten att nå ny sysselsättning. (T.ex. ringa samtal, tala med min 
omgivning, skriva CV). 
 

Instämmer helt  Instämmer delvis         Instämmer inte alls 

 

 
Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
15.  Jag förväntar mig att coachningen kommer att bidra med: 

 
 

Ökade kunskaper om arbetsmarknaden 
 

Instämmer helt               Instämmer till viss del Instämmer inte alls   

 

 

Hur jag ska marknadsföra mig på arbetsmarknaden 
 

Instämmer helt               Instämmer till viss del Instämmer inte alls   

 

 
Hur jag förbereder mig för en eventuell jobbintervju 

Instämmer helt               Instämmer till viss del Instämmer inte alls   

 

 

Stärkt självförtroende 
 

Instämmer helt               Instämmer till viss del Instämmer inte alls   
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:ya idéer och tankar 
 

Instämmer helt               Instämmer till viss del Instämmer inte alls  

 

 

 

  

16. Jag anser att jag själv har huvudansvaret för att nå ny sysselsättning.       
 

Ange ett svarsalternativ: 

 

Instämmer helt               Instämmer till viss del Instämmer inte alls  

 

Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
17. Jag anser att coachen/omställningsföretaget har huvudansvaret för att jag ska 

hitta ny sysselsättning. 
 

Ange ett svarsalternativ: 

 

Instämmer helt               Instämmer till viss del Instämmer inte alls   

 

Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
18. Jag förväntar mig att kontakten med en coach ska leda till ny sysselsättning. 

 

Instämmer helt              Instämmer till viss del            Instämmer inte alls 

       

Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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19.  Jag förväntar mig att jag själv sitter inne med svaren på hur jag kan finna en ny 

sysselsättning. 
 

 Instämmer helt               Instämmer till viss del  Instämmer inte alls 

 

Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
20.  Jag tror att coachningen leder till att jag personligen presterar mer i syfte att 

nå sysselsättning, än jag hade gjort utan en personlig coach. 
 

Instämmer helt                 Instämmer till viss del       Instämmer inte alls 

 

Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  

 
21. Min uppfattning är att jag skulle ha lika stora möjligheter att nå ny 

sysselsättning utan att träffa en coach. 
 

            Instämmer helt                 Instämmer till viss del       Instämmer inte alls 

 

Motivera ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Stort tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 Följebrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms Universitet. Under 

våren skriver vi en C-uppsats och vi behöver nu din hjälp för att genomföra detta. Uppsatsen 

kommer att handla om individens förväntningar av mötet med en coach/rådgivare, därför vänder vi 

oss till dig som ingår i ett omställningsprogram och därmed kan ge intressant och relevant 

information i ämnet. Vi har formulerat en enkät som innehåller ett antal frågor kring coaching som 

vi nu ber dig svara på. Om det dyker upp några frågor eller oklarheter kring undersökningen är du 

välkommen att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. 

 

Din medverkan kommer vara helt anonym och dina svar kommer endast att användas till vår 

undersökning. Observera att undersökningen genomförs av oss som enskilda studenter och inte har 

något med Startkraft att göra. Startkraft har endast hjälpt oss att förmedla kontakten till er. Vi vill 

också informera om att det naturligtvis är frivilligt för dig att ställa upp i undersökningen. Ditt 

deltagande och dina åsikter är dock av stor betydelse för undersökningen.  

 

Vi hoppas att vi får ta lite av din tid i anspråk! 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

Martin Bolinder & Kristian Dyrvik 

 

Martin: 062marbol@student.su.se, 070-6921206 

 

Kristian: 052kridyr@student.su.se, 070-4666596  

 

 


