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Den arbetslöses mottaglighet 

för coachingmetoden 
Jobbcoaching i början av arbetslösheten 

Nina Bylin & Frida Gustavsson 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvantitativa enkätstudie var att undersöka om coaching är rätt metod för 

individer som befinner sig i inledningsskedet av en ofrivillig arbetslöshet. I ett försök att utröna 

detta har vi undersökt vilka behov individen upplever sig ha i början av sin arbetslöshet, men 

också om coachingen tillfredsställer några av dessa. Med Maslows behovshierarki som 

utgångspunkt sammanställdes frågor som sammanlagt 23 arbetslösa, inskrivna vid fem olika 

arbetsförmedlingar i Stockholms län, svarade på. Resultaten visar att respondenterna har de fyra 

första mer basala behoven i hierarkin otillfredsställda. Via coachingen tycks respondenterna, 

förutom ett ökat självförtroende, fått bekräftelse och förståelse, vilket kan förklara att 

respondenterna känner sig motiverade och redo till att förverkliga sig själva i coachingen. 

Oavsett kön upplevde en klar majoritet av studiens respondenter stödet de fick via coachingen 

som positivt. Slutsatsen är att coachingen, i denna studie, visat sig vara en passande metod för 

att öka den arbetslöses självförtroende och förmåga att anta nya yrkesmässiga utmaningar. 
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The unemployed´s readiness 

to the coaching method  
Jobcoaching in the beginning of unemployment 

 

Nina Bylin & Frida Gustavsson 

 

Abstract  
The aim of this quantitative study is to investigate if coaching is a suitable method for 

individuals who are in the initial stage of involuntary unemployment. In an attempt to ascertain 

this, we have examined the needs an individual experience having in the start of their 

unemployment but also if coaching satisfies any of these. With Maslows hierarchy of needs as a 

starting point questions were formed to the 23 unemployed who participated in the study. The 

participants were enrolled at five different unemployment agencies in Stockholm county. The 

results show that respondents have the first four needs in the hierarchy unsatisfied. With 

coaching the respondents seem to improve self-confidence and get confirmation and 

understanding, which may explain why the respondents feel motivated and ready to fulfill 

themselves with coaching. Regardless of sex a clear majority of the respondents experienced the 

support they received with coaching as positive. The conclusion of this study is that coaching 

proved to be an appropriate method to increase the unemployed´s self-confidence and ability to 

meet new professional challenges. 
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 1. Inledning 

I finanskrisens kölvatten kommer nu vågen av varsel. Inom de kommande två åren beräknas 

Sveriges sysselsatta att minska med ca 135 000 personer och arbetslösheten kommer att stiga 

med tre procentenheter, från 6,1 till 11%
1
. Med anledningen av den kraftigt gungande 

arbetsmarknaden har regeringen förstärkt resurser till Arbetsförmedlingen med 2,9 miljarder 

kronor och formulerat nya mål:  

”Arbetsförmedlingen ska löpande prioritera resurser till regioner som drabbas av större varsel 

samt säkerställa att tidiga coachningsinsatser kommer till stånd. Arbetsförmedlingen ska 

vidare genomföra satsningen på utökade praktikplatser för personer tidigt i en 

arbetslöshetsperiod samt införande av praktisk kompetensutveckling ” Arbetsmarknaden 

(1/09). 

Alla inskrivna vid arbetsförmedlingen kommer, i ett tidigt skede av arbetslösheten och under en 

tre månaders period, erbjudas personlig coaching. 

1.1 Val av problemområde 

Coachingen erbjuds och kan därmed betraktas som frivillig, men frivilligheten kan ifrågasättas. 

Bedömer den arbetslöses handläggare att åtgärden är nödvändig för den arbetslöse riskerar 

denne att avstängas från arbetslöshetskassan om han eller hon tackar nej till coachingen.  

Målgruppen omfattar de som riskerar att bli eller nyligen blivit arbetslösa, men gäller inte 

sökande inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Under 2009 

skall 110 000 arbetslösa få coaching via arbetsförmedlingen, en siffra som successivt kommer 

att öka fram till 2011
2
. 

För att svara upp till målet upphandlar Arbetsförmedlingen i dagarna ca 500 kompletterande 

aktörer, till dess att upphandlingen är klar har arbetsförmedlingen visstidsanställt 740 egna 

jobbcoacher. Enligt Arbetsförmedlingen skall jobbcoachen, förutom ”coachande samtal”, 

erbjuda stöd vid framtagning av CV, intervjuträning, kunskap om sökvägar som t.ex. Internet, 

dagstidningar och liknande samt söka praktikplatser
3
. Kritiken mot regeringens satsning är 

märkbar och indelad i två huvudspår. I det ena ifrågasätts både massrekryteringen av 

jobbcoacher samt deras kompetens, då coachutbildningen endast omfattar 7,5 dagar, och vilket 

kritikerna, som inte tycks ta hänsyn till coachernas tidigare utbildningsnivå, menar kan påverka 

kvalitén på åtgärden. I det andra, mer tongivande, kretsar kritiken kring huruvida satsningen är 

gångbar vid dagens läge på arbetsmarknaden. Oppositionen menar att läget omöjliggör 

satsningens syfte, att få ut människor i jobb, och föreslår istället att satsningen borde ligga på att 

anpassa och höja de arbetslösas kompetens (DN, 25/2-09). Åtgärdens upplägg, att individen 

endast coachas under tre månader, kritiseras i Dagens Nyheter av Carl-Gustaf Leinar, VD på 

                                                      
1http://www.konj.se (2009-05-14) 

2http://www.arbetsformedlingen.se (2009-03-10) 

3http://www.arbetsformedlingen.se (2009-03-10) 

http://www.konj.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
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Trygghetsrådet. Han bedömer att det i dagsläget snarare tar 10–12 månader att få ut människor 

på arbetsmarknaden. Leinars syn på tidsaspekten är relevant då 10 000 personer blir av med 

jobbet varje vecka
4
.  

Vårt intresse för ämnet väcktes i första hand under vår studie- och yrkesvägledarutbildning. Det 

coachande arbetssättet har under utbildningen lyfts fram som ett kompletterande arbetssätt i 

studie- och yrkesvägledning. Vi ser coaching som ett sätt att få respondenten att definiera mål 

och önskade tillstånd, där respondentens bakgrund läggs åt sidan och siktet ställs mot framtiden. 

Coaching är aktuellt i samhället i dag och det har nästan gått inflation i begreppet. Förutom 

jobbcoacher finns det bland annat hälsocoacher, hundcoacher och coacher som lär oss hur vi ska 

förhålla oss till våra barn eller hitta våra andliga vägar. 

Under vår utbildning har vi dels lärt oss att utgå från individen och dennes behov, men också att 

individens ”readiness” (se 1.8 Begrepp) är avgörande för att individen skall kunna fatta väl 

underbyggda karriärval. Kritiken mot åtgärden är skiftande men ingenstans lyfts frågan om 

huruvida den arbetslöse är mottaglig för det arbetssätt och den grundsyn som coachingen 

representerar. Vi ställer oss här frågan om metoden fyller de individuella behov den arbetslöse 

har i initialskedet av arbetslösheten? 

Projektet kostar närmare 3 miljarder kronor, målet är att coaching skall generera sysselsättning i 

en tid då prognoserna pekar på nästan 11 % arbetslöshet. Visar denna studies resultat att 

projektet är en felsatsning, att denna målgrupp inte är mottagliga för coaching, kan det resultera 

i en ekonomisk vinning för samhället då staten kan lägga pengar på annat. För den enskilda, 

arbetslösa, individen kan ett negativt resultat alstra andra, mer arbetsmarknadsinriktade, 

åtgärder. 

.  

1.2 Förförståelse 

Vi är i sluttampen av vår treåriga högskoleutbildning till studie- och yrkesvägledare där vi bland 

annat studerat och analyserat metoder och teorier kring individers val och vägledning. Om man 

inte har en passande bakgrund, och saknar kunskap kring hur människor väljer och agerar, 

ställer vi oss frågande till om 7,5 dagars coachutbildning är tillräcklig. 

Vissa av de teorier som vi studerat, under studie- och yrkesvägledarutbildningen, betonar vikten 

av att vara motiverad och redo för att fatta väl underbyggda val. Oavsett om valen, i dessa fall, 

behöver vara väl underbyggda eller inte så är vår övertygelse att individen bör känna sig 

motiverad till en karriärprocess för att lyckas nå uppsatta mål. Vi kan i vissa fall, och i detta 

specifikt, se coachingmetoden som en lite väl enkel och snabb lösning. Vi kan se att samhället i 

stort präglas av en anda där snabba lösningar dominerar, då vi köper oss ”genvägar” i syfte att 

förenkla och lättare hantera vardagen 

                                                      
4 http://www.arbetsformedlingen.se  (2009-03-09) 

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=49
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1.3. Hypotes 

Vårt antagande är att en individ måste vara redo, ha vissa grundläggande behov tillfredställda, 

och vara motiverade för att kunna ta till sig coaching. Att steget till självförverkligande är långt 

då de basala behoven är hotade. 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka om den ofrivilligt arbetslöse, i inledningsfasen av arbetslösheten, är redo 

för den metod och den grundsyn som coachingen representerar. 

1.5 Forskningsfrågor 

1. Vilka behov upplever individen sig ha i initialskedet av arbetslösheten? 

2. Vilka behov tillfredställer coachingmetoden hos individen? 

1.6 Avgränsningar  

Vår studie är ett nedslag i inledningsskedet av Arbetsförmedlingens satsning, då upphandlingen 

av de privata aktörerna ännu inte är klar. Under studiens genomförande bedrevs inte åtgärden 

fullskaligt utan endast via arbetsförmedlingens egna jobbcoacher. Då vår uppsatstid ägde rum i 

uppstarten av jobbcoachsatsningen på Arbetsförmedlingen, medförde det att vi inte har kunnat 

titta på resultatet av en hel tremånadersperiod. Studien är därför ett nedslag, i början av en 

längre process. 

Tidsbegränsningen gjorde att vi valde att undersöka arbetslösa inskrivna på ett fåtal 

arbetsförmedlingar i Stockholms län. 

1.7 Människosyn och kunskapssyn 

Attityder gentemot arbetslösa har studerats i rapporten Attityder till arbetslösa - en studie av 

bakomliggande faktorer (Joas, 2008). Rapportens resultat visar att politiska sympatier speglar 

hur vi ser på arbetslösa, att personer med borgliga partisympatier, i högre grad, anser att 

arbetslösa är arbetsovilliga än de vars sympatier ligger åt vänster. I rapporten framgår det även 

att de negativa attityderna tenderar att minska under en tid med hög arbetslöshet . 

Studier visar att de flesta individer som precis blivit av med sitt arbete inledningsvis befinner sig 

i ett chockliknande tillstånd präglat av sorg och hopplöshet, med bristande självförtroende och 

sviktande motivation som konsekvens. När den ekonomiska tryggheten, som en anställning ger, 

försvinner så präglas individens tillvaro av oro för att klara de primära, fysiologiska, behoven 

(jmf. Jerlang, 2006). Samtidigt tror vi att alla människor bär på en inneboende potential som 

man ibland kan behöva hjälp med att plocka fram, exempelvis genom stöd av en coach. Har 

man inte fått möjlighet att bearbeta det trauma, som exempelvis en uppsägning kan medföra, är 

man varken redo att ta till sig nya kunskaper, se möjligheter eller känner sig motiverad att nå 

uppsatta mål. I likhet med CIP, Cognitive Information Process Theory, som förespråkar att 

individen skall ha en beredskap, en ”readiness”, för att fatta ett välgrundat karriärval, tror vi att 

allt måste få ta sin tid och att individen måste känna sig redo för att kunna se framåt. Vår 
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kunskapssyn är fenomenologisk då vi anser att hänsyn bör tas till individens kontext, att det är 

genom förståelse för den värld individen lever i som vi kan hjälpa en individ framåt (jmf. 

Hertzberg, 10/3-09).  

1.8 Begrepp  

Motivation 

Med begreppet motivation utgår vi från Maslow som menar, att det är det aktuella behovet hos 

individen som driver denne framåt och som motiverar till handling (Jerlang, 2006)  

Coaching 

Vi har valt att beskriva begreppet coaching enligt Gjerde (2004) som menar att det är ett 

avgränsat angreppssätt som syftar till att utveckla människor på det yrkesmässiga och 

personliga planet. Relationen är en till en (eller några få) och baserad på frivillighet. Coachens 

förmåga att se processen står i fokus och angreppssättet på utmaningar är inriktat på lösningar 

och möjligheter, inte att ge diagnos eller råd. Coachen, och den som coachas, riktar sin 

uppmärksamhet mot nutid och framtid.  

Behov 

Vi har här valt att dela in och förklara de mänskliga behoven enligt Maslows behovstrappa 

(Jerlang, 2006). Trappan består av fem steg där det första grundläggande steget symboliserar de 

fysiologiska behoven som hunger, törst och sömn. På trappans andra steg finns vårt behov av 

fysisk trygghet, det tredje steget är tillhörighetsbehovet som står för våra sociala behov, steg 

fyra är behov som status och självförtroende och det femte steget står för självhävdelsebehov, 

såsom personlig utveckling. 

Readiness 

Vi utgår från Cognitive Information Process, CIP, teorin som menar att readiness syftar på den 

mognad och kapacitet som bör finnas hos individen för att göra lämpliga yrkesval (Brown, 

2002). I ett lämpligt yrkesval tas hänsyn till komplexiteten i t.ex. familjen, sociala, ekonomiska 

och organisatoriska faktorer som påverkar en individs karriärutveckling. Individens mognad 

avgör om han är redo för nästa steg i processen och kan ta ett beslut.  

2. Bakgrund 

2.1 Resultat av litteratursökning 

Vi har sökt efter uppsatser på Internet via sökord som: coaching, arbetslöshet, behov och 

motivation. De uppsatser vi funnit intressanta och relevanta för vår studie har vi läst och, om 

inte kopplat direkt till vår studie, gått igenom litteraturförteckningen i syfte att nå relevant 

litteratur. På biblioteket har vi även sökt böcker som kan stadga upp de teorier vi ämnar använda 

oss av. Via artikelsök har vi nått artiklar som behandlar jobbcoaching generellt men även 

Arbetsförmedlingens jobbcoachsatsning specifikt. En uppgift, rörande satsningens bakgrund, 
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kom från en artikel i kvällstidningen Expressen. Då vi är skeptiska mot tillförlitligheten, hos 

Expressen, kontaktade vi ursprungskällan AMS för att kontrollera källan. Vi har även gått 

igenom de moment i vår utbildning som känts relevanta för uppsatsens syfte för att hitta lämplig 

litteratur.  

Genom sökning i databaser hittade vi även avhandlingar och utvärderingar, kopplade till det vi 

avsett att undersöka.  

2.2 Forskningsanknytning 

 2.2.1 Coaching  

Coaching syftar till att frigöra potential och är ämnat att ”ta fram det bästa” hos individen. 

Metoden har inslag av såväl filosofi som psyklogi, påminner om yrkesvägledning och är 

besläktat med rådgivning och mentorskap och kallas för co-aktive coaching. Den optimistiska 

människosyn som coachingen präglas av är en tro på att varje individ har möjlighet att påverka 

och forma sin situation och sin framtid. Trots yttre påverkan är det vi själva som skapar våra liv.  

Ordet coach har sina rötter i 1500-talets England och beskrev då något som ”fraktade” 

människor från där de var till dit de ville komma. Flera sekel senare, under 1970-talets mitt, 

adopterades ordet av amerikanska idrottstränare, varav tennistränaren Timothy Gallwey är den 

mest kända och den som räknas som coachingens fader. Gallawey ansåg att varje individs 

argaste motståndare var den egna kritiska rösten hans coachande tankesättet spred sig på 1980 

talet till näringslivet och några år senare började coachingskolor växa fram runt om i USA 

(Gjerde, 2004). Coach är ingen skyddad titel men 1996 grundades ICF, International coach 

federation, i syfte att bygga upp, stödja och upprätthålla en hög, internationell, nivå inom 

coachingyrket. Genom etiska standarder organiserar och utvärderar ICF coachingskolornas 

utbildningar i förhållande till sina standarder. 2003 fanns det 13 skolor i världen, i dag finns 

över 200 coachingskolor som erbjuder ICF-godkänd coachingcertifiering, varav 7 i Sverige.  

Coachingens syfte 

Det generella och grundläggande med coaching är frigörandet av potential hos individer. 

Coaching inriktar sig till det friska fungerande i syfte att plocka fram det bästa hos varje individ. 

Gjerde refererar till de fem tillvägagångssätt som, enligt ICF, används för att frigöra 

individernas oanade kapacitet (2004): 

 

1. Öppna för möjligheter och inge hopp. Medvetandegöra individens möjligheter och 

lösningar. Bidra till ökad optimism och insikt om valmöjligheter.  

2. Främja egna svar, motivation och förpliktelse. Hjälpa individen att sätta ord på tankar, 

känslor och finna svar. Genom ansvar, fokus och positiv förpliktelse kan individen 

motiveras för att nå, eller närma sig, sitt mål. 

3. Undanröja hinder. Synliggöra de hinder som står i vägen för handling. Kan vara en inre 

röst som gör individen osäker på sin förmåga och därmed förhindrar en aktiv handling.  

4. Ge stöd, fokus och drivkraft. Handlar om att coachen skall vara ett socialt stöd som 

hjälper individen att fokuserar och sortera samt påminna om uppställda mål. 
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5. Skapa resultat. Genom uppställda, mindre mål, kan individen lättare gå från tanke till 

handling, genom prestationen/handlingen kan individen finna mening och få ökad 

motivation. Att sen reflektera över sin utveckling effektiviserar inlärningen och gynnar 

nyskapandet hos individen. 

 

Coachingens tankesätt 

Individens fria vilja, spontanitet och kreativitet är medelpunkten inom coaching. Hela 

människan är i fokus liksom tron på att individen kan och vill utvecklas bara omständigheterna 

är de rätta. Tankesättet, inom coaching, består, enligt Gjerde, av tre huvudteser:  

1. Svaren finns inom oss 

Coachingen bygger på tanken att varje individ är expert på sitt problem och att svaren finns 

inom oss. Genom att ställa rätt sorts frågor kan dessa svar lyftas fram och individens 

inneboende potential och kunskap komma till användning.  

2. Fokus på lösningar och möjligheter 

Inom coaching letar man efter talang, kompetens och unika erfarenheter. Istället för att försöka 

förstå problemet ligger tonvikten på att finna lösningar och se möjligheter. Individen bör inrikta 

sig på vad som i dagsläget fungerar, istället för att lägga energi på det som inte gör det, och på 

detta sätt medvetandegöra och finna sina, specifika, styrkor och möjligheter.  

3. Livet påverkas av självuppfyllande profetior 

Eftersom vår verklighetsuppfattning påverkar vilka mål vi ställer upp är individens definition av 

verkligheten en viktig del av coaching. De självuppfyllande profetiornas betydelse löper som en 

röd tråd inom coaching. Ser individen exempelvis livet som tungt och strävsamt letar han upp 

bevis som överensstämmer med hans tes, ser han livet som ljust och fyllt av lättja kommer han 

istället finna bevis för detta. Genom att medvetandegöra profetiorna och definiera verkligheten 

kan coachingen vidga vyerna och perspektiven och därmed kan individen se nya möjligheter. 

Coachingens metodik 

Allan Fine tog år 2000 patent på GROW, en vanligt förekommande arbetsmodell inom coaching 

(Gjerde, 2004). Enligt Fine går vi människor genom fyra kritiska steg i en utvecklingsprocess, 

dessa steg är Goals (mål), Reality (verklighet), Options (möjligheter) och Way forward (vägen 

framåt).  

Fine hävdar att varje steg innebär utmaningar som individen bör ta sig an. Trots att Fine tog 

patentet på modellen är det idag, enligt Gjerde, coachingförfattarna John Whitmore, Max 

Lansberg och Myles Downeys tankar runt användandet av modellen som är vanligast inom 

coachinglitteraturen. Det gemensamma för författarna är sättet att se på coachingsamtalets faser 

vilka är fyra till antal och består av; Önskad situation/Mål, Nuläge, Möjligheter och 

Sammanfattning. Samtliga faser ingår alltid men har ingen bestämd ordning under samtalets 

gång.  

Tekniker 

De generella färdigheter och tekniker som anges av ICF för coaching är indelat i fyra delar. 

Delarna består av aktivt lyssnande, nyfikenhet, handlings- och inlärningsfokus och intuition. 
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Aktivt lyssnande  

Lyssnandet är, inom co-aktive coaching, indelat i tre nivåer där nivå 1 syftar till det inre 

lyssnandet. På denna nivå värderar vi och försöker se oss själva i det som berättas. Vi söker 

bekräftelse på våra egna tankar och styrs av det vi hör och vad vi tror att individen vill säga. På 

den andra nivån bedrivs ett fokuserat, fördomsfritt, lyssnande. Uppmärksamheten har förflyttats 

från självet till historieberättaren. Den tredje nivån innefattar alla våra sinnen, vi hör, ser och 

känner stämningsväxlingar. Lyssnandet är nu globalt. 

Nyfikenhet 

Nyfikenheten ses som självklar och inget skall tas förgivet. Förutom att se till att individen är 

kapabel bör vi vara nyfikna på vem den är, hur den kan utvecklas och vart den kan nå. Ett 

nyfiket förhållningssätt gör oss öppna och mer närvarande.  

Handlings- och inlärningsfokus  

Handling är kopplat till att göra medan inlärning är kopplat till att vara. Inlärningsfokus syftar 

till att hjälpa individen att nå in i sig själv. Genom att använda effektfulla frågor ges individen 

erkännande och inspireras till att vara sig själv. Handlingsfokus syftar till att, med hjälp av 

utmaningar och tidsgränser, hjälpa individen framåt och handla mer än vad han hade gjort om 

han varit ensam. 

Intuition 

Ens intuition skall tas tillvara innan den blivit utvärderad eller tolkad och framföras direkt till 

individen. Man bör sen förhålla sig neutral till sitt intuitiva uttalande och låta individen avgöra 

vad han vill göra med det. Oavsett om uttalandet stämmer ges individen här något att arbeta 

vidare med.  

Arbetsprincip 

Coachingen kräver självdisciplin och tillåtelse, och det är den individ som blir coachad som 

bestämmer agendan (Gjerde, 2004). Han bestämmer vad han vill arbeta med och när. Bedrivs 

coachingen via en organisation eller verksamhet bör agendan vara knuten till de mål som 

organisationen, verksamheten satt upp. Coachen bör avstå från att ge individen råd, då individen 

sitter inne med, och blir mer motiverad av, sina egna svar.  Coachingen kan beskrivas som en 

dans då det är en process som coach och individ skapar tillsammans. Grunden för hela det 

coachande arbetssättet kräver en innerlig tro på att individen är kreativ, resursstark och hel, har 

man inte den tron hjälper inga verktyg och allt kan fallera.  

Coachingsrelationen 

Tilliten mellan den individ som coachas och coachen bör vara ömsesidig och båda parter bör ha 

en realistisk och klargjord förväntan på den andre (Gjerde, 2004). Båda bör vara engagerade i 

relationen och intresserade av att åstadkomma resultat. Mod ses som en viktig ingrediens från 

bägge parter. Mod från coachen att genomföra nya övningar och mod för individen att gå till 

handling, vilket kräver att individen själv vill förbättra något eller utmana sig själv. Oftast är 

coachen den mest engagerade i relationen och individen mer avvaktande, något som kan 

kopplas till att coaching, i många sammanhang, är erbjuden och inte självvald. Coachen måste 

tro att individen kan omvandla sina insikter till handling och frigöra sin potential. Har inte 

coachen den tron bör han tala om det för individen. Individen, i sin tur, måste känna att 
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coachens enda syfte med relationen är hjälpa honom att frigöra potential. Är upplevelsen det 

motsatta bör han framföra vad han saknar och förväntar sig av relationen.   

     

 2.2.2 Maslows behovshierarki 

Ordet motivation härleds från det latinska ordet motivum
5
 som har med rörelse att göra. När det 

mänskliga handlandet skall förklaras och förstås är begreppet motivation en vanligt förklarande 

faktor. Den mänskliga handlingen kan beskrivas som en aktivitet styrd av drivkrafter som 

bottnar i individens behov och intresse och hänger samman med individens önskan och vilja. 

Behoven och intressena kan både vara omedvetna och medvetna och kan hänga ihop med såväl 

subjektiva som objektiva kontextuella faktorer över tid (Jerlang, 2006).  

Motivationsteorier är uppbyggda kring principer som bland annat menar att självförverkligande 

är en typiskt mänsklig drivkraft (humanistiska principen), att man bör utgå från den friska 

individens motiv (eupsykiska principen), att både medvetna och omedvetna motiv kan förklaras 

(medvetna respektive den omedvetna principen) och att motiven kan klassificeras i en hierarki 

där de lägst stående/grundläggande behoven syftar till att upprätthålla livet 

(klassifikationsprincipen). 

 

Den amerikanska psykologen Abraham Harold Maslow föddes i början av förra seklet och dog 

drygt 60 år senare (Jerlang, 2006). Under sin levnadsbana var han delaktig i myntandet av 

begreppet humanistisk psykologi och blev, i trettio års ålder, odödlig inom psykologin genom 

sin motivationsteori och behovshierarki (Maslow, 1943). Enligt Maslow är behov och motiv två 

centrala begrepp för det mänskliga och dessa kopplas samman då individens aktuella behov styr 

och därmed motiverar till en bestämd handling. Maslow skiljer mellan brist- och växtbehov där 

bristbehoven är en förutsättning för individens fysiska överlevnad och är behov som kan mättas. 

Självhävdelse ses som ett växtbehov, detta behov har ingen gräns och är, enligt Maslow, 

omättligt. Han såg själva behovsutvecklingen som livslång och menade att behoven ökar 

gradvis med den fysiska och psykiska utvecklingen; Från spädbarnet, där de fysiologiska 

behoven och behoven av kontakt är helt grundläggande, till den vuxne där självhävdelse präglar 

personligheten. Maslows hierarki fungerar som en förklaringsmodell för hur människan styrs av 

och prioriterar utefter sina behov. Maslow delade in behoven i en hierarki på fem nivåer där de 

grundläggande, fysiologiska, behoven är de dominerande. Det slutgiltiga självhävdelsebehovet 

kan individen endast nå då bristbehoven, i de övriga nivåerna, är tillfredställda.  

 

De fem behovsnivåerna är, enligt Maslow; 

1. Fysiologiska behov; att kunna andas, släcka törsten, dämpa hungern och få 

sömnbehovet tillfredställt. 

2. Trygghetsbehovet; känslan av fysisk säkerhet, både för sig själv och för sin familj. 

Bostad, ordnad ekonomi och anställningstrygghet. 

3. Kärlek och tillhörighetsbehovet; gemenskap och tillhörighet (vänskap, familj) 

                                                      
5 Nationalencyklopedin 

 



 

15 

 

4. Bekräftelsebehovet; självförtroende, status, erkännande och uppmärksamhet 

5. Självhävdelsebehovet; självförverkligande, kreativitet, spontanitet, problemlösning, 

personlighetsutveckling. 

 

Maslow definierade behoven i en successiv hierarki, men såg även att nivåerna kunde överlappa 

varandra. Ett arbete kan, exempelvis, tillfredställa flera behov; lönen bidrar till att hungern 

dämpas och att hyran för bostad blir betald vilket, i sin tur, skapar en känsla av trygghet. Flera 

av de sociala behoven kan uppfyllas om arbetsplatsen ger en gemenskap och kan bidra till att 

individen upplever att den tillhör ett sammanhang. Sysselsättningen kan, slutligen, ge individen 

ökat självförtroende och en möjlighet till självförverkligande. 

Maslow understryker att det sker en gradvis övergång mellan nivåerna och att enskilda 

människor kan fastna på bestämda nivåer. Han såg även att flera behov kunde finnas samtidigt 

men att individen då prioriterar en eller flera av dem. Maslow såg en skillnad mellan vårt 

västerländska samhälle och utvecklingsländernas. Vi har, till skillnad från dem, våra 

grundläggande fysiologiska behov tillfredställda och, pga. detta, är vårt behov att självhävdelse 

mer framträdande. 

 

 2.2.3 Kristeori 

Professor Johan Cullbergs kristeori är medtagen i uppsatsen som ett komplement till Abraham 

Maslows behovshierarki. Cullberg, som ser krisen som en förutsättning för utveckling och 

självkännedom, betraktar arbetslösheten som en traumatisk upplevelse vars stadier förändras 

över tid. Där individen först, efter att denne har bearbetat sin situation, är mogen för 

”nyorientering”. 

 

Enligt Cullberg kan ett psykiskt kristillstånd utlösas när plötsliga och oväntade yttre 

påfrestningar, som innebär ett hot mot ens sociala identitet, trygghet och fysiska existens, 

inträffar (2006). Våra tidigare erfarenheter och vårt inlärda reaktionssätt skyddar oss mot yttre 

påfrestningar till viss del, men när en psykisk kris uppstår är de ibland inte tillräckliga för att vi 

skall kunna värja oss mot den. Kriserna uppdelas i livs-, utvecklings- respektive traumatiska 

kriser. Åldersfaser, som tonårstiden, medelåldern och pension, kopplas till livs- och 

utvecklingskriserna, vilka kan utlösas då man får barn, gått klart en utbildning eller när barnen 

flyttat hemifrån. Bland de traumatiska kriserna återfinns de psykiska påfrestningarna som 

Figur 2.1 

Pyramiden symboliserar 

stegen i Maslows 

behovshiearki 

Källa: C. George Boeree, 1998 
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exempelvis drabbar individer vid en anhörigs död, ekonomisk ruin eller plötslig uppsägning från 

arbetet.  

Ett psykiskt kristillstånd drabbar inte bara individen själv utan även dennes omgivning. 

Omgivningens påverkan samt individens ålder är faktorer som spelar in i krisens förlopp. Om 

individen, samtidigt, drabbas av andra trauman kan krisen förstärkas, exempelvis kan en plötslig 

uppsägning bli svårare att hantera om en nära anhörig nyligen gått bort. 

En individ, som inte finner annat arbete, efter en plötslig uppsägning kan, enligt Cullberg, 

uppleva sig som onyttig och sakna förmåga att kunna ta hand om sig själv och sin familj och 

därmed domineras av en känsla av självförakt. Känslan av att inte vara behövd kan även drabba 

individen som då kan känna sig övergiven. Detta kan resultera i en nedstämdhet, med minskad 

livskraft och ork, som följd. Enligt Cullberg följer de flesta kriser ett visst förlopp, oavsett vad 

som utlöst dem. Den traumatiska krisens förlopp är indelade i fyra faser:  

Chock – Reaktion – Bearbetning – Nyorientering.  

Faserna är inte klart åtskilda och kan ibland överlappa varandra, dock är ordningen beständig. 

 

1. Chock 

Krisens första fas inträffar direkt, vid exempelvis beskedet om uppsägning, och kan vara i några 

sekunder upp till ett par dygn. Chocken kännetecknas av ett inre kaos, trots att individen kan ge 

intryck av lugn. Individen försöker här hålla verkligheten på avstånd och har svårt att ta in och 

förstå vad beskedet innebär.  

2. Reaktion 

Chock och reaktionsfasen utgör tillsammans den akuta krisen. Medan chocken kan vara över på 

ett par sekunder brukar reaktionsfasen vara i upp till 6 veckor och påbörjas när individen insett 

vad som skett. Förutom sorgereaktionen, som är den vanligaste reaktionen, kännetecknas fasen 

av självförkastelse med självdestruktivitet och självförakt som följd. Individen kan dra sig 

tillbaka från andra, uppleva sig som sämre och tolka andras beteende negativt, vilket bekräftar 

känslan av att vara dålig och utstött. Den drabbade kämpar med att mobilisera och få någon 

struktur i sin sammanstörtade värld och frågar sig varför detta har skett och varför det drabbat 

”just mig”. 

3. Bearbetning/reparation 

Bearbetningsfasen varar i ca sex månader upp till ett år, beroende på vilken inre och yttre 

betydelse traumat har för individen. Här börjar individen se framåt. Gamla aktiviteter återupptas 

och individen börjar öppna sig för nya erfarenheter. 

4. Nyorientering 

Nyorienteringsfasen är ständigt pågående. ”Ärret” som traumat förorsakat existerar men hindrar 

inte individen från ett normalt liv. Här har individens självkänsla börjat återupprättats och nya 

intressen och relationer skapas.  
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 2.2.4 Övrig forskning 

Arbetslöshet som kris 

Nationella folkhälsokommittén, vars huvuduppdrag är att utarbeta förslag till nationella 

folkhälsomål och strategier för hur målen skall kunna uppnås, trycker på det starka sambandet 

mellan ekonomiska förutsättningar och självskattad hälsa i dagens Sverige i betänkandet till 

regeringen (SOU 1999:137). Enligt kommittén utgör arbetslösheten ett av de stora 

folkhälsoproblemen och åtgärder för att stimulera sysselsättningen är av primär betydelse. 

Arbetslöshet, konstaterar kommittén, är ett av de största hoten mot ett samhälles sociala kapital 

och en stark riskfaktor för en försämrad folkhälsa. Kommittén underbygger detta med att, i 

Sverige, är absolut fattigdom med näringsbrist och bostadsbrist en mycket ovanlig orsak till 

ohälsa. Istället är det relativ fattigdom och inkomstskillnader i samhället som påverkar 

folkhälsan. I betänkandet hänvisas det till, såväl svenska som internationella, studier som visar 

att arbetslöshet påverkar hela hälsopanoramat. Arbetslöshet medför ofta att det psykiska 

välbefinnandet försämras och arbetslöshetens negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga 

konsekvenser påverkar även de arbetslösas familjer, framför allt barnen.  

För individer där ekonomisk stress i form av upplevda svårigheter att få pengarna att räcka till 

hyra och/eller mat, samt avsaknad av en kontantmarginal, är risken för ohälsa omkring två 

gånger högre än vad som gäller för befolkningen i genomsnitt. Kommittén konstaterar att 

ekonomisk stress och arbetslöshet, i hög grad, interagerar och att permanent låga inkomster och 

inkomstförsämringar är riskfaktorer som bidrar till både stressen och en upplevd skam, då 

vetskapen av att inte ha samma möjligheter som andra i samhället och oron för att ekonomin 

inte skall gå ihop, kan prägla individen. I betänkandet belyses även vilken betydelse ett bra 

socialt stöd kan ha för individen. Att uppbrott från kända nätverk och trygga relationer innebär 

en ökad sårbarhet för ohälsa. Att individen, vid arbetslöshet och i svåra ekonomiska motgångar, 

riskerar en social marginalisering och att arbete, även från detta hänseende, är av största vikt då 

det möjliggör, för den enskilde att försörja sig och känna värde. 

 

I Margareta Bolinders avhandling (2006), där syftet var att studera hur individer upplever och 

hanterar arbetslöshetssituationen, samt se hur detta hänger samman med de 

handlingsmöjligheter som individer faktiskt har. Ämnesområdet utforskades genom en 

empiriskt, longitudinell och slumpmässig, telefonundersökning med 3500 arbetslösa 

respondenter, inskrivna vid Arbetsförmedlingen under en tid med hög arbetslöshet. Bolinder har 

relaterat de arbetslösa individernas handlingsmöjligheter, deras upplevelser av arbetslöshet, 

individuella strategier att hantera situationen och utflödet av jobb med varandra. Resultaten i 

avhandlingen visar att de arbetslösas förväntningar på att hitta ett jobb samt hur pass aktiva de 

är i att finna ett arbete beror på situationen individen befinner sig i. De arbetslösas förväntningar 

på ett arbete berodde på deras erfarenhet som arbetslös. De respondenter som hade en liten 

tilltro till att finna ett arbete hade en låg känsla av välbefinnande medan de respondenter, där 

välbefinnandet var högt, hade en stor tilltro. Studien visar att upplevelsen av att känna att man 

själv hade kontroll över sin situation var avhängt för individens välbefinnande. Bolinder såg två 

strategier hos respondenterna. Hos den ena, aktiveringstrategin, är det inte en bristfällig 

arbetsmotivation som är hindret utan bristen på arbeten att söka. I denna strategi försöker den 

arbetslöse aktivt ta sig ur sin situation, oavsett tid i arbetslöshet. I den andra, 

anpassningsstrategin, är sambandet mellan tid i arbetslöshet och passivitet istället starkt 
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förknippat. I anpassningsstrategin delas arbetslöshetstiden in i faser där individens upplevelse 

av sin situation gradvis förändras och arbetsmotivationen avtar med tid i arbetslöshet. Faserna i 

individens upplevelse är först chocken som drabbar en vid uppsägning/varsel. Efter chocken 

övergår det i en mer optimistisk fas med nya perspektiv och ökat hopp om att finna arbete, 

misslyckas individen träder misströstan och pessimism in, med ångest och stress som vanligt 

förekommande symptom. Den negativ trenden vänder slutligen till ödestro/fatalism. För att 

skydda sig mot maktlöshet, hopplöshetskänslor och upplevelsen av att inte ha kontroll över 

situationen, anpassar sig den arbetslösa till sin situation.  Bolinders resultat visade på att 

aktiveringsstrategin var den vanligaste, och att endast en minoritet av de arbetslösa verkade ha 

anpassat sig som arbetslös. 

 

Individens upplevelser vid påtvingad arbetslöshet lyfts fram i Alm & Perssons uppsats 

Brytpunkter i karriären (2007). I studien har man, genom intervjuer med sex respondenter, 

undersökt hur påtvingade brytpunkter, i detta fall nedläggning av en arbetsplats, upplevdes och 

vilka möjligheter individerna såg inför sina fortsatta karriärval. Vid intervjuernas genomförande 

hade ett år förflutit sedan beskedet kom av nedläggningen av arbetsplatsen. Samtliga 

respondenter beskrev den första reaktionen som kantad av olika grad av chock, ilska och 

maktlöshet. Vid tiden för intervjuerna hade respondenterna till viss del hunnit bearbeta sin 

situation. De nämnde arbetets och arbetskamraternas sociala betydelse men såg nu, överlag, 

ljusare på sin situation och kunde se nya möjligheter att utveckla och utbilda sig utifrån sina 

intressen. Oron för de ekonomiska förutsättningarna hade dock en framträdande plats. Dock såg 

inte respondenterna nedläggningen enbart vara av ondo man kunde även se detta tillfälle i livet 

som en chans att förverkliga något som annars kanske inte skulle ha blivit av.  

Författarna drog slutsatsen att trots att brytpunkten är påtvingad har individer en inneboende 

potential att finna lösningar och se möjligheter. Författarna kunde se att tiden var en viktig 

faktor för individers beredskap, då respondenternas readiness växte fram först efter att chocken 

lagt sig. 

  

Upplevelsen av coaching 

2006 samverkade AMS och Försäkringskassan i ett coachingprojekt där över 200 arbetslösa 

sjukskrivna blev coachade i grupp i syfte att närma sig arbetsmarknaden. Året därpå utvärderade 

Malmö högskola projektet genom en jämförande studie med en grupp som inte blivit coachade. 

I utvärderingen framträder det att merparten av de coachade deltagarna var nöjda med 

coachingverksamheten. I utvärderingen var 92 % av de, 120, respondenterna kvinnor. Det 

framträdande positiva var den sociala aspekten av coachingen som, för respondenterna, 

upplevdes som trevlig och som en möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Stödet och 

engagemanget från coachen sågs också som positivt. När det gällde synen på framtida arbete var 

skillnaden mellan de som ingått i coachingprojektet och de som inte gjort det väldigt liten. 

Merparten av samtliga respondenterna hade bristande tilltro till sin egen kompetens och 

möjligheten att få ett jobb. När det gällde framtidstro såg de respondenter som inte blivit 

coachade ljusare på framtiden än de som ingått i projektet. De coachade såg heller inte att 

möjligheten att få jobb ökade med coaching, dock tyckte de att de fått en klarare bild av sin 

situation i förhållandet till arbetsmarknaden (Tranquist, Andersson & Nordesjö, 2007). 
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Anna Johansson har, i sin C-uppsats Coaching av arbetslösa, gjort en kvalitativ studie kring 

gruppcoaching (2006). I studien intervjuades fem respondenter, tre arbetslösa som coachats och 

två coacher. Två av de tre arbetslösa var kvinnor och en var man. Resultaten visade att de två 

kvinnorna var mycket positiva till att ha deltagit i coachingen och underströk känslan av att det 

var skönt att ha någon som lyssnade och förstod, medan mannen upplevde coachingen som ett 

tvång och att han deltog för att arbetslöshetsersättningen inte skulle bli påverkad. För ingen av 

de arbetslösa respondenterna hade coachingen resulterat i jobb, dock ansåg alla att coachingen, 

mer eller mindre, genererat i nya idéer och ökat motivationen till att få ett arbete. Coacherna, å 

sin sida, upplevde alla deltagare som personer som ville hitta nya vägar för att komma ut i 

arbete. Coacherna vittnade även om skillnaden i motivation mellan de som varit arbetslösa 

några månader och de som varit arbetslösa i flera år. Hos de långtidsarbetslösa kunde coacherna 

se hur självförtroendet ofta ersattes av skamkänslor och att orken att aktivt söka arbete 

försämrades. 

 

De arbetslösas motivation har bland annat studerats i arbetet Framgångsfaktorer och hinder på 

ett arbetsmarknadsprogram (Hall & Nilsson, 2006) genom intervjuer med arbetssökande i 

arbetsmarknadsprogram, där individanpassad coaching var en del, belystes vilka 

framgångsfaktorer respektive hinder sex deltagare upplevde på arbetsmarknadsprogrammet. 

Resultatet visade att upplevelsen, till största delen, var positiv och att samvaron med 

deltagargruppen och de sociala aspekterna, som coachingen gav, upplevdes som det mest 

positiva. Respondenterna vittnade alla om att motivationen sjönk efter ungefär halva tiden och 

intervjupersonerna ansåg att detta berodde på bristen på arbete, då det inte fanns några arbeten 

att söka. 

 

Cecilia Hjelte har, genom en enkätundersökning, undersökt om coachingen påverkar 

upplevelsen av socialt stöd (2007). D.v.s. huruvida respondenterna kände att de fått personlig 

kontakt, inlevelse och sympati för sin krissituation via coachingen. Hjelte belyser att 

upplevelsen och behovet av socialt stöd kan skilja sig mellan könen. Hon refererar till tidigare 

studier som pekar på att kvinnor ger mer socialt stöd än män. Framförallt kvinnor i medelåldern 

riskerar att bli överbelastade av stöduppgifter till flera generationer, dessa saknar själva ett 

tillräckligt stöd, något som kan leda till depression. Studierna visar att mäns sociala kontakter 

nästan alltid är stödjande, medan sociala kontakter för kvinnor istället innebär förpliktelser och 

lätt blir en stressfaktor. 

Resultaten i Hjeltes studie visade dock ingen skillnad i upplevelsen av socialt stöd mellan 

könen, däremot visade det att coachingen tenderade att påverkar upplevelsen av emotionellt, 

värderande och informativt stöd över lag. De respondenter som själva valt att bli coachade 

rapporterade i högre grad, än de som upplevde sig tvingade, att coachingen gav en känsla av 

socialt stöd och dessa trodde även att upplevelsen skulle ha en bestående effekt. 

 

I Elin Thorsons magisteruppsats, Coaching – en anpassad utveckling?, har maktrelationen 

mellan coachen och den arbetslöse utvärderats genom intervjuer med coacher som arbetat i ett 

projekt via Arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa (2005). Utvärderingen, som ägde rum 

efter att det tre månader långa projektet avslutats, visade på ojämlikheter mellan coach och 

klient, något som tros ha uppstått pga. dolda maktförhållanden i relationen. Coacharbetet var, 

enligt författaren, mer anpassningsinriktat än utvecklingsinriktat då Arbetsförmedlingens och 
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projektets strävan med att uppvisa goda resultat, genom att få ned arbetslöshetsstatistiken, stod i 

fokus. Thorson tolkning var att coacherna utövade disciplinär makt över de arbetslösa genom 

kontroll över tid och rum, i hopp om snabba resultat. De arbetslösa, upplevde Thorson, var 

tvungna att anpassa sig eftersom möjligheten av att förlora sin ekonomiska ersättning fanns. För 

den arbetslöses del kan denna sneda maktfördelning, enligt Thorson, innebära ett negativt 

lärande och inlärd hjälplöshet, något som står i kontrast till coachingens syfte om att frigöra 

potential och vara ett led till självförverkligande. 

 

Den av regeringen sanktionerade satsningen finns att läsa i det regleringsbrev som översändes 

till Arbetsmarknadsstyrelsen, se Bilaga 1. 

3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 

Den strategi som valts ut för denna uppsats är extensiv, då deltagandet i enkätundersökningen 

har erbjudits till ett brett spektra av respondenter med få, men tydliga, urvalskriterier (Kjellberg, 

2008).  Enkätens resultat har studerats och kopplats till de teorier som finns beskrivna under 

punkt 2.2. 

3.2 Metoder och tekniker 

Undersökningen är kvantitativ och består av en enkätstudie riktad till arbetslösa som coachas i 

Arbetsförmedlingens regi. Enkätstudien har inriktat sig på ett antal undersökningsenheter i syfte 

att ställa Maslows behovshierarki i relation till vilka behov och vilken motivation som 

respondenterna har, samt huruvida coachingmetoden uppfyller dessa komponenter. 

Då vi inte var närvarande, då enkäten delades ut och fylldes i, kunde vi heller inte svara på 

eventuella missförstånd eller frågor kring enkäten, vi har därför försökt att vara extra tydliga då 

vi formulerade enkätens frågor. 

3.3 Urval och urvalsgrupp 

Urvalsgruppens gemensamma nämnare är att samtliga är inskrivna på Arbetsförmedlingen och 

deltar i den coachande åtgärd som sanktionerats av regeringen. Urvalet, gällande 

respondenterna, var inte strategiskt utan baserat på slumpmässighet. Urvalet var, med andra ord, 

ett sannolikhetsurval då alla de arbetslösa som deltog i jobbcoachingen, på de 

arbetsförmedlingar som ingår i vår studie, var tänkta att få en förfrågan, av jobbcoacherna, om 

deltagande (Holme & Solvang, 2006). 

Undersökningen begränsades till fem närliggande Arbetsförmedlingar i Stockholm. Skillnaden 

mellan de fem arbetsförmedlingarna är upptagningsområdena, då två är belägna i Stockholm 

innerstad och tre i förorter till Stockholm. En av arbetsförmedlingarna är en yrkesförmedling 

där det krävs att vissa kriterier, kopplade till utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, skall 
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vara uppfyllda för att den sökande skall bli inskriven. På de fem arbetsförmedlingarna arbetade, 

sammanlagt, 23 jobbcoacher. Då varje jobbcoach är tilldelad 20 arbetssökande innebar detta en 

möjlig urvalsgrupp på 460 respondenter. Eftersom åtgärden fortfarande var i ett inledningsskede 

och pga. att alla arbetsförmedlingar har kommit olika långt i coachingarbetet hoppades vi på att 

få svar från 40 respondenter. Vi fick tillbaka 23 svar. 

3.4 Genomförandesteg 

Efter litteratursökning påbörjades inläsning av de teorier som vi valt och den anknytande 

forskning som vi hittat. Under inläsningstiden påbörjades bearbetning och utformningen av 

enkäten, se bilaga 2. När enkäten var konstruerad prövades den på två testpersoner. Då det var 

svårt att få tag på testpersoner som överensstämde med målgruppen för undersökning, testades 

enkäten på två av våra bekanta. Syftet med detta var att kontrollera såväl tydligheten i 

frågeställningarna, samt att se vilken tidsåtgång som skulle krävas av respondenterna.  

När enkäten slutligen var färdigställd och testad kontaktade vi, telefonledes, verksamhetschefer 

på fyra arbetsförmedlingar med presentation av oss och den kommande studien, samt ställde en 

förfrågan om deltagande. Via verksamhetscheferna slussades vi vidare till förmedlingarnas 

jobbcoacher. Efter att vi översänt enkäten via mail, med en beskrivning av studiens syfte och en 

förklaring av det tänkta tillvägagångssättet vid enkätutdelningen, bokades tider in på vardera 

förmedling för överlämnande av materialet, se bilaga 3. Under två dagar åkte vi till respektive 

förmedling med enkäter, kuvert och ”brevlådor”. På en av de fyra förmedlingarna träffade vi 

förmedlingens samtliga jobbcoacher och kunde till alla coacher förklara tillvägagångssättet vid 

enkätutdelningarna. På de övriga tre förmedlingarna träffade vi endast en av respektive 

förmedlings jobbcoacher som lovade att vidarebefordra material och tillvägagångssätt till sina 

kollegor.  

Efter en veckas tid stämde vi av med coacherna. Då det visade sig att gensvaret varit svagt 

beslöt vi oss för att förlänga undersökningstiden med en knapp vecka och lägga till ytterligare 

en förmedling. Kontakt togs med verksamhetschef och möte med förmedlingens, samtliga, 

coacher bokades in till dagen därpå. Efter överlämnande av enkäter, kuvert och ”brevlådor” 

väntade vi ytterligare en vecka innan vi åkte runt till alla fem förmedlingarna och samlade in 

våra ”brevlådor”. 

3.5 Datainsamling 

Då studien var utspridd på fem olika arbetsförmedlingar och då de arbetssökande som coachas 

är på plats under olika tider i veckan, var vi själva inte närvarande under enkäternas 

genomförande. Från att vi överlämnat materialet till jobbcoacherna var datainsamlingen därför 

helt i jobbcoachernas händer. Det tillvägagångssätt som vi instruerat jobbcoacherna om, var att 

ställa frågan till de arbetssökande om deltagande i studien i avslutning av coachsamtalet. 

Tackade respondenten ja till detta skulle enkät och kuvert överlämnas så att respondenten kunde 

fylla i detta i enrum, utan coachens närvaro, i direkt anslutning till samtalet. Därefter skulle 

respondenten uppmanas till att lägga sitt kuvert i ”brevlådan” som hade ställts vid 

informationsdisken vid respektive förmedling.  

Via enkätens försättsblad presenterade vi oss själva, vårt syfte samt beskrev vilka etiska 

ställningstaganden som vi valt att följa, se bilaga 4. För att motivera till deltagande beskrev vi 

de eventuella vinster studien kan medföra. Enkäten var utformad så att det inte skulle ta för 
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mycket tid i anspråk för respondenterna, då möjligheten till deltagande därmed kunde öka. Det 

kuvert, där den ifyllda enkäten skulle läggas och därefter tillslutas, medföljde i syfte att 

bibehålla respondenternas anonymitet. Detta var även syftet med den ”brevlåda” som vi ställde 

dit. På fyra av fem arbetsförmedlingar samlades data personligen in av oss. Då endast två svar 

kommit in på en förmedling översändes dessa via post.  

Då all data var insamlad bearbetades enkäterna manuellt och svaren fördes in i förutbestämda 

kategorier enligt de fem stegen i Maslows behovstrappa. Enkäten utformades utifrån de behov 

som beskrivs i respektive steg. Beroende på behovsnivån och följande motivationsinriktning har 

individens grad av mottaglighet här kunnat mätas. För att kunna besvara forskningsfrågorna, 

samt skapa en överblick och visualisera proportionerna i de olika frågekategorierna, förde vi in 

resultaten av skalfrågorna i stapeldiagram. 

Vi har följt de givna stegen i analysfasen som beskrivs i Designing Qualitative research (1999). 

Det vill säga att efter att data analyserats lät vi den ”sjunka in”, därefter togs teman och 

kategorier fram, data kodades och alternativa tolkningar och förståelse gjordes. Under hela 

processen har vi fört anteckningar kring de tankar och reflektioner som dykt upp.  

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Då vi inte själva var på plats och delade ut enkäterna kan tillförlitligheten i resultaten 

ifrågasättas. Reliabiliteten kan också ha påverkats då vi inte kan garantera att rätt personer har 

svarat. Inte heller kan vi garantera att varje respondent svarat sanningsenligt. Respondenterna 

kan vara oroade för sin anonymitet, eftersom de kan uppleva att de står i ett maktförhållande 

gentemot arbetsförmedlingen och den jobbcoach som delat ut enkäten till dem (May, 2001). För 

att öka sannolikheten för sanningsenliga svar gav vi klara instruktioner till coacherna om det 

önskvärda i att respondenterna skulle få fylla i enkäten i enrum. Vi har även bistått med kuvert 

för att stoppa den ifyllda enkäten i, samt levererat en sluten ”brevlåda” som respondenten kunde 

lägga sitt igenklistrade kuvert i. I ett försök att säkerställa validiteten har vi försökt göra tydliga 

frågor som alla förstår. För att lättare få svar på våra forskningsfrågor matchades frågorna efter 

stegen i Maslows behovs hierarki samt grundtankarna i coachingmetoden. Validiteten kan 

ytterligare ha förstärkts av det faktum att vi är två som tolkat resultaten.  

3.7 Etiska ställningstaganden 

Vi har tillämpat de allmänna regler som HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1999) förespråkar
6
. De fyra reglerna innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet: 

Informationskravet – Respondenterna fick en övergripande förhandsinformation där vi uppgav 

våra namn, vår institutionsanknytning samt undersökningens syfte på enkätens försättsblad. För 

att motivera till medverkan påpekade vi även eventuella vinster med studien, samt var resultaten 

kommer att presenteras. 

Samtyckeskravet – Innan utdelning av enkäten skall jobbcoacherna ha informerat 

respondenterna om att deltagandet bygger på frivillighet och att de har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan, något som vi även belyste på enkätens försättsblad. 

                                                      
6
http://www.vr.se (2008-03-09) 

http://www.vr.se/
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Konfidentialitetskravet – För att skydda deltagarnas identitet och omöjliggöra en 

identifikation erbjöds ”igenklistringsbara” kuvert, samt en försluten ”brevlåda”, att stoppa den 

ifyllda enkäten i.  

Nyttjandekravet – För att förhindra att insamlade data kommer i orätta händer skall 

uppgifterna förstöras då uppsatsen är godkänd. 

 

Då vår tro var att respondenterna, i denna undersökning, kunde uppleva en maktrelation mellan 

sig och de yrkesverksamma på Arbetsförmedlingen, förtydligade vi vikten av att respondenterna 

skulle ges möjlighet att fylla i enkäten i enrum.  

 3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 

Efter att vi personligen samlat in 21 enkätsvar och fått de 2 sista sända till oss per post gick vi 

igenom enkäterna manuellt. Vi började med att sammanställa de demografiska frågorna, 

därefter fördes svaren gällande behoven in i förutbestämda kategorier enligt de fyra stegen i 

Maslows behovshierarki. Därefter delade vi upp respondenterna efter kön, ålder och 

arbetslöshetslängd i sökandet efter samband. Efter att hela resultatet hade sammanställts 

analyserades detta utifrån de teorier och fakta vi ämnade använda i denna studie. 

 3.9 Resultatredovisningssätt 

Resultatet av de demografiska frågorna har presenterats genom en skriftlig summering. Vi har 

därefter sammanfört de frågor som gällde behoven i Maslows behovshierarki och redovisar 

dessa steg för steg och därefter har vi sammanfört de frågor som härrör till stödet via coaching. 

Där skalor har används är resultatet presenterat via diagram och en efterföljande summerande 

text för att tydliggöra. Vid de frågeställningar där respondenterna har kunnat lämna egna 

kommentarer har de kommentarer, som inkommit, lämnats ordagrant efter det diagrammet där 

resultatet på frågan är presenterad. 

4. Resultat 

Enkätsvaren redovisas inte i den ordning de står i enkäten, se bilaga 2. För att skapa en så tydlig 

bild som möjligt av svaren redovisas skalfrågorna i diagramform indelade efter stegen i 

Maslows behovshierarki (se 2.2.4). I den förklarande texten är graderna i skalfrågorna tolkade 

enligt följande:  

0 – Inte alls 

1 – Mycket lite 

2 – Lite 

3 – Medel 

4 – Stor  

5 – Mycket stor 



 

24 

 

Totalt besvarades enkäten av 23 respondenter vid fem olika arbetsförmedlingar i Stockholms 

län. Eventuellt bortfall anges efter respektive fråga. 

4.1 Demografiska frågor   

     

23 respondenter svarade på enkäten.  

1. Kön: 16 var kvinnor, 7 var män.  

2. Åldersgrupp: 11 av respondenterna var upp till 35 år, 7 var mellan 36-45, 3 mellan 46-55 

och 2 av dem var mellan 56-65.  

3. Hur länge har du varit arbetslös: 14 av respondenterna hade varit arbetslösa mellan 1-5 

månader, 9 hade varit arbetslösa mellan 6 månader och 5 år. 

4. Hur länge har du blivit coachad av AF:s coach: svaren varierar mellan 1 gång till ca 1 

mån.  

Då måtten varierar blir frågan svårtolkad. 

5. Upplever du att du var själv vald att bli coachad:  

21 respondenter uppger att de själva valt att bli coachade, 2 att de inte valt. 

6. Upplever du dig ”tvingad” av AF att delta i coaching: 

1 upplevde sig ha blivit tvingad till coachingen, 22 respondenter svarade nej på denna fråga. 

7. Hur många gånger har du (hittills) träffat din coach?: 

De flesta respondenter uppgav att de träffat sin coach mellan 1-5 gånger, 1 uppgav att den 

träffat sin coach mellan 10-15 gånger. 

8. Hur har coachingen varit utformad: 

Samtliga respondenter uppgav att de träffat sin coach personligen, på tu man hand.  

1 respondent hade deltagit i gruppcoaching. 4 respondenter hade även haft kontakt med sin 

coach via telefon och 7 via mail. 

9. Förväntar du dig att din coach skall hitta ett arbete åt dig? 

17 av respondenterna uppger att de inte förväntade sig att coachen skulle hitta ett arbete åt dem 

medan 4 hade den förväntan. 2 av respondenterna valde att inte svara. 

 

4.2 Frågor kring arbetslöshetssituation  

 Steg 1. Fysiologiska behov 

Följande frågor representerar de fysiologiska behoven, med det menas de fysiska faktorer som 

individen behöver för sin överlevnad, som att kunna andas, släcka törsten, dämpa hungern och 

få sitt sömnbehov tillfredställt. Vi har tolkat dessa fysiska behov utifrån den situation som våra 

respondenter befinner sig i och har koncentrerat oss på de faktorer som kan hotas om den 
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privata ekonomin försämras pga. arbetslösheten. Resultaten av detta presenteras i diagrammen 

nedan: 
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Sammanfattning av resultat på Steg 1 

Figur 1: 22 av 23 uppgav att de kände sig oroliga för att deras ekonomi skulle försämras i och 

med arbetslösheten varav 18 stycken i stor eller mycket stor utsträckning.  

Figur 2: 20 av 23 hade någon gång oroat sig för att pengarna inte skulle räcka till matinköp 

varav 13 stycken i stor eller mycket stor utsträckning.  

Figur 1 (n=23 ) 

 

Figur 2( n=23) 

 

Figur 3 (n=23 ) 

 

Figur 4 (n=23 ) 

 

Figur 5 (n=23 ) 
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Figur 3: 22 av 23 upplevde att de fått göra avkall på nödvändiga klädinköp 15 av dessa i stor 

eller mycket stor omfattning. 

Figur 4: 18 respondenter uppgav att de måste göra avkall på egna skapade behov varav 10 i 

stor eller mycket stor utsträckning. 4 ansåg inte att de var tvungna till detta, 1 av dem uppgav att 

han varken rökte eller drack.  

Figur 5: 3 respondenter ansåg sig inte att arbetslösheten påverkat deras nattsömn negativt. Av 

de övriga 20 uppgav 9 stycken att nattsömnen påverkades negativt i stor eller mycket stor 

utsträckning. 

 

 Steg 2. Trygghetsbehov 

I diagrammen nedan presenteras de frågor som representerar trygghetsbehoven i steg 2 i 

behovshierarkin. Dessa behov symboliserar känslan av fysisk säkerhet, både för sig själv och för 

sin familj. I detta steg finns även tryggheten som upplevs i att ha bostad, en ordnad ekonomi och 

anställningstrygghet. Vi har tolkat trygghetsbehoven utifrån den situation som våra respondenter 

befinner sig i och har koncentrerat oss på de faktorer som kan hotas i och med arbetslöshet. 
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Sammanfattning av resultat på Steg 2 

Figur 6: 20 av 23 oroade sig för att arbetslösheten skulle medföra att de inte skulle kunna bo 

kvar i sin nuvarande bostad. 10 av dessa oroade sig i stor eller mycket stor utsträckning.  

Figur 6 (n=23 ) 

 

Figur 7 (n=23 ) 

 

Figur 8 (n=23 ) 

 

 Figur 9 (n=23 ) 

  



 

27 

 

Figur 7: 22 av 23 respondenter uppgav att arbetslösheten skapade en oro hos dem för att de inte 

skulle klara sin övriga ekonomi. 15 av dessa i stor eller mycket stor utsträckning 

Figur 8: 17 respondenter oroade sig för att arbetslöshetssituationen skulle påverka deras familj, 

11 av dessa uppgav att de oroade sig i stor eller mycket stor utsträckning för detta. De övriga 6 

respondenter uppgav att de inte alls var oroade. 

Figur 9: 14 av respondenterna uppgav att de upplevde att de hade svårare att lita på andra 

människor i någon mån. Medan 9 svarade att tilliten till andra inte påverkats alls. 

 

 Steg 3. Tillhörighetsbehov 

I hierarkins tredje steg finns tillhörighetsbehovet som innefattar känslan av gemenskap och 

tillhörighet. Vi har valt att tolka in de faktorer som ett arbete kan uppfylla och som, därmed, 

hotas vid en arbetslöshet. I diagrammet nedan presenteras resultatet: 
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Sammanfattning för resultat på Steg 3 

Figur 10: 16 av respondenterna uppgav att de i stor eller väldigt stor utsträckning kände sig 

ensamma i sin arbetslöshetssituation. 5 respondenter upplevde en viss känsla av ensamhet 

medan 2 inte alls kände sig ensamma pga. arbetslösheten. 

Figur 11: 17 av respondenterna uppgav att de saknade den gemenskap som ett arbete kan 

medföra i stor eller mycket stor utsträckning.  

Figur 11( n=23) 

 
Figur 10( n=23) 

 

Figur 12( n=23) 

 

Figur 13( n=23) 
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Figur 12: 17 av respondenterna uppger att de saknar det sammanhang som ett arbete kan 

medföra i stor eller mycket stor omfattning. 

Figur 13: 4 av de 23 respondenterna uppgav att deras sociala umgänge påverkats negativt i 

liten eller mycket liten utsträckning pga. arbetslösheten. 14 av 23 uppgav att deras sociala 

umgänge påverkats negativt, varav 11 i stor eller mycket stor utsträckning.  

  

 Steg 4. Bekräftelsebehov 

Hierarkins näst sista steg innefattar individens behov av erkännande och uppmärksamhet, 

faktorer som kan stärka självförtroendet och individens upplevda status. Vi har valt att tolka och 

undersöka behovet utifrån de beståndsdelar som kan tillfredställas i och med ett arbete, och som 

kan hotas vid en arbetslöshet. Resultaten presenteras i diagrammen nedan: 
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Sammanfattning för resultat på Steg 4    

Figur 14: 22 av 23 respondenter uppgav att deras självförtroende påverkats negativt av 

arbetslösheten. 15 av dessa i stor eller mycket stor utsträckning.  

Figur 15: Alla respondenter uppgav att de saknade känslan av att bli bekräftad för sin 

yrkeskunnighet. 18 av dessa i stor eller mycket stor utsträckning. 

 Figur 14 ( n=23) 

  
Figur 15( n=23) 

 

Figur 16( n=22) 
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Figur 16: 22 av 23 respondenter uppgav att de upplevde att deras yrkesmässiga status påverkats 

negativt i och med arbetslösheten. 15 av dessa i stor eller mycket stor utsträckning. 1 av 

respondenterna valde att inte svara på denna fråga.  

4.3 Frågor kring motivation 

 

 Steg 5. Självförverkligandebehovet 

Det femte steget i hierarkin innefattar individens behov av självförverkligande. Det inkluderar 

kreativitet, spontanitet, problemlösning och personlighetsutveckling. Det är på detta steg, som vi 

menar, att individen är redo för coachingmetoden. I diagrammen nedan redovisas svaren:  
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Sammanfattning av resultat för Steg 5 

Figur 17: Samtliga respondenter såg sig motiverade till att lära nytt/byta yrkesspår, varav 11 

uppgav att de upplevde sig som motiverade i stor och mycket stor utsträckning. 

Figur 18: Samtliga respondenter angav att de i dagsläget hade lätt för att se framtida 

möjligheter.  

Figur 19: Samtliga uppgav att det var mer, eller mindre, redo för nya, yrkesmässiga 

utmaningar.  

Figur 17 (n=23) 

 
Figur 18 (n=23) 

 

Figur 19 (n=23) 

 

Figur 20 (n=23) 
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Figur 20: 3 respondenter uppgav att de inte alls såg arbetslösheten som en möjlighet till att 

förverkliga sig själva, medan övriga såg arbetslösheten, i varierande grad, som en möjlighet till 

självförverkligande.  

4.4 Stöd via jobbcoaching 

Frågorna, som presenteras i diagram och löpande text nedan, syftar till att utröna vilka behov 

som coachingen uppfyller hos individen. Frågorna härrör till de tillvägagångssätt som 

förespråkas i syfte att frigöra potential; Öppna för möjligheter och hopp, Främja egna svar, 

motivation och förpliktelse, Undanröja hinder, Ge stöd, fokus och drivkraft. Skapa resultat.  
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Berätta gärna mer: 

 

Tre av respondenterna har valt att kommentera denna fråga:  

 

 ”Coachingen har lärt mig; Hur man kan se möjligheter istället för hinder på 

arbetsmarknaden genom att försöka hitta krav i tjänstebeskrivningar som man 

uppfyller, bl. a.” 

 ”Söka i företag som lockar, (utan annons). Våga presentera sig via brev, telefon. Hur 

möta arbetsgivare vid intervju” 

 ”Ser möjligheter i de fickor av desinformation som existerar för mig” 

Figur 21 (n=23) 

 

Figur 22 (n=23) 

 

Figur 23 (n=23) 
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Om det stämmer, om så endast delvis, berätta på vilket sätt: 

 

Fem respondenter har valt att kommentera denna fråga: 

 

 ”Genom att bolla idéer” 

 ”Känner att jag har någon att tala med. Känner mig inte ensam. Får kunskap och 

hjälp. Nya idéer. Känner mig trygg.” 

 ”Utifrån mitt CV fått uppmuntran att vidga mitt område för arbetssökandet” 

 ”Peppning att söka jobb som man inte uppfyller alla krav för och att ringa upp 

arbetsgivare som man är intresserad av” 

 ”Med hennes positiva inställning och yrkes/livserfarenhet. Samt rätta personkemi ger 

hon mig stöd och råd” 

 

Figur 24( n=23) 

 

Figur 25( n=23) 

 

Figur 26( n=23) 
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Coachingen är/har varit en bra investering på min 

väg mot ett arbete
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Berätta gärna varför/varför inte: 

 

Fem respondenter har valt att kommentera denna fråga: 

 ”Att få nya förslag på hur agera i jobbsökandet” 

 ”Det ger: Positiv energi och bättre självförtroende inför att söka jobb!” 

 ”Intresse och hopp om att finna ett nytt hopp har väckts!” 

 ”1-Bra kommunikation (He has good communication skills). 2- Good tips. 3-

Empathy.4-Pedagogy (correcting CV and motivation letter-showing hemsida…)” 

 ”Alltid bra att få hjälp. Har man inget annat att göra ska man självfallet ta sin tid att få 

lite hjälp med sökning av jobb” 

 

Sammanfattning av resultatet för Stöd via jobbcoaching: 

Samtliga ansåg att de kunde framföra egna idéer till sin coach. Alla utom 1 ansåg att deras 

coach var tillgänglig för dem i den utsträckning de behövde och att de fick det stöd de behövde 

genom coachingen. 22 respondenter uppgav att de hade förtroende för sin coach och att denne 

hade bra förståelse för deras behov, medan en uppgav det motsatta. Resultatet var det samma på 

frågan om individen ansåg att han/hon kunde tala med sin coach om de problem och behov de 

upplevde sig ha. 22 ansåg detta, medan 1 uppgav det motsatta. 21 respondenter ansåg att 

coachingen hjälpt dem att komma närmare arbetsmarknaden, endast 2 kryssade nej på denna 

fråga. 

Stöd från omgivningen 

Figur 21: 6 av 23 ansåg att de fick ett starkt eller mycket starkt stöd från omgivningen. 1 såg 

omgivningens stöd som obefintligt medan övriga upplevde att de fick stöd, i varierande grad, 

från sin omgivning.  

Skillnad mellan könen gällande synen på stöd från sin omgivning: 

Vi har här räknat ut ett medeltal genom att addera den siffra respondenterna uppgett på skalan 

och därefter delat det med antalet kvinnor, respektive män. Resultatet för kvinnorna blev 2,5 

och för männen 4,0. Vilket, för kvinnornas del, motsvarar den nedre delen på skalan, medan 

männen placerar sig på den övre. 

Figur 27 (n=23) 
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Framtidstro      

Figur 22: 10 respondenter uppgav framtidstron, avseende framtida yrkesliv, som stor och 

mycket stor. För 1 respondent var framtidstron obefintlig, medan övriga hade en framtidstro i 

varierande grad. 

Nya idéer 

Figur 23: Samtliga respondenter uppgav att coachingen, i varierande grad, resulterade i nya 

idéer kring arbetssökandet.  

Nya möjligheterna 

Figur 24: Samtliga respondenterna uppgav att coachingen fått dem att se nya möjligheter i 

arbetslivet.  

Få ett passande arbete när coachingen är avslutad 

Figur 25: Samtliga respondenterna trodde att de skulle få ett passande arbete när coachingen var 

avslutad. 15 av dessa hade en stor eller mycket stor tro på att få ett passande arbete efteråt. 

Coachingen gav ett ökat självförtroende  

Figur 26: Samtliga respondenter ansåg att de fått ett ökat självförtroende genom coachingen. 14 

av dessa i stor eller mycket stor utsträckning.  

Coaching är en bra investering av tid på vägen mot ett arbete 

Figur 27: Samtliga respondenterna ansåg att det var väl använd tid på väg mot ett arbete. 17 av 

dessa ansåg detta i stor och mycket stor utsträckning.  

5. Analys 

 5.1 Arbetslöshetens längd 

14 av respondenterna hade varit arbetslösa mellan 1 och 6 månader, medan de övriga nio 

klassas som långtidsarbetslösa då de varit arbetslösa mellan 6 månader och 5 år. 

Enligt Johan Cullbergs kristeori spelar tiden en viktig roll då en individ utsätts för ett trauma, så 

som en plötslig uppsägning (2006). Cullberg delar upp krisen som individen genomgår i fyra 

faser utefter tidsintervall. Den första fasen är chocken, som varar upp till några timmar och följs 

av reaktionsfasen, som pågår upp till 6 veckor. Därefter tar bearbetningsfasen vid, en fas som 

håller i sig mellan 6 månader och 1 år innan den slutgiltiga och ständigt pågående 

nyorienteringsfasen.  

Endast tre av våra respondenter hade befunnit sig i arbetslöshet mindre än 6 veckor, vilket 

tidsmässigt innebär att de fortfarande är kvar i reaktionsfasen, som kännetecknas av sorg och 

självförakt. Denna tid beskrev respondenterna i Alm & Perssons Brytpunkter i karriären som en 

tid kantad av olika grader av chock, ilska och maktlöshet (2007).  

Då det, för 11 av våra respondenter, hade förflutit mellan 2 och 6 månader sedan arbetslösheten 

blev ett faktum, innebär detta, enligt kristeorin, att dessa befinner sig i bearbetningsfasen. 

Respondenter borde nu kunna se framåt och vara öppna för nya möjligheter. För de övriga nio 
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respondenterna hade det gått mellan 6 månader och 5 år sedan arbetslösheten startade, något 

som - enligt kristeorin, tyder på att de befinner sig i en nyorienteringsfas, där deras självkänsla 

nu borde ha återupprättats och nya intressen och relationer åter blivit aktuella. Dessa påståenden 

styrks av de övervägande positiva resultaten gällande motivationen i steg 5. 

Detta överensstämmer även med vad respondenterna i Alm & Perssons uppsats upplever 1 år 

efter uppsägningen (2007). De hade då, till viss del, hunnit bearbetat sin situation och upplevde 

sig nu vara redo för nya möjligheter.  

Att längden på arbetslöshet hanteras olika från individ till individ behandlas i Bolinders 

avhandling Handlingsutrymmes betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och 

jobbchanser (2006). Enligt Bolinder finns det två strategier som den arbetslöse väljer mellan för 

att hantera sin situation. Den ena är aktiveringsstrategin, där individen aktivt försöker ta sig ur 

arbetslösheten oavsett hur lång tid han/hon befunnits sig där. Medan individen, i den andra 

strategin, anpassar sig till situationen och, med tiden, tappar sin arbetsmotivation.  

Anpassningsstrategin delas upp i faser och inleds, precis som kristeorin, med chock. När 

chocken har lagt sig går individen in i en optimistisk och nytänkande fas innan en bestående 

passivitet tar vid. Då arbetslöshetstiden hos vår studies respondenter är mellan 1 månad och 5 

år, kan det vara svårt att utröna vilken strategi samtliga av respondenterna har. De 

långtidsarbetslösa respondenternas resultat, som visar på hög motivation och stor framtidstro, 

tyder på att de valt en aktiveringsstrategi, som enligt Bolinder är den vanligaste. Samma svar 

kan, för respondenterna som varit arbetslösa en kortare tid, kunna antyda att de valt den andra 

varianten och därmed befinner sig i den optimistiska fasen av anpassningsstrategin.  

 5.2 Behov 

Abraham Maslow såg själva behovsutvecklingen som livslång och menade att behoven ökar 

gradvis med den fysiska och psykiska utvecklingen: Från spädbarnet, där de fysiologiska 

behoven och behoven av kontakt är helt grundläggande, till den vuxne där självhävdelse präglar 

personligheten (Jerlang, 2006). Vi har i vår studie valt att enbart tolka och placera stegen i 

hierarkin på vuxna individer, och menar, att för att dessa ska känna sig motiverad till 

självförverkligande, måste de först ha sina grundläggande bristbehov tillfredställda. Om 

individen känner en stark oro för att dessa behov är hotade torde detta blockera, och förskjuta 

möjligheten och motivationen, att se framtida möjligheter och känna sig redo för att lära nytt 

och anta nya utmaningar. 

 

 5.2.1 Steg 1 & 2, Fysiologiska- och trygghetsbehoven 

På frågorna gällande de fysiologiska behoven i steg 1 i hierarkin svarade alla utom en 

respondent att de kände sig allmänt oroade över att deras ekonomi skulle påverkas negativt pga. 

arbetslösheten. 13 av de 23 respondenterna var dessutom i stor eller mycket stor utsträckning 

oroade över att arbetslösheten på ett negativt sätt skulle påverka deras möjlighet att kunna 

handla mat. Resultatet kan kopplas till vad Nationella Folkhälsokommittén säger i sitt 

betänkande (SOU 1999:137). Kommittén menar att individer som upplever ekonomisk stress i 

form av svårigheter att få pengarna att räcka till hyra och mat, samt är i avsaknad av en 

kontantmarginal, riskerar ohälsa i två gånger högre grad än övriga befolkningen. 
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Övervägande delen av respondenterna uppgav att de fått dra ner på inköp av nödvändiga kläder 

och eget skapade behov. Drygt hälften av respondenterna hade fått en negativ påverkan på sin 

nattsömn. Detta är enligt vår tolkning de behov som representerar steg 1 i Maslows 

behovstrappa.  

 

På frågorna i steg 2 svarar en majoritet av respondenterna att de var oroliga för att den övriga 

ekonomin skulle påverkas, 14 av dem i stor utsträckning. Hälften av respondenterna var oroliga 

för att inte kunna bo kvar i sin nuvarande bostad. På frågan kring familjen svarade merparten av 

respondenterna att de, i varierande grad, varit oroade för att arbetslöshetens negativa effekt även 

skulle drabba familjen. Att arbetslöshetens negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga 

konsekvenser även påverkar de arbetslösas familjer, och då framför allt barnen, tas upp i 

Nationella Folkhälsokommitténs betänkande (SOU 1999:137). Sex av respondenterna angav att 

de helt saknade oro för att familjen skulle drabbas. Då fem av dessa respondenter var mellan 26-

45 år, finns möjligheten att de ännu inte bildat familj då barnafödandet, generellt sett, gått upp i 

åldrarna. Den sjätte respondenten befann sig i ålderspannet 56-65, en ålder då eventuella barn i 

regel flyttat hemifrån. Den allmänna oro som ändå speglar svaren på frågorna i steg 1 och 2 kan 

påvisa att respondenternas grundläggande behov inte, till fullo, är tillfredställda.   

 

Maslow såg en skillnad mellan vårt västerländska samhälle och utvecklingsländernas (Jerlang, 

2006), han menade att vi, tillskillnad från dem, inte har våra grundläggande fysiologiska behov 

hotade. Majoriteten av populationen har bostad, tillgång till vatten och kan dämpa hungern. 

Detta går hand i hand med Nationella folkhälsokommitténs konstaterade; att, i rika länder, är 

arbetslöshet den största riskfaktorn för en försämrad folkhälsa, då absolut fattigdom, med 

näringsbrist och bostadsbrist, är en mycket ovanlig orsak till ohälsa (SOU 1999:137). Genom 

exempelvis arbetslöshetskassan och socialtjänstens försörjningsstöd finns i Sverige ett 

skyddsnät och pga. detta, kan behovet av självhävdelse här bli mer framträdande. Detta skulle 

kunna förklara att den oro som respondenterna känner, inte i tillräckligt hög grad, påverkar eller 

hindrar individen från att få kontakt med behoven som är placerade i steg 3 och 4 i 

behovshierarkin. Detta lyfts även fram i Alm & Perssons uppsats, där de ofrivilligt arbetslösa, 

efter att chocken lagt sig, kunde se ljusare på framtiden trots en stor ekonomisk oro (2007) 

 

 5.2.2 Steg 3 & 4, Tillhörighets- och bekräftelsebehoven 

Resultaten gällande behoven på steg 3 visade att en övervägande del inte hade 

tillhörighetsbehovet tillfredställt. Alla utom två av respondenterna saknade känslan av att 

tillhöra den gemenskap och det sammanhang som ett arbete kan representera. Lika många 

upplevde att de kände sig ensamma i sin situation och 18 av de 23 ansåg att deras sociala 

umgänge påverkats negativt pga. arbetslösheten. Att uppbrott från kända nätverk och trygga 

relationer innebär en ökad sårbarhet för ohälsa, belyses av Nationella Folkhälsokommittén 

(SOU 1999:137). För individen är arbetslöshet inte endast en ekonomisk motgång utan innebär 

även ett utanförskap och en risk för att bli socialt marginaliserad. Ett arbete är, enligt 

kommittén, inte enkom en ekonomisk vinning för individen utan även en social nödvändighet 

då individen här får känna ett värde. I steg 4, som representerar behovet av bekräftelse, uppgav 

alla respondenter att deras självförtroende påverkats negativt pga. arbetslösheten och samtliga 
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uppgav även att de saknade känslan av att bli bekräftad och att deras yrkesmässiga status 

påverkats negativt.  

En av de kvinnliga respondenternas svar sticker ut i resultaten från de övriga gällande 

uppfattningen av stödet via coachingen. Kvinnan, som varit arbetslös i ett år, hade varken sina 

fysiologiska-, sina trygghets- eller bekräftelsebehov uppfyllda och hon kunde inte heller se 

arbetslösheten som ett tillfälle att förverkliga sig själv.  

För denna respondent tycks anpassningsstrategin, som Bolinder belyser, gälla och då pessimism 

präglar svaren uppfattas hon befinna sig i anpassningens slutfas, en fas som kännetecknas av 

fatalism (Bolinder, 2006). En av coachingens grundpelare är att se till hela människan, en annan 

är att ha en tro på att individen kan och vill utvecklas om omständigheterna är de rätta (Gjerde, 

2004). Den fria viljan är en annan central del inom coachingen. Kvinnans fria vilja tycks finnas, 

då hon uppger att hon själv valt att bli coachad. Svaren visar att kvinnan både känner en stark 

oro och en saknad av att bli bekräftad. Svaren, både vad det gäller kvinnans behov och hennes 

syn på stödet via coachingen, tyder på att omständigheter inte är lämpade för coaching. 

Coachingen hade inte, nämnvärt, ökat kvinnans självförtroende och hon uppgav att hon inte fått 

det stöd hon behöver genom coachingen, att coachen varken hade förståelse för henne eller 

fanns tillgänglig i den utsträckning hon önskade. Hon saknade förtroende för sin coach och 

ansåg inte att hon kommit närmare arbetsmarknaden, inte heller trodde hon på möjligheten att 

finna ett passande arbete efteråt. Bolinders avhandling visar att individer, med liten tilltro till att 

finna ett arbete, har en låg känsla av välbefinnande, samt att individens välbefinnande är 

avhängt om man upplever att man har kontroll över sin situation eller inte (Bolinder, 2006). 

Kvinnans svar gällande behoven var genomgående negativa, sammankopplat med hur hon 

upplevde stödet via coachingen, tyder det på att kvinnan upplever brist på kontroll över sin 

livssituation. Arbetslöshetslängden på 1 år kan också ha påverkat hennes drivkraft, något som 

understryks i såväl Bolinders avhandling som i Anna Johanssons uppsats Coaching av 

arbetslösa (2006). I Johanssons resultat påvisas en skillnad i motivation mellan de som varit 

arbetslösa några månader och de som varit arbetslösa en längre tid. Hos de långtidsarbetslösa 

kan självförtroendet försämras och orken för att aktivt söka arbete, med tiden, avta. 

 5.3 Synen på stödet via jobbcoachingen 

Den kvinnliga respondent, som beskrivs i ovanstående stycke (se 5.2), var den enda som var 

genomgående negativ till coachingen. De övriga respondenterna var märkbart positiva och hade, 

i större eller mindre utsträckning, en tro på att få ett passande arbete efteråt. Samtliga ansåg att 

coachingen resulterade i nya idéer kring arbetssökandet, att den fick dem att se nya möjligheter i 

arbetslivet samt gav dem ett ökat självförtroende. Alla respondenter ansåg att de kunde framföra 

egna idéer till sin coach. 22, av de 23 respondenterna, ansåg att deras coach var tillgänglig för 

dem i den utsträckning de behövde och att de fick det stöd de var i behov av genom coachingen. 

Alla utom en ansåg att coachen både lyssnade och hade förståelse för deras problem och behov. 

Endast en saknade förtroende för sin coach och endast två, av de 23, ansåg inte att coachingen 

hjälpt dem att komma närmare arbetsmarknaden.  

I Elin Thorsons magisteruppsats Coaching - en anpassad utveckling lyfts det maktförhållande 

som kan uppstå mellan coachen och den arbetslöse. I projektet som Thorson utvärderade, var 

coacharbetet mer anpassningsinriktat än utvecklingsinriktat då uppvisandet av goda resultat stod 

i fokus från projektet sida. För att nå de goda resultaten, menade Thorson, att coacherna utövade 
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disciplinär makt över de arbetslösa, något som inte går i linje med den syn på relationen som 

coachingen representerar.  

Denna studie visade på ett övervägande positivt resultat, både gällande coachingen och den 

egna coachen. Resultaten bekräftar vad Hall & Nilsson kom fram till i Framgångsfaktorer och 

hinder på ett arbetsmarknadsprogram, där respondenter, överlag, var positiva till coachingen 

och särskilt till de sociala aspekterna som coachingen innebar.  

Någon tendens av maktutövande från coachernas sida, eller att coachingen upplevdes som 

anpassningsinriktad, syns inte i vår studies resultat. Till skillnad från Thorson, som genomförde 

sin studie i avslutningen av en tre månader lång coaching, tittar denna studie på de arbetslösas 

upplevelse i början av coachingen. Det är troligt att denna tidsaspekt dvs. den korta tid 

respondenterna deltagit i coachingen påverkar resultatet. De få tillfällen respondenterna träffat 

coachen kan innebära att relationen befinner sig i en kartläggningsfas och att eventuella krav, 

från Arbetsförmedlingen och från jobbcoachernas sida, ännu inte framkommit eller tydliggjorts. 

Att döma av resultaten, gällande behoven, är det tydligt att respondenterna varken har sina 

fysiologiska- eller sina trygghetsbehov tillfredställda. Då undersökningens respondenter lever i 

ett av världens rikaste länder hotas emellertid inte de grundläggande behoven i någon nämnvärt 

utsträckning, något som kan betyda att respondenterna, utan något större hinder, kan gå vidare 

till nästa steg i hierarkin.  

Likaså visar svaren att både respondenternas tillhörighets- och bekräftelsebehov är ouppfyllda. 

Utifrån svaren gällande stödet via coaching, kan man utläsa att coachingen tillfredställer och 

eventuellt uppfyller respondenternas behov på steg 3 och 4. Via coaching tycks respondenterna, 

förutom ett ökat självförtroende, bland annat, få gemenskap, bekräftelse och förståelse för sina 

behov och problem. Detta kan förklara att respondenterna känner sig motiverade och redo till att 

förverkliga sig själva på det femte och sista steget i hierarkin. 

 5.4 Kvinnor och mäns skilda upplevelser av 

coachingen  
 

En framträdande skillnad i studiens resultat är kvinnor och mäns skilda upplevelser av stödet 

från omgivningen. Resultatet visar på att kvinnor i nedre och övre medelåldern, 36-65 

år, uppger att de, i mindre grad än männen i samma åldersgrupp, får stöd från sin omgivning 

rörande arbetslöshetssituationen. 

Resultatet kan tyda på att kvinnorna därmed har ett större behov av att få ett socialt stöd genom 

coachingen och därför uppskattar den delen mer än männen. Detta lyfts fram i Coaching av 

arbetslösa, där kvinnorna i studien underströk den positiva känslan som kom av att coachen 

lyssnade på och förstod dem (Johansson, 2006). I utvärderingen av AMS och 

Försäkringskassans coachingprojekt, där 92 % av respondenterna var kvinnor, visade resultatet 

på liknande tendenser. I utvärderingen upplevdes den sociala aspekten av coachingen, samt 

stödet och engagemanget från coachen, som det framträdande positiva (Tranquist, Andersson & 

Nordesjö, 2007). 

Cecilia Hjelte belyser, i sin uppsats kring upplevelsen av socialt stöd, studier som visar att 

kvinnor, framförallt i medelåldern, riskerar att bli överbelastade av stöduppgifter till flera 

generationer samt själva saknar ett tillräckligt stöd (2007). Studierna Hjelte lyfter fram visar att 
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mäns sociala kontakter nästan alltid är stödjande, medan sociala kontakter för kvinnor istället 

innebär förpliktelser och blir till en stressfaktor. 

Oavsett kön upplevde en klar majoritet, av våra respondenter, stödet de fick genom coachingen 

som positivt. Resultaten i Hjeltes uppsats visade på samma resultat, att det inte var någon 

skillnad i upplevelsen av stöd mellan könen. Däremot värdesattes olika faktorer då vissa 

respondenter var positiva till det informativa stöd som coachingen medförde, medan andra 

uppskattade den emotionella delen mer (2007). 

6. Slutsats 

Merparten av respondenterna i undersökningen uppger att de både är redo för att lära nytt, byta 

yrkesspår samt anta nya yrkesmässiga utmaningar. De uppger också att de ser arbetslösheten 

som en möjlighet till att förverkliga sig själva samt att de har lätt att se framtida möjligheter. 

Detta innebär att den hypotes vi framförde inte stämmer då dessa motivationsparametrar, enligt 

oss, bör vara uppfyllda om individen skall vara mottaglig för coaching.  

 1. Vilka behov upplever individen sig ha i initialskedet av arbetslösheten? 

De 4 första behovskategorierna tycks vara otillfredsställda hos respondenterna. D.v.s. 

fysiologiska-, trygghets-, tillhörighets- och bekräftelsebehovet är inte uppfyllt. 

 2. Vilka behov tillfredställer coachingen hos individen? 

Coachingen tycks, i viss mån, tillfredställa individens tillhörighets- och bekräftelsebehov och 

verkar göra individen redo för självhävdelse. 

 7. Diskussion 

Regeringens och AMS syfte med jobbcoachsatsningen är att, efter tre månaders coaching, 

snabbt få ut individen i sysselsättning. Sen satsningen sjösattes har arbetsmarknadsläget kraftigt 

försämrats. Bara under denna studies tid har arbetslösheten ökat med 2 procentenheter, 

industrier har massvarslat och statens ekonomi försämrats och besparingar sker i såväl statliga 

som privata företag. 

Vårt antagande inför studien var att en individ måste vara redo, ha vissa grundläggande behov 

tillfredställda, samt vara motiverad för att kunna ta till sig coaching. Vårt antagande visade sig 

fel då resultaten påvisar motsatsen. Snarare pekar det på att vissa behov istället kan 

tillfredställas via coachingen och att den sociala delen har en avgörande betydelse för individen, 

oavsett kön.  

Den positiva sociala upplevelsen verkar inte överensstämma med jobbcoachningens 

ursprungliga syfte. Även om de tre miljarderna, som satsningen kostar, inte genererar 

sysselsättning tycks satsningen få människor att må bättre, vilket har ett värde för såväl 

individen som samhället i stort. Nationella Folkhälsokommittén hävdar att arbetslöshet är en av 
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de största riskfaktorerna för folkhälsan i västvärlden (SOU 1999:137). I en tid med stegrande 

arbetslöshet riskerar, i värsta fall, över 11 % av Sveriges befolkning därmed att drabbas av 

ohälsa. 

 7.1 Resultat 

Studiens respondenter är utspridda på fem olika arbetsförmedlingar i Stockholms län, belägna i 

såväl segregerade som integrerade områden. Hos ett par av förmedlingarna var en övervägande 

del av de sökande högutbildade medan andra förmedlingar, vars upptagningsområde låg i socialt 

utsatta delar av länet, hade ett stort antal sökande med språksvårigheter. Hade undersökning 

skett på en och samma förmedling hade detta kunna tolkas som att just denna förmedlings 

coacher svarade upp till det stöd som de sökande har, samt att just denna grupp av respondenter 

hade dessa behov. Då studien är geografiskt utspridd, och då respondenterna 

utbildningsbakgrund skiljer sig åt, torde de entydiga svaren istället kunna tolkas som att studien 

fångat upp en generell tendens i upplevelsen av coaching hos de arbetslösa.  

 

Undersökningen visar att den arbetslöse, i inledningsskedet av arbetslösheten, har såväl 

fysiologiska behov, som behov av bekräftelse. Den visar också att coachingen tillfredställer 

vissa av dessa behov såsom erkännande och uppmärksamhet. Att den sociala betydelsen är så 

framträdande i studien är värt att lyfta, dock kan vi se att en studie i ett senare skede hade varit 

intressantare då den skulle ge oss en sammanfattande bild av respondenternas totala upplevelse 

av coachingen, samt visat om satsningen svarat upp till Regeringens intentioner. 

 

Att arbetslösheten innebär en social marginalisering för individen bekräftas av resultaten på 

frågorna gällande arbetslöshetssituationen. Resultaten kring stödet via coaching visar på att 

dessa behov, till viss del, tillfredställs genom coachingen då den erbjuder socialt stöd och tycks 

leda till ett ökat självförtroende. Trots att de grundläggande behoven var otillfredsställda tycktes 

respondenterna, generellt, vara motiverade till ett självförverkligande efter att de blivit lyssnade 

på. Tidigare studier visar på samma resultat av den sociala betydelsen av coachingen. 

Utvärderingen av AMS och Försäkringskassans projekt visar på att den sociala upplevelsen var 

så pass god att det tycktes överväga det faktum att ingen av respondenterna ansåg att 

coachingen ökat deras möjligheter till att få ett jobb eller att deras bild av sin situation på 

arbetsmarknaden blivit klarare (Tranquist, Andersson & Nordesjö, 2007). 

 

Att övervägande del av de svarande är kvinnor skulle dels kunna förklaras med att kvinnor, 

generellt, är mer benägna att hjälpa andra än vad män är. Det skulle också kunna bero på att 

kvinnor, i mindre utsträckning än män, får stöd och uppskattning från sin omgivning och 

därmed har ett större behov av att bli bekräftade. Då vi i missivbrevet till enkäten påpekat att 

deras svar var betydelsefulla för studien kan detta ha upplevts som att den egna rösten är viktig, 

vilket kan ses som ett erkännande. Bekräftelsebehovet skulle ytterligare kunna tillfredställas via 

det faktum att de här fick tillfälle att göra sin röst hörd. Vi kan dock inte säga något om 

huruvida coacherna medvetet valt sökande som de upplevt vara särskilt motiverande till 

coaching och därför betraktas som mer lämpade att delta i denna undersökning. . 
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Då vi inte varit närvarande under utlämningen av enkäten kan vi inte garantera att rätt personer 

svarat. I yttersta fall skulle det kunna innebära att coacherna själva svarat på frågorna. Vi känner 

heller inte till under vilka omständigheter enkäten fyllts i, vilket gör att vi inte kan garantera att 

inte coachernas närvarat och därmed påverkat utfallet. Med detta i åtanke kan vi inte säkerställa 

validiteten i undersökningen.  

 

 7.2 Metod 

 

Valet av den kvantitativa metoden medförde att vi på ett enkelt sätt kunde tolka in svaren i de 

olika stegen i Maslows behovshierarki. Med en kvalitativ metod hade vi kunnat gå djupare in i 

respondenternas upplevelser och fått en tydligare bild av de behov de ansåg sig ha. Genom att 

närvara vid intervjuerna hade vi kunnat styrka vår studies validitet.  

 

Efter noggrant övervägande valde vi att lägga de frågor som hade mer positiv framtoning i 

början av den enkät som undersökningen bygger på. Ordningen på frågorna följde därför inte 

behovshierarkin. Då de flesta frågor kan uppfattas som negativa påståenden kring den 

arbetslöses situation, ville vi på detta sätt undvika att våra frågor skulle försätta respondenterna i 

en svårmodig stämning och därmed påverka resultaten. Möjligheten finns att resultaten skulle se 

helt annorlunda ut om vi valt att lägga frågorna i omvänd ordning. Genom att dra paralleller till 

Johan Cullbergs kristeori har vi antagit att respondenterna befinner sig i en oväntad kris i och 

med arbetslösheten pga. en plötslig och oväntad uppsägning. I praktiken vet vi inte bakgrunden 

till respondenternas arbetslöshetssituation då undersökningen inte kartlagt deras situation . Detta 

kan innebära att respondenterna själva sagt upp sig, är i arbetslöshet efter ett tidsbestämt projekt 

eller gått in i arbetslöshet efter föräldraledighet eller studier. I sådana fall är kopplingarna till 

Cullbergs teori inte gångbara då faserna inte överensstämmer eller till och med kan saknas. I 

efterhand kan vi se att det hade varit önskvärt med frågor kring bakgrunden till arbetslösheten, 

samt hur upplevelsen av beskedet gällande, den eventuella, uppsägning var. 

 

De bortfall vi känner till är de sökande, som coacherna uppgivit att de medvetet valt bort, då 

dessa haft språksvårigheter som omöjliggjort för dem att svara på enkäten. Det är möjligt att 

tillfrågade sökande har avböjt att delta då, de själva upplevt att den korta tid som coachad 

medför att de inte kan svara på enkätens frågeställningar. Det är också möjligt att jobbcoacherna 

inte tillfrågat samtliga sökande pga. tidsbrist eller annat. Med tanke på att vi fick förlänga och 

lägga till en förmedling under studiens gång kan vi, i efterhand, konstatera att ett större antal 

förmedlingar hade varit önskvärt. Alternativt hade vi kunnat välja ut ett par förmedlingar, och 

själva ställt förfrågan om deltagande till de sökande. 

Ett tillvägagångssätt som vi övervägde men valde bort då vi ansåg att det skulle bli alltför 

tidskrävande. 
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 7.3 Framtid 

Eftersom Arbetsförmedlingens jobbcoachssatsning befann sig i inledningsskedet när studien 

genomförs kan vi se flera tänkbara förslag för framtida forskning. Dels vore det av intresse från 

såväl ett samhälls- som ett individperspektiv att se och följa upp hur individerna lyckas med att 

komma ut i arbete med bistånd från jobbcoachingen. Eftersom upplägget på coachingen, mer 

eller mindre, är upp till aktörerna själva att utforma och arbetssättet kan skilja sig åt från såväl 

arbetsförmedling som arbetsförmedling som till de, kommande, privata alternativen skulle 

jämförande studier kunna vara av betydelse ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv. 
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BILAGA 1 -  Regeringsbeslut 
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BILAGA 2 - Enkät   

 

Demografiska frågor 

 

1. Kön (kryssa): man  kvinna 

 

2. Åldersgrupp (ringa in alternativet):  

 

 -25 26-35 36-45 46-55       56-65   65- 

 

3. Hur länge har du varit arbetslös:____________ 

 

4. Hur länge har du blivit coachad via AF:s coach  

(ange i tid från första coachingstillfället): _____________ 

 

5. Upplever du själv att du valt att bli coachad (kryssa):  

 

ja  nej 

 

6. Upplever du att du är ”tvingad” av AF att delta i coaching (kryssa):   

 

ja  nej  

 

7.Hur många gånger har du (hittills) träffat din coach? _____________ 

  

8. Hur har sessionerna varit utformade:   

 

Du och coachen  Gruppcoaching 

                    

Via telefon   Via mail 

 

9. Förväntar du dig att din coach ska hitta ett arbete åt dig 

 

Stämmer ej  Stämmer 

 

1. Frågor kring motivation 

(markera med kryss på skalan) 

 

10.  Upplever du, i dagsläget, att du är motiverad till att lära nytt/ byta yrkesspår 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 
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11.  Upplever du, i dagsläget, att du har lätt att se framtida möjligheter? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

12. Känner du dig redo för nya, yrkesmässiga, utmaningar? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

 

 

13. Ser du arbetslösheten som en möjlighet till att förverkliga dig själv? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

 

2. Frågor kring arbetslöshetssituationen (markera med kryss på skalan) 

 

14. a) Känner du dig orolig för att din ekonomi skall försämras i och med arbetslösheten? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     Mycket stor 

utsträckning 

 

  b) Har du någon gång (under arbetslösheten) oroat dig för att pengarna inte skall räcka till 

  matinköp? 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     Mycket stor 

utsträckning 

 

  

c) Upplever du att du har fått göra avkall på nödvändiga klädköp (som varm 

 vinterjacka,  nya skor) pga. arbetslösheten? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     Mycket stor 

utsträckning 
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  d) Upplever du att du, pga. arbetslösheten, måste göra avkall på dina egna  

  ”skapade behov” (som nikotin, alkohol)? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     Mycket stor 

utsträckning 

  e) Oroar du dig för att arbetslösheten skall medföra att du inte skall kunna bo  

  kvar i din nuvarande bostad (arbete på annan ort, billigare boende)?  

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     Mycket stor 

utsträckning 

 

 f) Skapar arbetslösheten en oro hos dig över att klara din övriga ekonomi 

 (sparkapital, el och telefon)? 

  

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     Mycket stor 

utsträckning  

  g) Skapar arbetslösheten en oro hos dig för att din situation skall påverka din  

  familj?  

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

 

15. a) Anser du att ditt självförtroende har försämrats, påverkats negativt, av arbetslösheten? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

 

 

b) Påverkar arbetslösheten din nattsömn?  

  

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

 

 

Inte alls     Mycket stor 

utsträckning 
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  c) Medför arbetslösheten att du upplever att du har svårare att lita på andra  

  människor? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

 

 

 d) Har ditt sociala umgänge påverkats negativt av din arbetslöshet  

 ( ex. du/andra drar sig undan)? 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5  

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

  

 

16. a) Upplever du att du känner dig ensam i din arbetslöshetssituation? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5  

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

 

  b) Medför arbetslösheten en saknad av den eventuella gemenskap som ett  

  arbete kan medföra (arbetskamrater, eftermiddagsfika/after-work)? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5  

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

 

  c) Medför arbetslösheten en saknad av att tillhöra ett sammanhang (en  

  arbetsplats, en yrkeskår)? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5  

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 
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  d) Saknar du känslan av att bli bekräftad för din yrkeskunnighet, i dagsläget? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

 

  e) Upplever du att din status (som yrkesman/kvinna) påverkats negativt i och  

  med arbetslösheten? 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Inte alls     I mycket stor 

utsträckning 

  

 

2. Stöd via jobbcoaching 

(Ringa in ett alternativ) 

17. Anser du att du får det stöd du behöver genom coachingen?  

 

  Ja  Nej   

  

18. Anser du att din coach är tillgänglig för dig i den utsträckning du behöver?  

  

  Ja  Nej 

 

19. Anser du att din coach har bra förståelse för dina behov?  

  

   Ja Nej 

 

20. Har du förtroende för din coach?  

    

   Ja Nej 

 

21. Anser du att du kan framföra egna idéer till din coach?  

  

   Ja  Nej 

 

22.  Anser du att du kan tala med din coach om de behov och problem som du har ? 

 

   Ja Nej 

 

23. Anser du att coachingen hjälpt dig komma närmare arbetsmarknaden?  

 

   Ja Nej 
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(Markera på skalan) 

 

24. Hur starkt anser du att stödet från omgivningen är i anslutning till din arbetslöshet? 

  

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Obefintligt     Mycket starkt 

 

 

25. Hur vill du beskriva din framtidstro avseende ditt framtida yrkesliv?  

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Obefintlig     Mycket stor  

 

 

26. Coachingen resulterar i nya idéer kring arbetssökandet 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Stämmer ej     Stämmer 

 

 

Berätta gärna mer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Coachingen har fått mig att se nya möjligheter i arbetslivet 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Stämmer ej     Stämmer 

 

 

28. Jag tror att jag kommer att få ett arbete som passar mig när coachingen är avslutad 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Stämmer ej     Stämmer 
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29. Coachingen ger mig ett ökat självförtroende 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Stämmer ej  

    Stämmer 

 

Om det stämmer, om så endast delvis, berätta på vilket sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Coachingen är/har varit en bra investering av min tid på väg mot ett arbete 

 

__________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

Stämmer ej     Stämmer 

 

 

Berätta gärna varför/varför inte: 
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BILAGA 3 – Förfrågan till verksamhetscheferna 

 

ang. Enkät om coaching 
Från: Nina Bylin & Frida Gustavsson 

Skickat: april 2009  

Till: verksamhetsansvarig@arbetsformedlingen.se 

 En bifogad fil 

 

 

Hej, 

  

Översänder här, som överenskommet, enkäten som är tänkt att delas ut till de sökande som 

coachas. 

  

Det vi, i examensarbetet, skall undersöka är vilka behov man har i initialskedet av arbetslösheten 

och om stödet, som coachingen ger, uppfyller dessa behov.  

Vi utgår från Maslows behovshierarki i definitionen av behov. I enkäten är frågorna, som kopplas 

till behovstrappans fem trappsteg, inbakade och inte kronologiskt placerade. Däremot vet vi 

vilka frågor som härrör till vilket "trappsteg". 

  

Vi hoppas få minst 40 sökande att svara på vår enkät, och har därför även vänt oss till AF X, X, X 

och AF X. 

  

Eftersom era sökande inte är där på en och samma gång, och troligen har tider utspridda under 

veckans gång, tänkte vi höra om enkäten kunde delas ut av er. 

På torsdag eller fredag denna vecka tänkte vi i sådana fall, och om Ni ger "klartecken", komma 

förbi och lämna enkäterna till er. 

  

Med vänliga hälsningar 

Nina Bylin & Frida Gustavsson  

studenter på Studie- och yrkesvägledarutbildningen på Stockholms universitet. 

Mobilnr 0709-xxxxxxx/hem 08-xxxxxx 
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BILAGA 4 - Försättsblad 

 

Enkät rörande jobbcoaching på Arbetsförmedlingen 

 
 

Denna enkät är en del av ett examensarbete på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms universitet.  

 

Vi vill, med studien, undersöka individers behov och upplevelser i inledningsskedet av 

arbetslösheten och samtidigt se huruvida jobbcoachingen svarar upp till dessa behov. 

Din medverkan är viktig. Den kan bidra till att stämma av om jobbcoachsatsningen fyller de 

behov som Du och andra arbetslösa har, samt se hur alternativa stödåtgärder skulle kunna se ut. 

 

Vi följer de forskningsetiska principerna som gäller för samhällsvetenskaplig forskning. All 

insamlad data kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas som underlag till vårt 

examensarbete. Detta innebär att din medverkan är anonym och att enkäterna kommer att 

makuleras när uppsatsen är godkänd. 

 

 

 

Har Du några frågor eller funderingar når oss enklast på vår mailadress jobbcoaching@live.se 

eller skriv ned Din mailadress/telefonnummer på enkäten så kontaktar vi Dig så fort vi samlat in 

svaren. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Nina Bylin & Frida Gustavsson 

(Studenter på Studie- och yrkesvägledarutbildningen) 
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