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Att utmana framtiden – en enkel match? 

Betydelsefulla faktorer i en omställningsprocess ur jobbcoachers perspektiv 

Eva Borgström & Lorencita Eckerström 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa upplevelsen av vilka faktorer som är av betydelse i en 

omställningsprocess ur jobbcoachers perspektiv. För att få ett svar på det användes 

kvalitativ metod vilka bestod av semistrukturerade djupintervjuer. Fyra jobbcoacher på 

fyra olika omställningsföretag har intervjuats. Deras arbete innebär att skapa målbilder, 

få syn på viktiga egenskaper och att identifiera hinder för att med hjälp av olika metoder 

och strategier komma runt dessa. Resultatet visade att marknadsföring, CV och 

intervjuträning inte bara var ett komplement utan bidrog dessutom till att deltagarnas 

självförtroende stärktes. Med hjälp av en ansökan med hög kvalitet, att söka ett fåtal 

arbeten som är relevanta och möjliga att få med tanke på individens situation, får man 

ett bättre resultat än när man sökt många arbeten utan relevans. Deltagarna återgick 

snabbt till ny sysselsättning genom att flexibla metoder och strategier 

individanpassades, vilket gav ett bra utfall. 
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To challenge the future – a simple game? 

Career change from the perspective of a career consultant’s perspective 

Eva Borgström & Lorencita Eckerström 

Abstract 

The purpose with this study is to shed light on the relevant factors for a successful 

outplacement process. To do so, four career coaches have been interviewed at four 

different outplacement companies by means of a qualitative method of semi-structured 

in-depth interviews. Their work is to, by means of certain methods and strategies create 

objectives, gain insight to important characteristics and to identify obstacles to 

overcome. The results show that marketing, CV and interview workshops functioned 

both as complement and reinforcement of the participants’ confidence. To apply for less 

jobs but with quality applications, which varies depending on the context of the 

applicant, contributed to a better result than to apply for many jobs without relevance. 

The participants returned quickly to work via flexible methods and individually tailored 

strategies, which gave good results. 
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1. Inledning 

Arbetsmarknadsläget har under senare år varit kritiskt i Sverige. Arbetslösheten har ökat som en 

konsekvens av rådande globala ekonomiska kris. Dock pekar siffror från SCB
1
  på en förändring, 

antalet sysselsatta mellan 15- 74 år uppgick i mars 2011 till 4 565 000 vilket innebär att 115 000 

personer fler har fått sysselsättning i jämförelse med förra årets siffror för samma månad. Trots att 

arbetsmarknaden nu ser något ljusare ut är det ett känt faktum att oförutsedda händelser ibland 

inträffar i arbetslivet och att situationer uppstår vilka skapar rädsla och oro inför en plötsligt oviss 

framtid. Anledningarna kan vara av varierande slag, uppsägning p.g.a. arbetsbrist är en av många. 

Att plötsligt förlora sitt arbete kan för individen innebära drastiska förändringar i tillvaron. Från att 

ha haft en trygg anställning med lön till att gå en oviss framtid till mötes kan för många upplevas 

mycket svårt. Men det kan också innebära efterlängtade eller oanade möjligheter att skapa sig en ny 

karriär.  Att i det läget erbjudas hjälp att finna nya lösningar och möjligheter av en jobbcoach är vad 

denna studie handlar om. 

1.1 Val av problemområde 

Konsekvensen av den flexibla arbetsmarknaden är att det ställs ökade krav på individens 

anställningsbarhet i arbetslivet. Förändringar i arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft har medfört 

att kvalifikationskraven har ökat mer än de kvalificerade jobben (Tåhlin, 2007). År 2000 hade i 

Sverige cirka en tredjedel av alla individer i arbete en utbildning vilken var minst två år för lång 

betraktat mot de kvalifikationskrav som arbetet i själva verket krävde. Den ekonomiska vinsten för 

den enskilde löntagaren blir marginell om arbetets kvalifikationskrav är lägre än den utbildning som 

individen har. Denna överutbildning leder dessutom till en produktionsförlust vilket ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv i sin tur leder till en stor kostnad. I förhållande till jobbens 

kvalifikationskrav har arbetsgivarnas efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökat mer än vad jobben 

i praktiken kräver. I en omställningsprocess är det därför viktigt att matcha individers kompetens 

mot efterfrågan. Problemet med felmatchade personer har visat sig i ett stort antal undersökningar 

vara mycket kostsamt för både samhälle och individ (ibid.2). Undersökningarna vilka var från ett 

stort antal länder visade att personer med för hög utbildning i förhållande till deras arbete hade i 

hög grad lägre löner och trivdes sämre med sitt arbete än personer som hade en utbildning vilken 

motsvarade arbetets kvalifikationskrav, d v s matchade arbetsuppgifterna. Å andra sidan kan 

överutbildning långsiktigt betraktas som en tillgång då allt handlar om anpassning till en 

arbetsmarknad vilken är föränderlig, denna typ av problem kan vara övergående och 

matchningsanpassningen med tiden förbättras. En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan 

                                                      
1
 http://www.scb.se/Pages/PressRelease_312866.asp 
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resulterar i att arbetslösheten blir lägre och att sysselsättningen ökar (Forslund& Johansson, 2007), 

vilket är samhällsekonomiskt gynnsamt. Mot denna bakgrund anser vi att det därför är av vikt att 

belysa rörlighetens betydelse. Medvetenheten om vad detta innebär varierar från individ till individ, 

vissa ser själva till att stärka sin kompetens för att öka förutsättningarna att vara anställningsbara 

och stärka sin konkurrensmöjlighet i ett långsiktigt perspektiv medan andra inte är medvetna om 

detta(Lantz & Friedrich, 2006). De kanske har förlitat sig på den gamla arbetsplatsens 

anställningstrygghet och därför kommer en oförutsedd händelse, som t ex varsel, som en 

ovälkommen överraskning. Rörlighet är en livslång process som börjar mycket tidigt, redan i tidig 

skolgång och genom hela livet till det att pensionen infinner sig (ibid.13). På dagens arbetsmarknad 

när tillfälliga anställningar och osäkra arbetsvillkor har ökat i omfång är det enligt oss viktigt att 

vara medveten om hur man stärker sin egen anställningsbarhet. Området omställning har berörts 

under utbildningen till studie och yrkesvägledare, men intresset för att studera detta närmare kom 

sig av att en av uppsatsförfattarna läste om arbetet på en informationssida vilken beskrev arbetet 

med personer som hade blivit uppsagda. Arbetet gick ut på jobbcoachande insatser till personer som 

omfattades av en kollektivavtalad omställningsförsäkring inom trygghetsfonden TSL. Detta var ett 

helt nytt område för oss som ingen av oss hade hört talas om tidigare. TSL är en kollektivavtalad 

omställningsförsäkring mellan Svenskt näringsliv och LO vilken har funnits sedan år 2004. Drygt 

900 000 medarbetare omfattas av avtalet inom den privata sektorn. Den innebär att uppsagda 

erbjuds stöd av en jobbcoach på den privata marknaden i ett tidigt skede, redan under 

uppsägningstiden börjar insatserna. Detta kan bestå i att hitta nya alternativ såsom ett nytt arbete, 

utbildning eller starta eget. Sedan år 2004 har IF metall haft flest ansökningar, drygt 60. 000 

deltagare har fått hjälp i en omställningsprocess. Att belysa hur denna omställningsprocess fungerar 

anser vi vara viktigt både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett individperspektiv, inte 

minst eftersom tidiga insatser kan innebära att individen inte ens hinner påbörja en 

arbetslöshetsperiod eller åtminstone blir mycket kortvarig inom den (Forslund & Skans, 2007). 

Behovet av jobbcoacher vilka kan hjälpa till med att underlätta för individer att vara rörliga på 

arbetsmarknaden samt att på bästa sätt foga samman rätt kompetens med efterfrågan anser vi vara 

viktigt. Att hjälpa individer att vända oförutsedda händelser till något konstruktivt är en av 

vägledarens och coachens många uppgifter (Gjerde, 2010). Resultatet av denna studie vänder sig till 

yrkesverksamma inom fältet jobbcoaching, omställning och vägledning. 

1.2 Förförståelse 

Vår förförståelse bygger på erfarenheter och studier från utbildningen till studie och 

yrkesvägledare. Det finns en mängd olika vägledningsmetoder och samtalsmetodik vilka kan hjälpa 

och vägleda individer som av olika anledningar behöver stöd samt en stor mängd olika hjälpmedel, 

närmare 400. Dessa utgår bland annat utgår från den psykoanalytiska, den behavioristiska, den 

kognitiva och den humanistiska skolan. Detta bidrar till att tillvägagångssättet under ett samtal kan 

variera (Peavy, 1998). 
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1.3 Syfte  

Syftet är att undersöka fyra jobbcoachers upplevelse av vilka faktorer som är betydelsefulla i en 

omställningsprocess. 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Vilka metoder och typer av strategier används i omställningsprocessen? Med 

omställningsprocess avses här det stöd individen får i samband med en uppsägning för att 

underlätta övergången till ny sysselsättning. 

 

2. Vilka faktorer upplevs som hindrande i omställningen och hur arbetar coacherna med dessa? 

 

3. Vilka underlättande faktorer upplevs öka möjligheterna för individen i en omställningsprocess 

enligt coachernas perspektiv? 

1.5 Avgränsningar 

Det finns många anledningar till att man byter arbete eller börjar studera. Denna studie kommer 

endast att belysa coachernas upplevelser av att arbeta med personer som har blivit uppsagda p.g.a. 

arbetsbrist samt i detta fall arbetar med TSL:s omställningsförsäkring. Det är de yrkesverksammas 

upplevelser och perspektiv som kommer att undersökas. Informanterna består av både män och 

kvinnor och titulerar sig i verkligheten olika men i denna studie kommer de att tituleras Teija, My, 

Karin och Moa. För att avgränsa vem som är vem i studien kommer dessa att delas upp efter 

bokstav A-D. 

1.6 Kunskapssyn 

Vi tror på människans unika värde och fullkomliga rätt att vara en del av ett betydelsefullt 

sammanhang. Vi tror att varje människa besitter unika förmågor. Vi tror på varje människas rätt att 

hävda sina åsikter i ett demokratiskt samhälle. 
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Individens upplevelser och tolkningar kan därför med fördel studeras genom det hermeneutiska 

synsättet vilket betyder tolkningslära och inbegriper ett kvalitativt angreppssätt. Hur vi uppfattar 

något beror på hur vi tolkar och upplever världen utifrån det vi medvetet eller omedvetet redan bär 

med oss. Detta innebär att det sker en växelvis process mellan teori och empiri, mellan forskare och 

undersökningspersoner (Holme & Solvang 1997: 98). Detta medför att de tolkningar som görs 

påverkas av studiens förförståelse men också att den hermeneutiska metoden gör att sammanhanget 

blir klarare i takt med att delarna tolkas och förstås (Kvale, 2009). Det innebär att när vi förstår 

delarna ändrar vi vår uppfattning och kan sätta delarna i relation till helheten och att vi därigenom 

kan närma oss coachernas perspektiv på omställning. 

1.7 Begrepp 

Nedan följer en redogörelse av innebörden i begreppen coaching, vägledning, kompetens, 

kvalifikation, matchningsproblematik, strukturomvandling, friktionsarbetslöshet samt 

strukturarbetslöshet. 

 

• Vägledning 

En vägledare arbetar inom vissa ramar som ger konkreta direktiv över hur arbetet ska utformas. 

Genom ramarna blir det mer konkret vad som förväntas av vägledaren. En vägledare ger både 

information i aspekten utbildning och arbetsliv (Lantz & Friedrich, 2006). Enligt Gjerde (2010: 19) 

är utgångspunkten att individen fungerar normalt, känslorna är inte i fokus, utan mer fokus på yrke 

och eller utbildning. En vägledare har en överordnad roll, mer kompetent, ansvarig, intern person 

och handledningen kräver deltagande. 

 

 

• Coachning 

Enligt Gjerde (2010: 19) utgår coachning från att individen fungerar normalt, känslor och yrke är 

centralt, coachen arbetar inte inom utbildning eller undervisning och har en mer likställd roll. 

Medansvarig för processen, inte ansvarig för handlingar. Både känslor och yrke är centralt. 

Coachen är kompetent gällande coachningsverktyg och metod, däremot inte mer kompetent 

yrkesmässigt. Måste inte vara intern.  

Likheterna mellan coaching och vägledning tycks ibland hårfina, men det gemensamma är att det 

används samma redskap inom coaching och vägledning. Båda kan vara terapeutiska även om det 

inte är terapi, skillnaden är de har utvecklats inom olika fackmiljöer (Gjerde, 2010). Både coaching 

och vägledning bör vara baserade på ” beprövad erfarenhet och kunskap” (Lantz & Friedrich:15). 

 

 

• Kompetens  

Det latinska ursprunget för kompetens står för ” att sammanfalla, vara ägnad åt eller räcka till”. 

Man har kompetens för något. Den utgår från individens förmåga i relation till arbetsuppgifterna. 

Det innebär att både kunna och veta, alltså ett mer omfattande begrepp än kunskap. Inbegriper såväl 

kognitiva, emotionella samt sociala delar (Hansen & Orban, 2002). 
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• Kvalifikation  

Begreppet innebär vilka krav som ställs på arbetstagaren i relation till ett visst arbete. Skillnaden 

mellan begreppen är att kompetens utgår från individens förmåga i relation till yrket medan 

kvalifikation utgår från vilka krav yrket ställer på individen. Dessa krav sker ofta i form av olika 

redogörelser för befattningen, arbetsorganisationens målsättning och dess värderingar (Hansen & 

Orban, 2002). 

 

 

• Matchningsproblematik 

Begreppet är komplext. Det innebär exempelvis vissa krav på kunskaper som krävs för ett visst typ 

av arbete. Om den arbetssökande varken vill eller av olika anledningar inte kan skaffa sig de 

efterfrågade kunskaperna och om arbetsgivaren inte är beredd att anpassa arbetsuppgifterna efter 

den arbetssökandes kunskaper uppstår ett matchningsproblem. Det kan också bero på att de lediga 

jobben finns på annan ort än de arbetssökande. Vill varken arbetsgivare eller arbetstagare flytta 

uppstår ett matchningsproblem. Ett annat problem är när de arbetssökande inte känner till vilka 

arbeten som finns, de kan alltså befinna sig på samma ort som det lediga arbetet och ha de rätta 

kunskaperna men bristen på information gör att någon matchning aldrig ens äger rum (Eklund, 

2010). 

 

 

• Strukturomvandling  

Grundläggande förändringar i näringslivet medför att vissa sektorer växer dramatiskt medan andra 

minskar och att resurserna omfördelas mellan dessa. Från att jordbruket dominerade i början på 

1900- talet fick sedan industrin ett uppsving. Efter 1960- talet skedde en kraftig nedgång inom 

industrin och istället växte tjänstesektorn rejält. Yrken, företag och branscher försvinner medan 

andra tillkommer. Detta gör att arbetstillfällen skapas och försvinner. Exempel på detta är 

varvsindustrins kris och textilindustrins nedgång på 1970 -talet vilket bidrog till att tusentals 

arbetstillfällen försvann i Sverige. IT- och telekom industrins utveckling under 1980- talet är andra 

exempel. Internationaliseringen och digitaliseringen är upphov till denna ständigt pågående process 

(Blomgren, 2008). 

 

 

• Friktionsarbetslöshet 

”Övergående” arbetslöshet vilken beror på avslutad skolgång, byte av arbete, personer går i 

pension, företag grundas men går i konkurs, yrken som har existerat upphör (Eklund, 2010). 

 

 

• Strukturarbetslöshet 

Detta kan bero på att vissa personer har ett yrke vilket inte längre är efterfrågat, eller bor på en ort 

med små chanser till arbete eftersom arbetsplatserna har försvunnit (Eklund, 2010). 
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2. Bakgrund 

Det är intressant att belysa orsakerna vilka ligger bakom en flexibel arbetsmarknad, samt 

betydelsen av att vara anställningsbar i ett långsiktigt perspektiv, vilket underlättar rörligheten för 

individer på arbetsmarknaden. Det är även av intresse att belysa vad arbetsgivare frågar efter i en 

rekryteringsprocess för att bättre kunna förstå matchningsproblematiken. Hur en coach eller 

vägledare arbetar för att stärka individers motivation och rörlighet på arbetsmarknaden är andra 

intressanta moment att belysa med tanke på studiens syfte. 

2.1 Resultat av litteratursökning 

Litteratursökningen på ämnet som vi har valt gjorde vi på Stockholms universitetskatalog 

Substansen och genom en informationssökning på Libris. TSL, regeringen och riksdagen var andra 

informationskällor. En sökning på Google resulterade i relevanta rapporter om överutbildningens 

konsekvenser och matchningsproblem. En annan rapport från arbetsmarknadsstyrelsen; Hur 

fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? (Skans, m.fl. 2007), 

belyser den svenska arbetsmarknaden. Utbildningens omfattande källa av relevant litteratur inom 

fältet coaching vägledning och arbetsmarknad har givit en bra grund att utgå från, t ex studien 

Vägledning för rörlighet i arbetslivet (Lantz & Friedrich, 2006) vilken ger en ökad förståelse för 

hur man som vägledare och coach kan underlätta för individer att vara rörliga på arbetsmarknaden. 

2.2 Anknytande forskning och litteratur 

För att förstå vad som menas med en flexibel arbetsmarknad ges i det följande en beskrivning av 

innebörden. 

2.2.1 Den flexibla arbetsmarknaden 

Det är relevant att studera boken Så jobbar Sverige (2008) av Henrik Blomgren. Här ges en utförlig 

beskrivning av globaliseringen och hur 1/3 av alla industrijobb har försvunnit från Sverige de 

senaste 30 åren medan 2/3 delar arbetar i den tjänsteproducerande sektorn. Författaren ger en 
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överblick av hur det svenska näringslivet ser ut branschvis. Den svenska arbetsmarknaden står inför 

stora förändringar p. g. a av omfattande strukturomvandlingar. För att bättre kunna förstå vad som 

händer i Sverige och vad en flexibel arbetsmarknad innebär är det av vikt att studera mönstren i den 

globala strukturomvandlingen. Från år 1975-1990  minskade sysselsättningen i industrin i Sverige 

och USA medan det motsatta rådde i länder som Japan, Malaysia och Indien. Där tog 

industrialiseringen fart. Den globala strukturomvandlingens konsekvenser i Sverige innebär att när 

andra delar av världen industrialiseras påverkar det den svenska marknaden. Denna process har 

pågått mycket länge men först under senare år tydligt visat sig i svenskt näringsliv. När andra delar 

av världen industrialiseras innebär det att många av de produkter vi köper inte tillverkas här. Detta 

gäller överlag västvärldens länder. Importen har ökat eftersom detta resulterar i att varorna blir 

billigare. Förflyttningar av svenska verksamheter till andra länder medför att det blir billigare med 

tillverkningskostnaderna och att utgifter för löner kan hållas nere vilket innebär en stor 

kostnadsbesparing. 

 

Detta bidrar till en förändring av den svenska arbetsmarknaden. Det gör det därför relevant att 

studera boken Arbetslivet av Lars. H. Hansen och Pal Orban (2002).  När verksamheter som inte 

räknas till huvudverksamheten placeras i ett annat sammanhang med bättre lönsamhet kallas det 

specialisering. Dessa omvärldsförändringar påverkar svensk arbetsmarknad på många olika sätt, 

exempelvis belyses begreppet outsourcing vilket innebär att ett företag säljer vissa delar av 

verksamheten till mindre företag och köper in tjänsterna från företagen. På detta vis behöver man 

enbart använda personalens kompetens exakt när det behövs, vilket i detta sammanhang kallas 

numerär flexibilitet. Dessa tjänster kan t ex erhållas från bemanningsföretag. Detta bidrar i sin tur 

till att andelen tillfälliga anställningar ökar, vilket enligt författarna bidrar till att otryggheten ökar. 

 

Denna konsekvens av en flexibel arbetsmarknad avspeglar sig i sin tur på enskilda arbetsplatser 

vilket på sikt påverkar den enskilde individen. 

 

Boken Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet (2006), är resultatet 

av ett mångårigt forskningsprogram och samarbete mellan Arbetslivsinstitutet och psykologiska 

institutionen, Stockholms universitet. Författarna Michael Allvin m.fl. belyser hur företag, 

myndigheter och institutioner allt oftare omstrukturerar i verksamheten för att öka anpassningen till 

en föränderlig värld. Organisationsstrukturen blir mer obestämd och gränslös. Tidigare fasta ramar 

och tydliga regler omvandlas. Nu är det i stället individen som själv måste ta ansvar för sin egen 

planering och motivation till arbete. Detta medför enligt författarna att konsekvenserna blir att den 

tidigare anställningstryggheten går förlorad. Samtidigt som arbetslivet blivit mer fritt och 

omväxlande har det också blivit mer komplicerat och diffust vilket enligt författarna leder till att 

otryggheten ökar.  Boken belyser dessa förändringar och vilka psykiska och sociala konsekvenser 

som blir följden. 

 

 

Internationaliseringen och informationsteknologin bidrar till att det ställs ökade krav på 

arbetskraften. Individen förväntas att ta ett större ansvar beträffande den egna anställningsbarheten, 

sin egen motivation och kompetensutveckling för att öka möjligheterna att kunna konkurrera på en 

föränderlig arbetsmarknad. Som vägledare och coach är det av betydelse att vara medveten om hur 

arbetsmarknaden har förändrats och varför det är viktigt med matchning både ur ett individ, 

arbetsgivar- och samhällsekonomiskt perspektiv. 
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2.2.2 Förändringar i efterfrågan på arbete, matchning och kvalifikationskrav 

I en rapport från arbetsmarknadsstyrelsen, Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan 

arbetsmarknadspolitiken bidra med (2007), av Anders Forslund och Oskar Nordström Skans 

belyses den svenska arbetsmarknaden. Författarna redogör för hur en del arbeten tillsätts på annat 

vis än rent formellt, t ex via arbetsförmedlingen. Många arbeten tillsätts utan att först ha blivit 

utannonserade. I sammanfattningar av internationell forskning visar resultatet ofta att drygt hälften 

av alla sysselsatta får sina arbeten genom kontakter i eget nätverk. Pellizzari (2004), här refererad 

till efter Forslund & Skans(2007), jämför data från 15 olika länder (ej Sverige). Resultatet visar att 

cirka 60 % får sina jobb inom privat nätverk eller genom direkt kontakt med arbetsgivaren. En 

enligt studien gällande tendens är att personer med låg utbildningsnivå oftare hittar arbeten via 

privata kontakter. I Ekströms studie (här refererad till efter Forslund & Skans, 2007) vilken baseras 

på arbetsgivarenkäter visar svaren att arbetsgivare hellre anställer personer via rekommendationer 

internt än att först utannonsera tjänsten via t e x arbetsförmedlingen. Förklaringen hänger ihop med 

att arbetsgivarna vill vara säkra på att personen de anställer matchar arbetets krav och passar för 

arbetsuppgifterna. Arbetsgivare ser även enligt författaren detta förfaringssätt som ekonomiskt 

sparsamt då de slipper dyra annonskostnader. 

 

Detta beteende bekräftas ytterligare av Erika Ekström (2001), vilken har skrivit en 

forskningsrapport på uppdrag av IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering). I 

rapporten, Arbetsgivarens rekryteringsbeteende, vilken bestod av ett representativt urval av 

arbetsgivare, framkom att vissa branscher har problem med rekryteringen och brist på arbetskraft. 

Resultatet pekade på att arbetsgivare hellre använder informella nätverk, där man frågar anställda 

om tips på personer vilka är lämpliga att anställa. Orsaken till detta är arbetsgivarnas vilja att hitta 

personer med rätt kvalifikation och att rekryteringsprocessen blir kortare än den skulle ha varit via 

privat arbetsförmedling. När denna studie gjordes var det högkonjunktur i Sverige, men trots det 

hade arbetsgivarna problem med att finna lämpliga personer till tjänsterna. Anledningen till detta 

var en brist på sökande med rätt kvalifikation. Denna situation löstes av att personalen på 

arbetsplatsen fick arbeta övertid och en omfördelning av arbetsuppgifterna skedde. Som en 

konsekvens av dilemmat med att inte hitta personer med rätt kvalifikation för arbetsuppgifterna 

blev följden att vissa arbetsgivare var tvungna att skära ned på service och produktion. 

 

I en artikel, Kultur och kompetens, i rapporten På tröskeln till lönearbete (SOU 2006:60) belyser 

författaren Fredrik Hertzberg om hur förändringar i efterfrågan på arbete tar sig uttryck. Enligt 

Richard Jenkens (1986:46ff, här refererad till efter Hertzberg:161) pekar studier på att ”social 

kompetens” har kommit att få ett allt större inflytande i arbetslivet. Detta innebär att kunna vara 

flexibel, att vilja lära och att vara kommunikativ. Godtagbarhet och lämplighet belyses som begrepp 

som kommit att få en allt större betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Lämplighet innebär 

huruvida den arbetssökande kan utföra uppgiften. Godtagbarhet innebär huruvida den 

arbetssökande fungerar på arbetsplatsen och kan etablera sig snabbt i rutiner och samspel. Kraven 

på godtagbarhet får större vikt, kraven på lämplighet mindre. Både lämplighet och godtagbarhet 

finns med i rekryteringsprocessen men i olika hög grad. I vissa yrken är godtagbarhet viktigast 

medan lämplighet är av större betydelse inom andra yrken. Kraven på godtagbarhet har fått större 

värde, detta har skett på bekostnad av att kraven på lämplighet minskat i betydelse. Vissa forskare 

(Broome’ m. f. l, 1996;Broome & Bäcklund, 1998, här refererad till efter Hertzberg, 2006:161), 

hävdar att varför den sociala kompetensen blivit mer värd än formella kvalifikationer är en 
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konsekvens av arbetsmarknadens förändringar i form av omorganisationer och individstyrt arbete.  

Detta innebär att t ex serviceyrken blivit mer kvalificerade och ställer högre krav. 

 

Jonas Olofsson (2007) är författare till Utbildningsvägen - vart leder den? Om ungdomar, 

yrkesutbildning och försörjning. Han menar att skaran av överutbildade kommer att öka under 

kommande år, däremot kommer det att ske i en långsammare takt eftersom individer med bara den 

obligatoriska skolgången i ryggen blir färre. En faktor som kan minska överutbildningen är en 

höjning av kvalifikationskraven bland de kvalificerade arbetena. De okvalificerade arbetena 

kommer att ligga kvar på en hög nivå under viss tid. Problemet med felmatchade individer är enligt 

författaren att deras löner är för låga jämförelsevis med deras kompetens, samt att de trivs sämre 

med sitt arbete i jämförelse med de som har ett arbete som passar individen. En ljusning är att de 

flesta överutbildade är unga och kommer med tiden att hitta ett arbete som passar dem bättre. 

Mellan 1974 och 2000 har utbildningsnivån ökat hos de anställda i jämförelse med 

kvalifikationskraven på arbetet. Det tycks vara så att arbetslivet inte hinner med i utvecklingen. 

Andelen anställda som är matchade med sitt arbete vad gäller utbildningslängd har minskat från  

68 % till 49 % mellan åren 1974 till år 2000. Fler har idag alltså högre utbildning än vad jobben 

kräver. Detta beror på att enkla arbeten har minskat alltmer. Av gruppen lågutbildade och 

överutbildade är det de överutbildade som utgör det största problemet. Men fortfarande är de som 

har rätt utbildning för rätt arbete dominerande, vilket utgör strax över 60 %. En fortsatt höjd 

utbildningsnivå kan enligt författaren hjälpa till att hålla en jämnare lönebildning än vad det skulle 

vara annars. Förmodligen hjälper en hög utbildningsnivå till att utveckla olika yrkens kvalité och 

bidrar även till höjda lönekrav, vilket hjälper till att utveckla verksamheten. I framtiden kan ett 

problem enligt författaren bli att en minoritet av individerna måste utföra arbeten som de egentligen 

är överutbildade för, vilket kan innebära att de överutbildade är kvar på dessa arbeten en kortare tid 

då de konstant söker en mer matchande anställning. Är löneskillnaden för stor kommer individer att 

fortsätta ta högskoleutbildningar. Detta innebär att när den äldre generationens lågutbildade går i 

pension, kommer lågutbildade med lägre lönekrav bli en bristvara. Medan det finns för många 

högutbildade. 

2.3 Anställningsbarhet, inlåsning och rörlighet 

Annika Lantz och Peter Friedrich är författare till studien Vägledning för rörlighet i arbetslivet 

(2006). Innebörden av att vara rörlig på arbetsmarknaden är enligt författarna förenligt med vilken 

inställning man har till att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter. Författarna menar att det enligt 

studier bekräftas att ju större den psykologiska bindningen till tidigare arbetsplats har varit, ju 

svårare är det att uppleva motivation till att byta arbetsplats. Engagemanget i tidigare arbete 

fungerar både som motivation till arbete men också som ett hinder när det gäller att byta vilket 

motverkar rörligheten. Författarna belyser även begreppet inlåsning, vilket innebär att om den 

tidigare arbetsplatsen hade små utvecklingsmöjligheter kan detta leda till att individen uppfattar att 

den har begränsade möjligheter att få ett nytt arbete. Författarna belyser ännu ett hinder vid 

rörlighet vilket handlar om individens uppfattning om den egna kommunikationsförmågans 

betydelse i att uttrycka sig i skrift och tal. Denna uppfattning är kopplad till hur aktiv denne är när 
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det gäller att söka arbete. Många har en så låg tilltro till denna förmåga att de kan känna en stark 

motvilja inför att skriva ett CV, kontakta arbetsgivare, söka i privata nätverk eller veta hur de ska 

bete sig på en anställningsintervju. Den motbjudande känslan kan vara så överväldigande att vissa 

individer av den anledningen drar sig för att söka arbete. Forskning visar enligt författarna att hur 

aktiv en individ är vid arbetslöshet har ett direkt samband till denna förmåga. Detta är av vikt att 

känna till som vägledare eftersom moment som dessa kan tränas upp och därmed bidra till att 

individens uppfattning om detta förbättras. Generellt högre tilltro till den egna förmågan påverkar 

rörligheten bättre än att ha en låg tillit till denna. Författarna gör skillnad på att vara positivt 

tänkande och generellt optimistiska när de jämför med att ha tilltro till den egna förmågan. Positivt 

tänkande är relaterat till en inställning till livet som kan innebära tankar om att det mesta kommer 

att ordna sig, tilltron till den egna förmågan menar författarna är direkt kopplad till vad man har 

gjort tidigare, i t ex arbetslivet. Tilltron till den egna förmågan är kopplad till hur man tar sig an 

uppgifter, ihärdighet och uthållighet, d.v.s. tanken på att ge upp finns inte i första taget. Tilltron till 

den egna kompetensen har ett direkt samband med attityden till rörlighet och anställningsbarhet 

vilket innebär uppfattningen om huruvida kompetensen är något värd i ett nytt sammanhang, t ex på 

en ny arbetsplats. 

 

För att som vägledare och coach kunna hantera dessa sammanhang är det intressant att studera med 

vilka redskap man kan arbeta för att stärka individens tilltro till den egna förmågan, få syn på 

värdefulla egenskaper samt att frigöra individens kraft till handling att nå olika mål. 

2.4 Coaching och vägledning 

Susanne Gjerdes (2010) Coaching - vad - varför, hur, är relevant för studien.  Hon belyser hur 

filosofiska och psykologiska tankegångar har utformat coachningen. Den filosofiska delen består i 

hur individen ser på sig själv, att svaren finns inom oss, att det är individen själv som skapar sitt liv. 

Det är coachens roll att hjälpa individen i processen samt att stötta individen att själv skrida till 

handling. Processen består i att undanröja hinder och hitta motivationen. Detta är en gemensam 

överenskommen handling mellan coachen och individen. Man ser på individen att hon är förnuftig 

och rationell, att hon kan med hjälp av sin logiska förmåga klara av att hantera känslofyllda 

problem. Kognitiv terapi handlar om problemlösning, hur individen kan förändra tanke och 

handlingsmönster. Individen styr själv de egna idéerna, attityder och känslor.  Det är attityden hos 

coachen som bidrar till ett lyckat resultat, om coachen inte tror på individen spelar det ingen roll 

vilka verktyg eller metoder som används. Det gäller att frigöra individens förmåga och potential. 

Det aktiva lyssnandet i processen beskrivs som ett redskap för coachen vilket syftar till att kunna få 

den andre att bli medveten om sin situation och att hantera den ändamålsenligt, dessutom att få 

individen att bli mer reflekterande. Det finns lyssnande på olika nivåer. Många förknippar enligt 

författaren ”att höra” med att lyssna, vilket inte är samma sak. Att lyssna är en 

kommunikationsfärdighet vilken kräver mycket av utövaren, det kräver övning. Uttrycket ” att vara 

en god lyssnare” är något som i de allra flesta sammanhang är en bra egenskap. Men inom coaching 

är det kärnan och kraften i samtalet. En av de mest centrala lyssnarfärdigheterna är att utöva det 
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aktiva lyssnandet, vilket innebär att artikulera, klargöra, förtydliga samt styra samtalet till kärnan 

(Gjerde, 2010:125). 

Vance Peavys bok Konstruktivistisk vägledning (1998) ,är en klassiker i Vägledningssammanhang. 

Författaren belyser vikten av att öka målmedvetenheten hos vägledaren i sitt arbete, vilket är ett bra 

komplement till studien eftersom boken även ger en inblick i hur och på vilket sätt en vägledare bör 

förhålla sig till individen vid samtalet samt belyser vägledningen som ett verktyg. Författaren anser 

att det egentligen inte finns någon vägledningsmodell som är bättre än någon annan, utan det som är 

av betydelse är hur vägledaren är som person och hur individen uppfattar sin situation. Ett begrepp 

som belyses är empowerment, vilken innebär att vägledaren tillsammans med klienten försöker få 

en bättre kontroll över klientens liv och situation. Egenskaper som en vägledare bör ha är förmågan 

att visa empati, förståelse och att kunna lyssna. Peavy talar om att alla individer har ett levnadsrum 

vilket består av tidigare erfarenheter och uppfattningar om hur världen fungerar, helt enkelt den 

vägledningssökandes personliga värld. För att utforska detta används skisser, där man på papper 

kartlägger tankar, idéer och uppfattningar. Meningen med detta utforskande är att hjälpa individen 

att bättre förstå sin situation och att hitta strategier till självhjälp. Författaren anser att som 

vägledare ska man ge individen tid och inte fråga ut om situationen eller informera i onödan, vilket 

kan minska initiativkraften (disempowerment) och energin hos individen. 

Då Sverige är ett land som i hög grad omfattas av kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning är det 

relevant att presentera för denna studie relevanta lagar (Forslund & Skans, 2007). Det är även 

relevant att beskriva omställningsavtalens uppkomst och hur TSL omställningsförsäkring fungerar 

för att bättre förstå förutsättningarna som informanterna i studien har att förhålla sig till. 

2.5 Omställningsavtal och omställning inom Trygghetsfonden TSL 

På grund av förändringar i arbetslivet och att tjänstemännen var för många inom det privata 

området skedde en stor mängd uppsägningar. Det resulterade i de första omställningsavtalen som 

kom till i början av 1970 – talet. Dessa växte fram eftersom behoven ökade inom den offentliga 

arbetsmarknadspolitiken. Stödet kom under 1990- talet att förändras och kom att omfatta individer 

istället för företag såsom det var tidigare.( Forslund & Skans, 2007). De tre största 

omställningsavtalen idag är Trygghetsfonden TSL, trygghetsrådet TRR för de privata 

tjänstemännen samt Trygghetsstiftelsen för de statligt anställda. Ett nytt avtal mellan anställda i 

kommuner och landsting har inrättats vilket träder i kraft i januari år 2011
2
. Den svenska 

arbetsmarknaden regleras av kollektivavtal, lagar och regler vilka sluts mellan fackföreningar och 

arbetsgivare. Internationellt sett har Sverige en stor andel fackföreningsmedlemmar, närmare 80 % 

är medlemmar i respektive industris förbund. De flesta fackförbund ingår i antingen i SACO 

(akademiker), LO (arbetare) och TCO (tjänstemän). Personer som har förlorat sitt arbete kan 

antingen ersättas från Arbetslöshetsförsäkringen eller få hjälp att via de olika avtalade 

omställningsavtalen få stöd med olika former av jobbcoachande insatser från olika trygghetsråd. 

Denna form har blivit allt vanligare (Forslund & Skans, 2007). I februari år 2004 slöts en 

kollektivavtalad omställningsförsäkring mellan Svenskt näringsliv och LO. Den innebär att 

                                                      
2
 http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden_2010/nytt_omstallningsavtal_klart  

http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden_2010/nytt_omstallningsavtal_klart
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uppsagda erbjuds stöd att hitta nya alternativ såsom ett nytt arbete eller starta eget av en jobbcoach 

på den privata marknaden. Omställningsförsäkringen förenklar enligt TSL: s information för 

företag, fack och uppsagd. Åtgärderna finansieras av att 0.3 procent av lönesumman från anslutna 

företag betalas till försäkringen och förvaltas av trygghetsfonden TSL. Omställningsstödet 

innehåller ett genomsnittligt bidrag per deltagare på 20 000 kr. Detta betalas inte ut till den enskilde 

uppsagde utan täcker kostnaden för att betala omställningsstöd. I vissa fall kan det omfatta 

ersättning för utbildning om det leder till arbete. Stödet gäller bara under förutsättning att insatserna 

har genomförts efter uppsägningens datum. Drygt 900 000 arbetare inom den privata sektorn 

omfattas av avtalet. Sedan år 2004 är det IF metall som har haft flest ansökningar, drygt 60 000 

deltagare har fått hjälp till stöd i en omställningsprocess. Av dessa fick enligt LO:s 

utbildningsinformation
3
 80 % nytt arbete inom ett år. Det som sker är att arbetsgivaren på det 

uppsägande företaget via fackets ombudsman får hjälp att välja en leverantör av 

omställningsprogram där olika jobbcoacher utför arbetet. Det är frivilligt att vara med. Stödet skall 

utformas efter individens behov och olika förutsättningar. Kravet är att uppsägningens definition 

beror på arbetsbrist enligt LAS och att företaget är anslutet till TSL-systemet. Man måste inte vara 

med i facket för att omfattas. För att kunna få hjälp måste den anställde under 12 månader från sista 

anställningsdag ha haft en tillsvidareanställning där kravet är 16 timmar i genomsnitt per vecka. 

Inom 12 månader efter sista anställningsdag vill TSL att 70 % av de uppsagda skall ha fått ett nytt 

arbete eller startat eget. Leverantörsföretagen utvärderas om målen har uppnåtts. Företagen måste 

kontinuerligt rapportera till TSL om uppföljningsuppgifter gällande varje deltagare. Om något 

företag inte uppvisar goda resultat måste företaget redovisa åtgärder för att resultaten ska bli bättre. 

Om företaget inte gör det säger TSL upp samarbetsavtalet. Anledningen till det är för att garantera 

hög kvalitet i arbetet. Informationen och statistiken finns tillgänglig att se månadsvis på TSL:s 

hemsida
4
. 

2.6 Lagar 

2.6.1 Lagen om anställningsskydd (LAS) SFS nr: 1982:80 

Innefattar regler vid anställningar, uppsägningar och turordning. Huvudregeln vid uppsägningar är 

att den ska vara sakligt grundad och inte ”godtycklig”. Uppsägningar, vilka beror på arbetsbrist, 

dvs. en situation när företaget vill skära ner antalet anställda, anses sakligt grundad. 

                                                      
3
 http://naturbildning.lo.se/omställningsstod/  

4
 http://www.tsl.se/TSLTemplates/Page.aspx?id=230  

http://naturbildning.lo.se/omställningsstod/
http://www.tsl.se/TSLTemplates/Page.aspx?id=230
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2.6.2 Lag om medbestämmande i arbetslivet SFS nr: 1976:580 

Lagen innehåller bl.a. bestämmelser att en arbetsgivare i samband med uppsägningar skall 

informera arbetstagaren om anledningarna till de planerade uppsägningarna, hur många dessa är 

och när de äger rum. 

2.6.3 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1 160 

Lagen innehåller bestämmelser om att arbetsgivare och arbetstagare skall samarbeta för att 

åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga att arbetstagaren utsätts 

för olycksfall eller ohälsa, och behöver vara uppmärksam på detta så att åtgärder kan sättas in för 

att riskerna undanröjs. 

2.6.4 Diskrimineringslag SFS 2008:567 

Lagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, 

religion, annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande 

identitet. 

2.7 Teoretisk anknytning 

I studien har vi tagit utgångspunkt i tre teoretiska anknytningar vilka presenteras i det följande. 

 

För att bättre kunna förstå individen i en ny situation och få en större förståelse för vad som krävs 

av karriärvägledaren är det intressant att studera teorin SCCT, vilken har sitt ursprung i Albert 

Banduras teori och uttrycket self efficacy (Gjerde, 2010), vilket kan översättas med ” subjektiv 

prestationsförmåga” eller ”egeneffektivitet” (ibid.158). Den går ut på uppfattningen om den egna 

förmågan och hur den styr tankarna om vilka utmaningar vi känner att vi vill anta eller vilka vi 

väljer att lägger åt sidan. Self efficacy belyser när det gäller den subjektiva prestationsförmågan 

vikten av att ställa upp mål, prestationer samt uthållighet. Teorin SCCT har utvecklats av Brown, 

Lentz och Hackett (2002). Centrala begrepp är självskattning, förväntat resultat, och personliga 

mål. Teorin har en kognitiv och konstruktivistisk människosyn. Ett centralt begrepp i SCCT- teorin 

är självskattning, som förklarar individens uppfattning om sin förmåga. Omgivningens sätt att se på 

individen påverkar hur individen ser på sig själv. Tidigare upplevelser och andras påverkan 

inverkar på den egna självbilden. Genom att individen har en positiv syn på sig själv, handlar den 

därefter. Realistiska förebilder bidrar även till hur en individ bedömer sin hälsa och självskattning. 

Vilka mål individen sätter upp är baserade på den egna självskattningen, tron på den egna 
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förmågan. En skev uppfattning av den egna förmågan kan göra att individen hellre ser hindren än 

möjligheterna, hinder som kanske i verkligheten inte finns. 

 

I Careership teorin, utvecklad av Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes (1997) belyser författarna 

tre dimensioner som förklarar hur individen gör sina val utifrån individens handlingshorisont.  

Utgångspunkten är varifrån individen fattar sina beslut, som grundar sig på Bourdieus habitus. 

Begreppet har att göra med individens värderingar och intressen och hur den sociala miljön som 

alla föds in i påverkar individen. Detta bidrar till hur individen tänker och agerar i olika situationer. 

Dimensionerna vi utgår ifrån i studien är det praktiskt rationella beslutet, där individen gör 

karriärval utifrån sin habitus. Författarna menar att det individen upplevt samt erfarenheter skapar 

förståelsen till individens karriärbeslut och att de val man gör kantas av brytpunkter och rutiner. 

Brytpunkter är tillfällen i livet som på olika sätt påverkar individen. Brytpunkterna kan vara 

frivilliga, där individen själv väljer en ny riktning eller en påtvingad brytpunkt, påverkad av externa 

händelser såsom t ex personalnedskärningar eller varsel om uppsägning. 

 

En annan teori som kan ge en god förklaring till vad som kan påverka individen i en viss situation 

är författarna Kathleen E Mitchell, Al S. Levin och John D Krumboltz, vilka anser att tillfälligheter 

och slumpen påverkar individers karriärval. I teorin Planned Happenstance (1999) utvecklar de 

detta resonemang. Grunden är att i sin sociala miljö är individen född med olika karaktärsdrag och 

anlag. Under uppväxten upplever individen händelser som ger en både negativ och positiv 

inlärning.  Författarna anser att individen själv kan frambringa situationer och sammanträffanden 

när det gäller karriärutvecklingen. Begreppet är i sig en paradox, det betyder planerade 

tillfälligheter, vilka är svåra att planera in. Teorin belyser individens möjligheter att själv ta till vara 

på tillfälligheter och skapa situationer. Enligt teorin är motsatsen till obeslutsamhet ett öppet sinne. 

Författarna menar att det gäller att vara öppen för nya möjligheter, vilket kan vara positivt. Med 

nyfikenheten skapar individen tillfälligheter, samt att möjligheterna bättre kan tas till vara genom 

färdigheter som nyfikenhet, flexibilitet, optimism, envishet och risktagande. 
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3. Metod 

I det följande redogörs för vilken metod som ligger till grund för studien. 

3.1 Metod 

Kvalitativ metod har använts för att möjliggöra insikter och förståelse för det som skall undersökas. 

Det kvalitativa perspektivet fokuserar här på individens upplevelse, inte på hur den objektiva 

verkligheten ser ut. Det som efterfrågas är hur individen tolkar och upplever sin verklighet i relation 

till den kontext hon befinner sig i (Backman, 2008). Genom användandet av djupintervjuer har 

närheten till informationskällan stärkts och möjliggjort förståelse. Metoden var lämplig eftersom 

det som undersökts är upplevelsen av vilka faktorer som är betydelsefulla för resultatet ur 

informanternas olika perspektiv. 

3.2 Undersökningsstrategi och datainsamling 

Undersökningsstrategin till studien skedde genom en fallstudie vilken innebär en koncentration på 

en enhet som i det här fallet är coacherna och deras egna upplevelser. Den kvalitativa 

forskningsintervjun kan jämföras med ett strukturerat samtal med ett tydligt syfte. Intervjuformen 

bestod av semistrukturerade frågor, indelade efter teman (se bilaga 2) vilka var kopplade till 

forskningsfrågorna. Detta innebar att frågorna var specificerade, men intervjuaren hade möjlighet 

att utöver dessa låta informanterna utveckla svaren. Samtliga intervjuer spelades in på band för att 

sedan transkriberas. 

3.3 Genomförandesteg 

Som första steg kontaktades sex konsulter på sex olika företag, fem via telefon med förfrågan om 

ett intervjutillfälle och ett via mail. Ett företag tackade nej på grund av tidsbrist, men 
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kontaktpersonen rekommenderade oss att istället kontakta ett annat företag vilket tackade ja till en 

intervju. Detta företag kontaktades via mail. Därefter skickades ett missivbrev (se bilaga 1) via mail 

ut till samtliga där syftet av studien redovisades, intervjufrågorna presenterades samt innehöll 

information om att de forskningsetiska riktlinjerna skulle beaktas. Fem av intervjuerna utfördes av 

en av uppsatsförfattarna, vid två tillfällen deltog båda. Dessa ägde rum på två skilda orter. Fyra 

intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser och en i bokat rum på ett universitet. 

Tidsåtgången var 1 timme för tre av intervjuerna och drygt en timme för de två övriga. Intervjuerna 

inleddes med en kort redogörelse av syftet med studien för att vara säkra på att informanterna var 

väl införstådda med deras medverkan, då deltagandet är frivilligt och bygger på förtroende. I 

intervjusituationen eftersträvades att vara så neutrala som möjligt och att inta en roll av avskildhet 

från den egna sociala bakgrunden. Vi tänkte på att försöka skapa en stämning som kändes behaglig 

genom att inte gå fram för fort, då det är viktigt med samspelet, vilket är av betydelse för resultatet 

(Holme & Solvang, 1997). En av intervjuerna gallrades senare bort då det framkom under intervjun 

att denna coach endast arbetade med uppsagda inom TRR- systemet. Då en annan coach vilken 

arbetade med båda systemen informerade oss om att omställningsförsäkringarna ser olika ut och att 

det är bättre att undersöka antingen det ena eller det andra beslöt vi oss för att avgränsa intervjuerna 

till att enbart omfatta TSL- anslutna företag.   

3.4 Urvalsförfarande och urvalsgrupp 

Företagen vilka kontaktades finns i två olika kommuner. Lämpligheten att arbeta så nära 

geografiskt som möjligt mellan intervjuare och informanten var att föredra. Hänsyn till de 

skillnader som finns mellan deras yrkestitlar i verkligheten kommer inte att tas upp utan de har i 

denna studie kallats vid figurerade namn och benämnts coacherna. För att få en så stor 

variationsbredd som möjligt valdes fem jobbcoacher på fem olika företag. Det var ett slumpmässigt 

urval. Av informanterna som deltar i studien har två beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund, en 

har ekonomutbildning och en har treårigt gymnasium. En av intervjuerna gallrades senare bort då 

det framkom under intervjun att denna coach endast arbetade med uppsagda inom TRR- systemet. 

Då en annan coach vilken arbetade med båda systemen informerade oss som nämnts ovan om att 

försäkringarna ser olika ut och att det är bättre att undersöka antingen det ena eller det andra beslöt 

vi oss för att avgränsa intervjuerna till att enbart omfatta TSL- anslutna företag. Därför är endast 

fyra intervjuer med i denna studie. Man arbetar på dessa företag i vissa fall med båda 

försäkringarna men i störst omfattning med TSL. 
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3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Giltighet skall ge underlag för att studiens syfte och att forskningsfrågorna besvaras. Resultatet 

grundar sig på analyser av intervjuer vilka är riktade till personer vilka är yrkesverksamma inom det 

fält vi ville undersöka. Informanterna fick möjlighet att förbereda sig i god tid innan mötet då 

intervjufrågorna skickades ut cirka en vecka innan varje intervjutillfälle, vilket bidrog till att de var 

mer förberedda och gavs möjlighet till genomtänkta svar och reflektion, både innan och under 

intervjun. Frågeformuläret utarbetades av författarna med studiens syfte i fokus. Intervjuerna 

spelades in på band för att därefter transkriberas ordagrant. Svaren sorterades vid 

resultatbearbetningen fram och därefter gjordes en jämförelse av allas svar kopplade till syfte och 

forskningsfrågor. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt de forskningsetiska riktlinjerna i enlighet med det svenska vetenskapsrådet innebär detta att 

fyra huvudkrav beaktas. 

• Konfidentialitetskravet handlar om informanternas anonymitet, dels till den egna individen och 

dels till verksamheten. Uppgifterna från materialet ska vara otillgängligt för obehöriga. Detta 

har beaktats genom att i studien inte avslöja informanternas verkliga könstillhörighet eller 

namn, inte heller företagens namn eller på vilken ort de arbetar. 

• Informationskravet innebär en skyldighet att informera om studiens syfte, villkoren för 

deltagande, möjlighet att avbryta sitt deltagande samt att ge all tänkbar information som kan 

vara till grund för viljan att delta. Detta har beaktats eftersom vi i vår mail förfrågan 

informerade om detta, samt i telefonsamtal. 

• Samtyckeskravet har vi tagit i beaktan då vi informerat om ungefärlig intervjutid och att 

informanterna när som helst har rätt att avbryta intervjun eller välja att inte medverka i studien 

utan repressalier. 

• Nyttjandekravet innebär att materialet som samlats in bara får användas i studien. Detta har 

beaktats då materialet har bevarats otillgängligt för obehöriga och efter studiens tillblivelse 

förstörts. 

3.7. Bearbetning och analys av resultatdata 

Fyra djupintervjuer utfördes vilka spelades in på band. Vi valde att använda metoden helhetsanalys 

(Holme & Solvang, 1997). Därefter transkriberades dessa ordagrant. Sedan markerades svaren på 

samtliga intervjuer med olika färger och sifferkoder kopplade till forskningsfrågorna för att göra 
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materialet överskådligt. När svaren markerats följde ytterligare gallringar för att endast besvara 

forskningsfrågorna. Vissa svar var inte relevanta för studiens syfte och dessa gallrades bort. Andra 

svar kunde innehålla svaret på en annan fråga eftersom stor frihet gavs åt informanterna att 

reflektera och utveckla svaren. Under intervjun kunde de plötsligt komma in på föregående fråga 

för att de kom på någon ny återkoppling. Därefter gjordes en jämförelse mellan samtliga 

informanters olika svar för att urskilja och tolka likheter och olikheter samt gemensamma mönster. 

Sedan skrevs svaren i sammanfattad form utan att lägga till egna tolkningar av informanternas svar, 

vilka finns redovisade under Resultatkapitlet. De stycken som är markerade med citattecken är 

ordagranna beskrivningar, övriga delar är sammanfattningar och mycket nära respondenternas egna 

ord för att i möjligaste mån nalkas sanningen. I vissa fall behövde vi under de ordinarie 

intervjuernas gång be informanterna att förtydliga svaren och i vissa fall förtydligade vi frågorna 

för att säkerställa att vi menade samma sak. Meningar markerade med citattecken är ordagranna 

uttalanden och alltså inga sammanfattningar. Om tre av fyra hade samma uppfattning om t ex 

upplevelsen av vilka faktorer som kunde utgöra ett hinder i omställningsprocessen har detta 

återgivits med ”Majoriteten är eniga om att…” i analysdelen. För att tolka resultaten i analysdelen 

har gemensamma mönster i informanterna svar kopplats till teorier, forskning samt till egna 

resultat. 
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4. Resultat 

Inledningsvis ges en beskrivning av informanternas utbildningsbakgrund och de viktigaste 

egenskaperna i yrkesrollen samt kärnan i samtalsmetodiken enligt informanternas uppfattning. 

4.1 Svaren från Coach A 

4.1.1 Viktigaste egenskaperna i yrkesrollen samt kärnan i samtalsmetodiken - 

Coach A 

Moa har beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund. Hon anser att lyssnandet och lyhördheten är 

väldigt viktigt och att vara neutral vid varje möte med klienten. För att på bästa sätt kunna vägleda 

krävs det att man inte har några fördomar. Att få klienten att bli delaktig och att som coach inte ta 

för mycket ansvar är enligt Moa viktigt. Samtalet består av en tvåpartskommunikation, där klienten 

blir mer aktiv. Kärnan i samtalet anser hon vara: 

”Att skapa aktivitet hos klienten är det viktigaste” 

4.1.2 Strategier och metoder - Coach A 

Moa framhåller att det coachande förhållningssättet är viktigt. Det är skillnad på att vara lärare och 

en coach och menar att moment som CV skrivning mer handlar om att vara en lärare. Övningar som 

t ex Vägvisaren används. Hon brukar gå snabbt in på CV eftersom det höjer självförtroendet och 

ger struktur i en situation som kan upplevas som ett kaos. Hon menar att ett stöttande 

förhållningssätt är viktigt men att mycket ansvar bör läggas på individen själv. Det är enligt Moa ett 

väldigt resultatinriktat arbete eftersom försäkringen gäller tidsbegränsat i 12 månader. Enbart 

coachning skulle enligt henne ta för lång tid. Eftersom det handlar om individen och dennes behov 

tas hänsyn till om denne vill vara med på gruppvägledning eller inte då det handlar om individen 

och dennes behov. Hon menar att alla kanske inte är redo för gruppvägledning och då tas hänsyn till 

det. Vägledningen äger alltid rum på klientens arbetsplats. Har anställningstiden gått ut sker 

träffarna t e x i hyrd lokal, bibliotek eller i kyrkan. 
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4.1.3 Hindrande faktorer och arbetet med dessa - Coach A 

Moa menar att unga personer ibland har orealistiska planer i förhållande till sin egen förmåga. De 

vill ha toppjobbet direkt. Därför behövs ibland en realistisk dialog. Arbetsmarknaden kartläggs och 

vilka arbeten som finns. Det handlar enligt Moa om att både vara realistisk och lyhörd. Hon menar 

att det för äldre kan vara tvärtom, de har för låga förväntningar på sig själva. En negativ självbild är 

ett hinder. Vid arbete med grupper märks det om vissa vill ta tag i sin situation och andra inte, en 

metod är därför att dela på gruppen vid sådana situationer. 

”En del människor ser på sig själva som att det är kört ” 

Om personen är i kris efter en uppsägning brukar det hjälpa att så snabbt som möjligt börja arbeta 

med sitt CV. Det höjer självförtroendet och ger struktur i en kaosartad situation. En kris kan se 

olika ut, enligt Moa handlar det om att i första hand hjälpa och stötta. 

4.1.4 Faktorer vilka underlättar till en positiv omställning – Coach A 

Moa menar att det handlar mycket om hur man mår. Deras tro på den egna förmågan, delaktighet 

och engagemang är enligt henne avgörande. 

4.2 Svaren från Coach B 

4.2.1 Viktigaste egenskaperna i yrkesrollen samt kärnan i samtalsmetodiken – 

Coach B 

Teija är ekonom i botten med vidareutbildningar inom coaching. Hon anser att det är viktigt att vara 

en god lyssnare, ha god självkännedom och att vara närvarande i stunden. Ett coachande 

förhållningssätt i mötet med klienten är viktigast. Hjälp till självhjälp handlar enligt henne om att 

stärka individen genom att ställa frågor. 

”Kärnan i samtalet är att hitta drivkraften hos individen, det är vad det handlar om” 
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4.2.2 Strategier och metoder - Coach B 

Hon börjar med kartläggande samtal för att ta reda på var man är i nuläget och vart man vill komma 

i framtiden.  Utifrån det görs en handlingsplan som man jobbar efter. Det handlar enligt henne om 

att identifiera behoven och därefter styrs inriktningen på programmet. Sedan följer en 

kompetenskartläggning, människor är enligt henne inte vana vid att beskriva sig själva utan hänger 

upp sig på en yrkesroll eller andra omständigheter. Teija menar att det i många fall handlar om att 

vägleda personer som har arbetat i många år och har tvåårigt gymnasium som utbildningsbakgrund. 

Dessa är enligt henne inte medvetna om den kompetens som de har fått under alla år i sitt arbetsliv. 

”Vad är det du har gjort under ditt arbetsliv och vad är det du kan säga att du kan- även om du 

inte har en formell utbildning?” 

Att utforska egenskaper är ett första steg i kompetenskartläggningen. Hon menar att i 

marknadsföringen av sig själv är det viktigt att diskutera vad som är bäst att lägga fram, vissa 

egenskaper som inte är relevanta för den sökta tjänsten behöver inte tas med. Efter att klienten har 

en bild av sig själv när det gäller kompetens och egenskaper börjar de tillsammans att kartlägga 

arbetsmarknaden, geografiskt, bransch och specifika företag. Det handlar enligt Teija om att lära sig 

att bygga nätverk och utnyttja sitt eget nätverk. Nästa steg innebär att arbeta med marknadsföringen 

av sig själv, sitt CV. Hon menar att 30 % av jobben finns på den öppna arbetsmarknaden, 70 % på 

den dolda. Att kartlägga sitt nätverk är människor ganska omedvetna om, det brukar visa sig att 

nätverket är större än individen trodde. Enligt henne kan det sluta på 100- 200 kontakter.  Det 

största behovet vilka Teija upplever att individerna vill ha hjälp med är marknadsföringen och det 

är också den som personer tycker är svårast. 

”Det är jobbigt att kallringa och t ex säga - Hej! Nu har jag blivit uppsagd på grund av 

arbetsbrist och nu tänkte jag höra om ni kan anställa mig? ” 

Människor tycker enligt Teija att det är jobbigt att ta spontana kontakter och att då marknadsföra 

sig själva, det kan då underlätta med ett bra CV. Andra sätt är träning inom presentationsteknik. En 

annan coach spelar arbetsgivare. Annan hjälp består enligt Teija av att utforma en spontan ansökan 

skriftligen vilken består av marknadsföring av sig själv utan att den är riktad till en specifik tjänst. 

Hon menar att det är viktigt att ständigt vara beredd på en anställningsintervju när de första 

kontakterna börjar tas. 

4.2.3 Hindrande faktorer och arbetet med dessa – Coach B 

Teija anser att ett av de största hindren är när klienten inte vill släppa taget om sin gamla 

arbetsplats. Efter en uppsägning kan det finnas ett hopp om att det kanske vänder, att man ändå får 

vara kvar. Det svänger mycket, det händer mycket på företagen enligt Teija. Detta kan innebära att 

20 personer först varslas. Sedan får de plötsligt in en order som kanske är lite oväntad och då 

förlängs anställningen ytterligare några månader. Det största hindret är enligt Teija att personer 

kanske ändå hoppas på att få vara kvar. Det gör att omställningen inte riktigt kommer igång, trots 
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att omställningsprogrammet har startats upp. Ett vanligt resonemang enligt henne är att de skjuter 

upp jobbsökandet och avvaktar. 

Teija framhåller det coachande förhållningssättet som viktigt och att låta människor få ”prata” av 

sig, vilket sker i början. Hon upplever att alla människor hamnar i en slags chock och lite förnekelse 

vid en uppsägning men att det inte är så vanligt att de upplever en kris av den arten att det kan 

utgöra ett hinder. 

”Vanliga kriskurvan i någon form av light variant” 

Så småningom lossnar det och efter en tid kommer arbetet i gång. Ett vanligt hinder enligt Teija är 

att människor kan ha sin identitet starkt kopplad till det tidigare arbetet. En annan hindrande faktor 

är enligt henne svårigheter vid branschbyte, det kan krävas mycket av individen. Då handlar det 

enligt henne om att hjälpa individen att hitta alternativ, t ex en utbildning. Försäkringen kan täcka 

kortare utbildningar om det leder till arbete. Andra hindrande faktorer är enligt henne att individen 

inte vill ta ett arbete med lägre lön. Bristande utbildning kan vara ytterligare ett hinder enligt Teija. 

4.2.4 Faktorer vilka underlättar till en positiv omställning – Coach B 

Teija hävdar att den egna viljan är nummer ett. Andra förhållanden som inverkar är hur man mår 

och hur de sociala förhållandena i övrigt ser ut. 

4.3 Svaren från Coach C 

4.3.1 Viktigaste egenskaperna i yrkesrollen samt kärnan i samtalsmetodiken - 

Coach C 

Karin har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund. Hon framhåller att lyhördheten är viktigast 

och att vara närvarande i stunden. Empati och flexibilitet är enligt henne viktigast. Det är enligt 

henne ett utåtriktat yrke med mycket kundkontakter. 

”Att personen känner att jag tror på personen. Att jag inger något slags hopp om att det här 

kommer att gå att lösa. Att personen blir sedd och bekräftad ” 
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4.3.2 Strategier och metoder – Coach C 

Karin använder sig oftast av GROW – modellen, vilken innebär att kartlägga hur det ser ut i nuläget 

och vilka möjligheter det finns att nå målet. Denna modell går hand i hand med teorin SCCT, vad 

ser man för hinder- och hur kommer man runt dessa? Det lättaste vägledningsverktyget är enligt 

henne Hägg och Kouppas bok om Professionell Vägledning (Hägg och Kouppa, 2007) där man lär 

sig att lyssna, omformulera och sammanfatta. Hon menar att detta fungerar på alla. Testverktyg som 

t ex Vägvisaren är bra för personer som behöver få syn på egenskaper. CV skrivning är enligt Karin 

centralt i processen. Hon arbetar både med grupper ute på arbetsplatser och individuellt. Det beror 

på hur situationen ser ut, är det fler som har blivit uppsagda men är kvar på arbetsplatsen ett antal 

månader och i synnerhet om det är en större grupp kan det enligt henne vara smidigt att arbeta med 

gruppen på arbetsplatsen. Annars sker mötena oftast individuellt. Hon framhåller att en strategi är 

att arbeta mycket med dolda arbeten, inte så mycket med annonserade tjänster. Att nätverka och 

befinna sig på mässor är enligt henne viktigt. 

4.3.3 Hindrande faktorer och arbetet med dessa – Coach C 

Karin hävdar att erfarenheter som finns med i bagaget kan utgöra ett hinder. Hon menar att om man 

har varit med om ett uppsägningsbesked tidigare och det upplevdes som svårt att få ett nytt arbete 

efteråt kan detta utgöra negativa minnesbilder. Vissa kommer till henne och menar att de inte kan 

någonting. Hon menar att det handlar om att identifiera vad som är verkliga hinder. 

”Då får man kolla på är det här verkligen ett hinder eller kan man gå runt det på något vis t ex: 

– Jag kan inte börja plugga för det har jag inte råd med. 

– Nähej… men hur mycket pengar får man från CSN då? 

– Nej, det vet jag inte, men jag kommer aldrig att klara mig! 

– Okej, men till nästa gång kan du väl ta reda på det exakt i alla fall så du vet?” 

Det som enligt Karin alla vill ha hjälp med är att utforma ett CV. Även om vissa redan har skrivit 

ett bra CV vill de flesta att hon skall se över det för säkerhets skull. Det är enligt henne vanligt att 

människor inte är beredda att omedelbart efter en uppsägning vara aktiva när det gäller att söka 

arbete. Även om det har varit en normal uppsägning med en tillmötesgående arbetsgivare är det 

enligt henne inte säkert att man är redo för detta omedelbart. Att ta hänsyn till detta och att ha en 

stor förståelse för individernas situation anser hon vara mycket viktigt. Överenskomna uppgifter 

brukar fungera motiverande, t ex att ha ringt vissa arbetsgivare osv. Saknar personen drivkraft 

brukar struktur hjälpa enligt Karin. Detta innebär enligt henne att först få ha ”kaos”, sedan struktur 

och sedan ett mål. Med struktur menas enligt Karin överenskomna uppgifter som skall ha utförts 

tills nästa möte, olika kontakter som skall tas varje dag. Hon menar att vissa vill ha drömjobbet på 

en gång. 
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”Bara för att du får ett jobb behöver inte det betyda att du inte längre fram kan hitta drömjobbet 

eller jobba vidare på de steg som leder till det du verkligen vill ”. 

Hon menar att vissa tror att bara för att man har fått ett arbete så finns inget annat. 

4.3.4 Faktorer vilka underlättar till en positiv omställning enligt Coach C 

Eftersom de söker denna hjälp frivilligt kan det underlätta enligt Karin. Att personerna nyligen är 

uppsagda underlättar i regel tillträdet till nytt jobb enligt henne. Om man har en positiv erfarenhet 

av att snabbt ha fått arbete efter en tidigare uppsägning inverkar detta positivt. Den egna drivkraften 

är enligt henne viktig samt att man har det balanserat i privatlivet. Att arbetsgivaren samarbetar 

kring uppsägningen och låter dem gå iväg för att söka jobb underlättar för individen anser hon. Att 

lägga ner kraft och energi på det arbete man kan få är att föredra framför att söka en många arbeten 

som inte är relevanta enligt Karin. Referenser anser hon vara viktigt eftersom det ökar 

möjligheterna. 

4.4 Svaren från Coach D 

4.4.1 Viktigaste egenskaperna i yrkesrollen samt kärnan i samtalsmetodiken – 

Coach D 

My har gått en treårig gymnasieutbildning. Hon har en lång arbetslivserfarenhet, har bl.a. arbetat 

många år som facklig ombudsman. Hon anser att engagemanget är mycket viktigt, för att vara en 

inspiratör krävs både disciplin och hårt arbete enligt henne. My varnar för att bli bekväm och menar 

att detta är ett yrke där det handlar om att driva människor framåt. Då går det enligt henne inte att  

”luta sig tillbaka”. Att kunna hantera kritik är viktigt då detta yrke innebär att man får en del kritik 

enligt henne. Kärnan i samtalet handlar enligt henne om att fråga och lyssna. 

”Fråga och lyssna. 90 % av mina möten börjar jag med att fråga – vad kan jag hjälpa dig med i 

dag? ” 

4.4.2 Strategier och metoder - Coach D 

My arbetar endast individuellt och mycket sällan med en grupp. Hon undviker att arbeta med 

grupper eftersom det enligt henne inte fungerar. Orsaken är enligt henne att det inte blir samma 

närhet till klienten i grupp som enskilt och att klienten kan känna sig hämmad och tillbakadragen 
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inför andra. Undantag kan göras enligt henne om klienterna hellre vill arbeta i par. Hon har som 

strategi att ställa frågor till individen om vilken hjälp denne behöver vid varje tillfälle kopplat till 

arbetssökandet och på så sätt kartlägga behovet. Att få individen att se allvarligt på sin situation är 

enligt My viktigt. Att få klienterna att behålla lugnet och inte bli stressade över situationen är enligt 

henne viktig strategi. 

”Keep calm man, carry on - bevara lugnet men gå vidare. Stressa inte iväg, men ändå ta sig 

framåt. Det är vad det handlar om. Sitt ner i båten, men börja ro framåt” 

Redan efter andra mötet kommer hon in på CV. Första mötet är det ok att ”prata av sig”. På andra 

mötet vill hon föra processen vidare. Det är enligt henne ett moment som behöver börja arbetas med 

i ett tidigt skede. Vissa klienter är av uppfattningen att de inte behöver ett CV, men efter några 

möten inser de enligt My att det ändå behövs. 

Att söka 50 arbeten under en månad är inte en bra strategi enligt My. Det är enligt henne 40 arbeten 

för många. Att söka med omsorg och att lägga ner mycket kvalitet i ansökan är en bra början. Den 

ska vara specifikt riktad till företaget. Personen som söker jobbet ska vara påläst om företaget. Att 

ringa och vara lagom ”påstridig” på en potentiell arbetsgivare är enligt My bra. Om 50 arbeten söks 

i månaden hinner inte den arbetssökande med anser hon. Att inte fastna i det förflutna utan gå 

vidare här och nu är enligt henne en viktig inställning. 

4.4.3 Hindrande faktorer och arbetet med dessa – Coach D 

My anser att om man bor på en ort med hög arbetslöshet, har en dålig utbildningsbakgrund och 

dessutom svårt för att flytta på sig p.g.a. begränsade förbindelser kan detta utgöra ett hinder. Andra 

faktorer kan vara svårigheter för individen med att validera sin egen kompetens. Om personen 

dessutom aldrig har varit arbetslös utgör detta ett stort hinder enligt henne. Om det har skett en 

uppsägning på ett företag och bara en blivit uppsagd kan detta resultera i att individen känner sig 

åsidosatt och utpekad. Hon menar att det ofta råder en stor kommunikationsbrist mellan uppsagd 

arbetstagare och arbetsgivare. Ett annat hinder vilket kan ses hos dem som fortfarande är arbetslösa 

upp emot ett år anser hon vara att de söker för få arbeten. Det råder enligt My för lite engagemang. 

Orsaker kan enligt henne vara att man vill tillbaka till sitt gamla arbete och har svårigheter med att 

bryta från detta. Det handlar enligt My om att bryta dessa mönster och istället driva människor 

framåt. 

4.4.4 Faktorer vilka underlättar till en positiv omställning - Coach D 

My menar att det är viktigt att personen har drivkraft och inser allvaret i att vara arbetslös och 

därför är benägen att snabbt ta tag i sin situation. 

”Blir man snabbt medveten om att man måste göra något åt sin egen situation så löser det sig 

väldigt snabbt” 
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Hon poängterar att referenser är mycket viktigt. 

4.5 Effektivaste jobbsökningsstrategin enligt samtliga coacher 

4.5.1 Största behoven och vilken hjälp klienterna får enligt samtliga coacher 

De är eniga om att behovet av att strukturera ett CV är mycket stort vilket kräver kunskap och inte 

coaching. Intervjuträning samt presentation och marknadsföring av sig själva är andra efterfrågade 

moment. Hjälpen kan bestå av att t e x en coach agerar arbetsgivare och utför en 

anställningsintervju. 

De flesta träffar coacherna inte längre än de första tre månaderna. En ny lösning är antingen en ny 

anställning, starta eget eller utbildning. En av coacherna menar att: 

”cirka 20 % kräver mer, då kan det hända att arbetsförmedlingen kopplas in. De kanske 

behöver praktik. Vissa kanske blir sjukskrivna, går i pension eller bestämmer sig för att vara ute 

och resa en tid. 9 % är fortfarande arbetslösa efter uppsägningen”. 

Majoriteten menar att snittet per träff med klient brukar ligga på 10 tillfällen. Vidare menar de att 

det med vissa sker ett möte endast två gr och med andra tjugo gr, det varierar eftersom behoven ser 

så olika ut. 

4.5.2 Coachernas uppfattning om den mest effektiva arbetssökarstrategin. 

Att söka färre arbeten med kvalitet vilka är relevanta och möjliga att få leder till ett bättre 

genomslag än att söka många arbeten utan relevans eller kvalitet anser coacherna. Det är inte 

kvantitet utan kvalitet som är betydelsefullt för resultatet anser de. Effektivt brukat vara att leta 

efter dolda jobb som inte annonseras ut ,att söka i det privata nätverket, att lära sig att bygga 

nätverk och att delta på jobbmässor enligt deras uppfattning. 

4.5.3 Uppföljning och kvalitetssäkring 

Rapporter av resultaten sker enligt coacherna kontinuerligt varje månad till TSL. Rapporterna 

innehåller statistik gällande hur många som har fått arbete, utbildning eller startat eget. Rapporter 

sker även till företag och fack. En av coacherna brukar inte släppa taget bara för att en klient har 

fått ett arbete. Hon brukar åka ut till arbetsplatsen och hälsa på. Engagemanget är enligt henne 

viktigt. Statistiken på TSL:s hemsida gäller endast personer som har fått arbete. 
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4.6 Sammanfattning av resultatet 

I det följande presenteras de delar av resultatet vilka är kopplade till forskningsfrågorna i 

sammanfattad form. 

4.6.1 Metoder och Strategier 

Majoriteten av coacherna anser att ett coachande förhållningssätt är viktigt. Att använda olika 

redskap såsom kartläggningssamtal, identifikation av behoven samt en kompetenskartläggning görs 

till en början. Redskap och metoder såsom Vägvisaren, SCCT eller Grow - modellen brukar vara 

effektivt. Metoderna syftar till att skapa målbilder, få syn på viktiga personliga egenskaper samt att 

identifiera hinder och strategier för att komma runt dessa. Både individuella samtal samt 

gruppvägledning förekommer hos coacherna förutom hos en av dem vilken inte använder metoder 

eller handlingsplaner utan anpassar sig efter individen och föredrar att endast arbeta individuellt och 

mycket sällan med grupper. Det centrala för alla är att hjälpa till med att strukturera CV följt av 

marknadsföring samt intervjuträning. 

4.6.2 Hindrande faktorer och hur coacherna arbetar med dessa 

De hindrande faktorerna kan för de unga vara att drömjobben ligger längre bort än vad de tror. Att 

vara realistisk och kartlägga arbetsmarknaden är en strategi, en annan att peka på möjligheter och 

kartlägga målet dit. Att snabbt komma in på CV höjer självförtroendet. Svårigheter att acceptera en 

lägre lön, geografiskt läge och byte av bransch är faktorer som genom motivationshöjande samtal, 

kunskap om arbetsmarknaden och ett coachande förhållningssätt leder till att individerna får hjälp 

att finna nya möjligheter enligt coacherna. Vissa individer upplever en kommunikationsbrist med 

tidigare arbetsgivare vilket medför svårigheter i omställningen enligt majoriteten av coacherna. 

4.6.3 Faktorer vilka underlättar till en positiv omställning 

Alla coacher är överens om att det handlar mycket om hur man mår. Tron på den egna förmågan 

samt engagemang och vilja att snabbt få ett arbete är avgörande. Att personerna nyligen är 

uppsagda underlättar i regel tillträde till nytt arbete enligt coacherna. Dialog med tidigare 

arbetsgivare är av vikt för att känna en förståelse över varför situationen är som den är. Om man har 

en positiv erfarenhet av tidigare uppsägningar bär man med sig denna bild i bagaget. Att bo på en 

ort med lägre arbetslöshet inverkar. Referenser är mycket betydelsefullt och något som alla 

arbetsgivare efterfrågar. 
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4.6.4 Effektivaste strategin för att söka arbete, uppföljning och kvalitetssäkring 

Att lägga ner kvalitet i ansökan riktat till företaget och inte söka för många arbeten som inte är 

relevanta för individens kontext är effektivt enligt coacherna. Att söka i eget nätverk, vara 

engagerad och delta på jobbmässor är en annan effektiv strategi. Coacherna hävdar att de 

rapporterar kontinuerligt till TSL när någon har fått en ny sysselsättning, statistiken på TSL:s 

hemsida gäller dock endast de som har fått ett nytt arbete. 
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5. Analys 

I det följande presenteras en tolkning av resultatet kopplat till teorier och tidigare forskning. 

5.1 Viktiga egenskaper och kärnan i samtalsmetodiken. 

Några av de faktorer som vi har funnit är likvärdiga hos samtliga coacher när det gäller viktiga 

egenskaper i förhållningssättet till klienten är lyssnandet och närvarons betydelse. Andra viktiga 

attityder som uttalades var vikten av att vara lyhörd och att kunna visa empati, flexibilitet, 

engagemang och att ställa frågor. Färdigheter som belyses av dels Peavy Vance (1998) och Susanne 

Gjerde (2010). Genom frågor möjliggörs för individen en chans att reflektera över sin situation och 

möjligheten att hitta ”egna svar och motivation” (Gjerde, 2004: 78). Att nyligen ha blivit uppsagd 

kan vara en svår omständighet, men det kan också leda till att individen ser nya lösningar och 

möjligheter enligt alla coacher. Det är därför enligt samtliga viktigt att kunna möta individen i 

kontexten som den befinner sig i. I det första skedet och under de första samtalen uttrycker samtliga 

hur väsentlig lyssnandet är, något som Peavy (1998:24) uttrycker med att man ”lyssnar ur den 

andres perspektiv ”. Karin använde sig av färdigheter såsom att lyssna, omformulera och 

sammanfatta, en samtalsmodell vilken hon ansåg fungerade på ”alla”. Detta bekräftas av Gjerde 

(2010) vilken hävdar att coachningens centrala kärna i samtal består i det aktiva lyssnandet vilket 

kan ske på olika nivåer och kräver övning. Att skapa aktivitet och hitta drivkraften hos individen 

och att driva individen framåt, är viktiga steg i själva vägledningsprocessen som alla coacher gav 

uttryck för. Eftersom coacherna vilka arbetar på omställningsföretag ska hjälpa individer tillbaka 

till arbetsmarknaden antingen genom arbete, starta eget företag eller utbildning, föreställde vi oss 

att coacherna var väl införstådda med olika former av samtalsmetodik och vägledningsmetoder. 

Utifrån resultatet från intervjuerna har vi förstått att det delvis är på det sättet. En av coacherna, My, 

har till skillnad från de övriga, ingen akademisk utbildning. Vi fann det därför intressant att hon 

trots avsaknad av både akademisk utbildning och utbildning inom samtalsmetodik, snarare visade 

att det handlade om den rätta inställningen, erfarenhet och engagemang för individen. My anser att 

arbetsprocessen för hennes del handlar om disciplin och hårt arbete, vilket motsäger till viss del det 

Lantz och Friedrich (2006) hävdar att vägledningen blir enklare om vägledaren har de rätta 

kunskaperna i begrepp och byggstenar. Förhållningssättet gentemot individen spelar stor roll enligt 

samtliga coacher. För att kunna tro på andra individers förmåga är det till fördel att man i sitt arbete 

har tillit till sin egen förmåga (Brown, 2002). 
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5.2 Strategier och metoder 

Att kartlägga var i kontexten individen befinner sig är en gemensam strategi för alla coacher. 

Majoriteten av dem utförde även en kompetenskartläggning för att ta reda på hur individens 

arbetsföra liv har sett ut och vilka kvalifikationer och kompetens individen har. Två av coacherna 

använde sig av Vägvisaren som är ett vägledningsmaterial byggt på John L Holland:s RIASEC- 

modell, vilket innebär att individen delas in i sex personligheter. En klassificering av 

personlighetstyper sker, detsamma gör man med yrkesmiljön som delas in i motsvarande kategori, 

sedan kan man utläsa vilken personlighetstyp som bäst passar med vilket yrke. Det är ett bra 

verktyg att använda sig av för personer som behöver få syn på sina egenskaper, ansåg två av 

coacherna. Karin arbetade med GROW- modellen, som utvecklats av John Whitmore. Detta är ett 

verktyg som börjar med att man först definierar ett mål, sedan utforskas nuläget och till sist 

definieras alternativa sätt att lösa utmaningen (Gjerde, 2010).Genom att relativt snabbt börja arbeta 

med CV ökade självförtroendet och gav struktur i en för vissa krävande situation. Här går 

kopplingen till Banduras self efficacy (Gjerde, 2010) vilken handlar om att det är olika hur en 

individ hanterar en utmaning beroende på uppfattningen om den subjektiva prestationsförmågan. 

Detta kan också ha att göra med tilltron till den egna förmågan, vilket inte är samma sak som att 

vara positivt tänkande. Tilltron till den egna förmågan är kopplad till vilka erfarenheter man har 

med sig från t ex sitt tidigare arbetsliv medan att vara positiv och lösningsinriktad mer har att göra 

med vilken inställning man har till livet generellt (Lantz & Friedrich, 2006). 

Det motiverande arbetet handlade enligt alla coacher om att hitta individens förmåga som ett led till 

den egna initiativkraften. Majoriteten arbetade både individuellt och med gruppvägledning, däremot 

arbetade My endast individuellt och sällan med gruppvägledning. Enligt henne fungerade inte det, 

närheten till klienten blev inte densamma och risken var att den vägledningssökande kunde känna 

sig hämmad och tillbakadragen inför andra. Enligt det kognitiva tankesättet vilket går ut på att göra 

individen mer aktiv (Gjerde, 2010) ansåg coacherna att de visade vägen för klienten efter de ramar 

som de i samtalet kommit överens med klienten om. Utifrån samtalet gjorde de upp en plan eller ett 

mål som för individen kändes rimligt, därefter var det klientens ansvar att själv handla enligt 

samtliga. 

5.3 Hindrande faktorer och hur coacherna arbetar med dessa 

En av coacherna var av uppfattningen att yngre personer ” kan ha orealistiska planer till sin egen 

förmåga” och vilja ha drömjobbet på en gång. Majoriteten av coacherna ansåg vikten av att 

tillsamman kartlägga arbetsmarknaden och att vara realistisk vilket har betydelse vid vägledningen 

vad beträffar matchningsproblematiken (Olofsson, 2007). Äldre personer kan ibland ha för låga 

förväntningar på sig själva ansåg majoriteten av coacherna. Att ha en negativ självbild och 

avsaknaden av tron på sin egen förmåga utgjorde enligt alla ett hinder. Misstron till den egna 

förmågan hänger inte bara samman med personligheten utan även med tidigare erfarenhet från 

arbetslivet enligt Lantz och Friedrich (2006), vilka menar att det finns flera tänkbara anledningar till 

detta. En av orsakerna kan ha att göra med begreppet inlåsning, d v s att om en individ upplever att 



 

31 

det funnits begränsade möjligheter att få ett annat arbete än det hon hade sist, kan det bero på 

erfarenheter från den tidigare arbetsplatsen, t ex begränsade möjligheter till utveckling och 

kompetensutveckling. Hur snabbt en person skaffar ett nytt arbete har att göra med engagemanget 

och motivationen enligt samtliga coacher. Vilken uppfattning individen har om den egna 

kommunikationsförmågan kan ge utslag i hur snabbt hon får ett arbete (Lantz & Friedrich, 2006). 

Många hade ett stort behov av att få hjälp både marknadsföring, CV och intervjuträning. Detta 

styrks av Lantz och Friedrich (2006) vilka hävdar att forskning pekar på en direkt koppling mellan 

uppfattningen om kommunikationsförmågan och huruvida individen var aktiv vid dessa moment. 

Vi tror att det inte nödvändigtvis behöver betyda att detta är den enda anledningen, då resultatet 

visade att många behärskade detta moment men ändå ville få sitt CV granskat för säkerhets skull, 

enligt Karin. Som framkom i intervjuerna var det vissa som hittade en ny sysselsättning snabbare än 

andra, vilket vi anser kan ha att göra med vilka erfarenheter man har sedan tidigare i arbetslivet 

samt huruvida de sökta tjänsternas kvalifikationskrav motsvarade individens kunskaper (Ekström, 

2002). Att strukturera ett CV ansåg coacherna vara ett genomgående behov som alla ville ha hjälp 

med samt marknadsföring och intervjuträning. Karin ansåg att personer som upplever att 

uppsägningen varit svår måste få genomgå detta innan det är läge att börja söka arbete. Förståelse 

för detta var centralt hos samtliga. För att få igång drivkraften brukar ”hemläxor” i form av 

strukturerade överenskomna uppgifter, som skall utföras kontinuerligt till nästa möte, starta positiva 

processer enligt Karin. 

Det gemensamma hos alla coacher var att motiverande samtal, vilka syftar till att komma runt 

hinder som individen sätter upp för sig själv, användes som ett redskap. Att identifiera vad som är 

verkliga hinder var ett sätt att hitta nya lösningar enligt Karin. Det händer att klienten inte vill 

släppa taget om den tidigare arbetsplatsen efter en uppsägning utan hoppas in i det sista på att få 

återgå till sin anställning enligt Teija. Klienten har sin identitet för starkt kopplad till sin tidigare 

arbetsplats (Friedrich & Lantz, 2006). Första tiden kan handla om att endast få samtala om detta, att 

som coach vara stöttande är viktigt ansåg alla. Ett vidare resonemang hos Teija och My var att om 

arbetstillfällen inte finns på orten kanske detta medför att individen måste flytta till en annan ort 

med efterfrågan på arbetskraft vilket kan kännas krävande. 

Det kan vara krävande för en individ att byta bransch och då handlade det om att hjälpa till med att 

hitta alternativa vägar såsom t ex utbildning. Att förbättra kompetensen så att denne ökar chanserna 

att bli anställningsbar är av betydelse ur det livslånga lärandets perspektiv(Lantz och Friedrich, 

2006: 26). Det är av betydelse hur arbetsgivaren bemöter den uppsagde, resultatet i studien visar att 

det oftast råder stor kommunikationsbrist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. En arbetstagare 

skall få tydlig information om skälen till uppsägningen, enligt Lagen om medbestämmande i 

arbetslivet (SFS nr: 1976:580). Coachernas arbete med att komma runt hinder medför att det skapas 

en drivkraft hos coachen att komma på lösningar och att driva individen framåt att agera. På samma 

sätt som i Planned Happenstance teorin (Krumboltz, 1999) tror vi att individen skapar sina 

möjligheter genom det plötsliga som händer eller genom tillfälligheter vilka leder till att individen 

måste hitta nya möjligheter. Här kommer vi osökt in på brytpunkter som beskrivs inom Careership 

teorin (Hodkinson & Sparkes, 1997) som i det här fallet är en ofrivillig brytpunkt.  
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5.4 Underlättande faktorer vilka leder till en positiv omställning 

Majoriteten av coacherna ansåg att det var drivkraften hos individen som påverkade resultatet. 

Övriga coacher nämnde dels tron på den egna förmågan, dels kraften gällande den egna viljan. 

Precis som Krumboltz (1999) och Hodkinson och Sparkes (1997) förespråkar spelar uppväxtmiljön, 

d. v .s. den sociala bakgrunden, karaktärsdragen man föds med, interaktionen till omgivningen en 

stor roll till hur och på vilket sätt individen sedan kommer att handla vid en oväntad händelse. 

Karin ansåg att arbetsgivarens samarbete kring uppsägningen, genom att de låter individen 

genomföra intervjuer under arbetstiden, underlättar omställningen. Alla uppgav individens mående 

som en viktig faktor. Faktorer vilka effektiviserar snabbheten i att få arbete framhåller Karin och 

Teija vara att leta efter dolda arbeten och inte så mycket efter utannonserade tjänster, att uppdatera 

sitt eget nätverk av kontakter och delta på jobbmässor. Detta bekräftas av Forslund och Skans 

(2007) vars forskning pekar på att över hälften av alla som får arbete får dessa via informella 

kontakter. I Ekströms studie (2001) av forskning bland arbetsgivare, uppgavs av de hellre anställde 

personer som de visste passade för arbetsuppgifterna och som de hade hört talats om sedan tidigare 

bland interna kontakter t ex hos egna anställda. 
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6. Slutsatser 

I det följande presenteras slutsatserna av studiens resultat och analys. 

6.1 Forskningsfråga 1: Vilka metoder och typer av strategier används i 

omställningsprocessen? 

Alla coacher använde lösningsinriktade samtal med klargörande frågor och olika 

vägledningsmetoder för att kartlägga klienternas behov, kompetens och utvecklande av målbilder. 

En gemensam strategi för alla coacher var att inte ”låsa” sig vid förutbestämda mönster utan arbeta 

efter individens förutsättningar. Vi tror utifrån resultatet att erfarenhet och övning krävs för att 

kunna utöva det aktiva lyssnandets konst (Gjerde, 2010). Vi har dragit slutsatsen att både kunskap 

inom samtalsmetodik och erfarenhet är en bra kombination. Tillit till sin egen förmåga är en fördel 

för att kunna tro på någon annans förmåga (Brown, 2002). Slutsatsen utifrån studiens resultat är att 

det krävs erfarenhet, självförtroende och lämplighet för yrket. En annan slutsats är att de 

individanpassade metoderna bidrog till kvalitet i processen eftersom det är individen som är 

experten på sitt liv och inte coachen (Peavy, 1997). En tredje slutsats är att det krävs kunskap om 

arbetsmarknaden och varför matchning är viktigt sett både ur individens, arbetsgivarens och ur 

samhällets perspektiv (Olofsson, 2007). 

6.2 Forskningsfråga 2: Vilka faktorer upplevdes som hindrande i 

omställningsprocessen och hur arbetade coacherna med dessa? 

Det fanns ett stort behov av att arbeta med marknadsföring och CV. Att snabbt börja arbeta med 

dessa aktiviteter samt intervjuträning var ett sätt att driva individerna vidare i processen och 

fungerade också motivationshöjande och stärkande för självförtroendet enligt samtliga coacher. Att 

ha en för låg tilltro till sin egen förmåga, sakna drivkraft och motivation samt svårigheter med att 

acceptera en lägre lön vid byte av bransch var enligt samtliga coacher hinder som bemöttes av 

kompetenskartläggning och praktisk träning i dessa moment. Slutsatsen är utifrån resultatet att det 

är viktigt att vara medveten om arbetsmarknaden ökade krav på en individs anställningsbarhet och 

att samtidigt som coach öka individens medvetenhet om sin faktiska kompetens. 
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6.3 Forskningsfråga 3: Vilka underlättande faktorer leder till möjligheter 

i omställningsprocessen? 

En individs egen vilja och drivkraft var avgörande för ett snabbt resultat enligt coacherna. De ansåg 

att det var effektivt att söka färre arbeten med kvalitet i ansökan framför mängder av orelevanta 

ansökningar. Att söka i eget nätverk och titta på tjänster som inte var utannonserade var effektivt 

enligt samtliga. En slutsats som vi har dragit är att ansökningarna var matchade vad beträffar 

individernas kvalifikationer och kompetens gentemot de sökta tjänsterna och att det var därför som 

utfallet enligt coacherna blev effektivt. En annan slutsats är att huruvida en person är motiverad och 

villig att se nya möjligheter stärker rörligheten och anställningsbarheten på arbetsmarknaden, då 

tilltron till den egna förmågan kan vara kopplad till vad man har gjort tidigare i arbetslivet eller till 

att ha en positiv syn på livet. Vissa valde att börja studera vilket tydde på en vilja att ta ansvar för 

att förstärka sin anställningsbarhet i ett långsiktigt perspektiv (Friedrich & Lantz, 2006). 
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7. Diskussion 

I det följande kommer en diskussion om vad vi tycker att studiens resultat har mynnat ut i. 

7.1 Resultat 

Den förändrade arbetsmarknaden har gjort att det idag är viktigt för den enskilde individen att vara 

medveten om vikten av att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling för att lättare kunna stärka 

sin egen anställningsbarhet på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Samtidigt bekräftar forskning 

(Olofsson, 2007) att överutbildningen i Sverige har blivit ett dilemma, både för den enskilde 

individen, samhället och för arbetsgivaren. Å andra sidan poängterar författaren att det är gynnsamt 

med utbildning eftersom de överutbildade på sikt kan komma att hitta ett yrke där deras kompetens 

matchar yrkets kvalifikationskrav. Vi tror med tanke på studiens resultat att det är viktigt att 

coachen och vägledaren är medveten om matchningsproblematiken i själva vägledningsprocessen. 

Att se helheten är en viktig komponent. Utifrån studiens resultat visade det sig att många fick sina 

arbeten via privata kontakter. Detta kan förklaras av att arbetsgivarna hellre anställer någon de vet 

på förhand har de rätta kunskaperna för uppgifterna. Enligt vår uppfattning kan detta missgynna och 

åsidosätta de personer som kanske har de rätta kunskaperna men inte de rätta kontakterna och på så 

sätt går dyrbar arbetskraft förlorad. Vi tror därför att även utannonserade tjänster behövs som 

alternativ. Arbetsgivarna behöver enligt vår uppfattning ta ett större ansvar vad beträffar detta. 

Coachernas individanpassade arbetssätt anser vi utgjorde en variation och en mångfald vilket 

resulterade i att individerna fick ett större handlingsutrymme. Vi såg att gedigen erfarenhet var lika 

betydelsefull som en högskoleutbildning i detta fall men också att det i arbetet som coach var 

viktigt att ha ett bra självförtroende och en god självbild. Precis som redan är känt i teorin SCCT 

(Brown, 2002) är tron på den egna förmågan en förutsättning för att kunna tro på andra. Detta får 

oss att fundera på att detta yrke ställer höga krav på den som skall utföra det. Och vi tror utifrån 

resultatet att kraven är befogade. Denna studies resultat har bidragit till att vi har fått ett nytt 

perspektiv på moment som CV skrivning, marknadsföring och kompetenskartläggning. Hur 

stärkande det är för individens självförtroende.  
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7.2 Framtid 

En intressant infallsvinkel hade varit att intervjua de uppsagda individerna, antingen enskilt eller att 

vi hade gjort en gruppintervju. Då hade vårt syfte varit att fånga deras upplevelse av hur de 

hanterade situationen vad beträffar begriplighet och hanterbarhet, upplevelsen av begränsningar och 

möjligheter inför framtiden. Utgångspunkten hade då varit professor Aaron Antonovskys (2005)  

begrepp KASAM, vilket betyder känsla av sammanhang. Detta innebär att huruvida en individ 

hanterar omständigheter beror på i vilken grad individen uppfattar livet som meningsfullt. 

Författaren ställer sig frågan vad det är som gör att vissa klarar påfrestningar bättre än andra, 

kanske till och med utvecklas av det, medan andra inte gör det. Vi hade då som ett komplement till 

intervjuer använt oss av en större enkätundersökning. Intressant att belysa skulle även vara vilka 

faktorer som avgör varför en facklig ombudsman samt arbetsgivare väljer ett specifikt 

omställningsföretag framför andra. Vi förstår att det är en konkurrensutsatt marknad mellan företag 

vilka arbetar med omställning och att detta bidrar till att kvaliteten höjs. Det skulle därför vara 

intressant med deras perspektiv. Vilka faktorer avgör valet av omställningsföretag? Vi hoppas 

slutligen att det individanpassade arbetssättet inom fältet vägledning och coachning kan utvecklas 

ännu mer då vi utifrån denna studies resultat har förstått att det är effektivt. 

7.3 Metod 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod eftersom vi ville se helheten och även möjligheten att 

förstå tankar och attityder. Utifrån syftet av undersökningen utgick vi från en semistrukturerad 

intervjuform vilken gav oss det underlag vi behövde. Genom frågorna ville vi få fram detaljer, detta 

var möjligt eftersom vi kunde be informanterna utveckla svaren. Den kvantitativa metoden hade 

inte kunnat bidra med samma närhet till informationskällan och möjliggjort tolkningar vilket vi 

upplever att vi har fått i denna studie. Vi upplevde även att analysarbetet underlättades eftersom 

frågorna var indelade efter teman. Då denna studie endast omfattar fyra informanter och deras 

upplevelser kan den inte påstås vara generellt gällande för en större grupp i samhället. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till Studie- och yrkesvägledare på Stockholms universitet. Vi går sista 

terminen och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om omställning.  

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för resultatet i en 

omställningsprocess enligt karriärkonsulters perspektiv. Deltagandet är frivilligt och vi kommer att 

beakta de forskningsetiska riktlinjerna vilket innebär tystnadsplikt och strikt konfidentialitet. Det 

inspelade intervjumaterialet kommer efter att det har transkriberas att förstöras, eftersom det endast 

är ämnat för examensarbetet. 

 

Vi hoppas på ditt deltagande och mycket betydelsefulla bidrag till uppsatsen! 

 

 

Vänliga hälsningar  

Eva Borgström & Lorencita Eckerström   
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Handledare: Helena Bergström  

Pedagogiska institutionen  

Studie- yrkesvägledarprogrammet  
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Bilaga 2: Frågor  
 

 

Coachens roll, utbildning, viktiga egenskaper, förhållningssätt gentemot klient 

1) Vilken utbildningsbakgrund har du? 

2) Vilka egenskaper i din yrkesroll krävs för ett lyckat resultat? 

3) Vad anser du är det viktigaste/ kärnan i samtalsmetodiken? 

 

Vad innebär Outplacement? 

1) Vad innebär Outplacement rent konkret? 

2) Vilken målgrupp arbetar du med? 

3) Vilka andra aktörer är inblandade i en omställningsprocess? 

 

Metoder/Strategier 

1) Arbetar du med specifika strategier/metoder - Vad innebär detta i praktiken? 

2) På vilket sätt upplever du att klienten får hjälp? 

3) Vilka bakomliggande faktorer påverkar en positiv utveckling för klienten? 

4) Vilka bakomliggande faktorer upplever du som hindrande i en individs omställningsprocess? 

5) Hur arbetar du med hinder? 

6) Görs någon uppföljning? Hur fungerar detta? 

 


