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Sammanfattning 

Denna studie var ämnad att studera upplevelsen av så kallad jobbcoaching, som en del av ett omställ-

ningsprogram på ett större företag i Sverige. Fokus i studien har varit att ta reda på hur relationen med 

coachen har upplevts av deltagarna. Studien har en kvalitativ inriktning samt ett fenomenologiskt an-

greppssätt.  Datainsamlingsmetod som användes i studien var semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska 

ramverket utgjordes av interaktionsteorier med en sociologisk socialpsykologisk inriktning.  Analysen 

baserades på 8 intervjupersoners utsagor. De resultat som kom fram var att deltagare varit övervägande 

nöjda och positiva till den individuella rådgivningen. Deltagarna hade olika eller inga förväntningar på hur 

mötet med coachen skulle vara eller vilken hjälp de skulle få. Många hade uppfattningen att rådgivningen 

skulle vara som hos Arbetsförmedlingen och de såg deltagandet innan start som en plikt, men de hade 

blivit positivt överraskade. Majoriteten hade upplevt samtliga rådgivarna som engagerade, förtroendeingi-

vande och uppmuntrande, med undantag för en deltagare. Flera uppgav att de upplevt sig stärkta efter att 

de träffat rådgivaren och att de blev medvetna om sina positiva egenskaper. Flera upplevde att hjälpen 

varit anpassad efter deras egna önskemål och behov. Deltagarnas utsagor gav uttryck att relationen med 

rådgivaren var, jämlikt, ett samarbete, och att den präglades av öppenhet och en personlig, informell sida. 

Omställningsprogrammet upplevdes som en positiv möjlighet att få tid att tänka ut vad de ville göra eller 

arbeta med i framtiden. Det ekonomiska stödet sågs som något välkommet, men de var samtidigt med-

vetna om att uppnå de krav som ställdes upp för att få tillgång till stödet samt att stödet någon gång skulle 

ta slut.      

  

 

 Nyckelord: Jobbcoaching, rådgivare, stöd, omställning, Goffmans rollteori, interaktion, Collins 

teori om interaktions-ritualer, ontologisk trygghet, Giddens tillit i relationer   
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bidragit i processen att färdigställa studien. 
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Inledning 

Bakgrund 

Denna studie har skrivits på uppdrag av ett privat jobbcoachingföretag, som har via Trygghetsrå-

det TRR och Trygghetsfonden TSL (NE.se) anlitas av företag som genomgått en omställning. 

Omställningar på företag innebär att anställda blir uppsagda, vilket inte beror på individens kom-

petens eller arbetsförmåga, utan är oftast en företagsekonomisk fråga (tsl.se). Att bli uppsagd kan 

upplevas som en dramatisk händelse och som en besvikelse över att förlora sitt arbete, där man 

har arbetat under en längre tid.  Att ’sitta fast’ mellan övergången från ett arbete till ett annat kan 

upplevas som en stressfylld erfarenhet (Multon  mfl. 2001). Forskning om arbetslöshet har påpe-

kat att arbetet uppfyller viktiga psykologiska funktioner, bland annat sociala kontakter, tidsstruk-

tur, deltagande i kollektiva aktiviter, status och identitet samt återkommande aktiviteter (Norden-

mark och Strandh 1999, refererat till Johoda 1981). Många som har varit anställda under en 

längre tid har ofta inte erfarenheten att söka arbete, då arbetsmarknaden såg annorlunda ut då de 

sökte jobb sist. Många har heller inte funderat på vilka alternativ som är möjliga och intressanta 

för dem (a.a).  I en rapport om omställning på Posten visade att många av deltagarna i omställ-

ningsprogrammet varit anställda mer än 20 år på företaget och att de därför saknar erfarenhet av 

att söka arbete (Edström och Aronescu, 2004). Arbetsmarknaden idag beskrivs som osäker och 

tävlingsinriktad. Människor som förlorar sina jobb behöver inte bara söka jobb i denna osäkra 

arbetsmarknad, utan även hantera en ”emotionell bergodalbana” att bli arbetslös (Borgen & 

Amundson, 1987, i Littman-Ovadia, Lazar-Butbul & Benjamin, 2013). Det kan därför finnas ett 

behov av att få stöd och hjälp att kartlägga sin kompetens och att fundera på vilka möjligheter 

som finns, genom att ta hjälp av en jobbcoach eller rådgivare.  

 

Omställningsprogram och jobbcoaching 

De uppsagda arbetarna som deltagit i jobbcoaching på Jobbcoachning-företaget, har därför fått 

stöd i processen att få ett nytt arbete, som en del av företagets omställningsprogram.
1
 Jobbcoach-

ningen som erbjuds är på frivillig basis och personen väljer själv om hon/han vill delta i pro-

grammet. De som blir erbjudna att delta i omställningsprogrammet måste dock ha varit anställda 

minst 1 år på företaget som gjort uppsägningarna. Trygghetsfonden TSL tecknar ett samarbetsav-

                                                 
1
 Både privatanställda och offentliganställda tjänstemän omfattas av omställningsavtal. En privatanställd arbetare 

som blir arbetslös omfattas av stöd via Trygghetsfonden TSL. Kommunalt anställda arbetare saknar fortfarande 

omställningsavtal (arbetslöshetspolitik, NE.se, 2013).  
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tal med omställnings-/jobbcoachingsföretaget och finansierar omställningsåtgärderna (tsl.se). 

Målet med TSLs omställningsstöd är att anställda inom den privata sektorn får ett nytt arbete eller 

startar eget under en så kort tid som möjligt eller utan tid i arbetslöshet (tsl.se). Detta stöd går 

enligt omställningsföretaget ut på att de tillsammans med den arbetssökande ska ”hitta en lös-

ning” på deras individuella situation som uppsagd. Enligt Tsl är Coachens roll i omställningspro-

cessen att:  

 

Utreda deltagarens kompetens, klargöra deltagarens önskemål och målsättning, utreda deltagarens 

personliga marknad, det vill säga med vilka uppgifter och var personen kan tänka sig att arbeta, 

hjälpa till med deltagarens handlingar, exempelvis meritförteckning och personligt brev, se över 

olika sökvägar, skapa en aktivitetsplan samt att stödja genomförandet av planen (tsl.se) 

 

I min studie är jag intresserad att undersöka hur deltagarna upplevde mötet med 

coachen/rådgivaren. Jobbcoaching är ett område som är relativt och outforskat nytt fenomen som 

inte har undersökts på ett djupare sätt.  

    

Syfte och frågeställningar 

Det denna uppsats kommer att lägga sin tyngdpunkt är den relation som utformats mellan jobb-

coachen och den arbetssökande. Syftet med uppsatsen är att utforska relationen och den coacha-

des upplevda interaktion med coachen/rådgivaren. 

 

Frågeställningar: 

 Hur upplevde deltagarna mötet med jobbcoachen? 

 Hur upplevdes omställningsprocessen och, 

 Vad har relationen till coachen för betydelse i relation till denna upplevelse? 

 

Centrala begrepp 

Coaching 

Grant och Cavanagh anser att det inte finns någon enig uppfattning av definitionen av vad som 

utmärker coaching (2004). Gjerde (2012) menar i linje med detta att trots coachingens stora ut-

bredning, finns det en förvirring och meningsskiljaktighet kring vad coaching egentligen innebär 

(2012). Termen ”coaching” har används i många olika sammanhang, grupper och problem och 

frågor. Det finns även många inriktningar i forskningen om coaching. Fem av dessa inriktningar 



                                                                                                                                                        8 

är: diskussionsartiklar om intern coaching av chefer; akademisk forskning om intern coaching; 

forskning på extern coaching av professionella coacher; coaching som ett medel att undersöka 

psykologiska mekanismer och processer i organisationsförändringar och till sist; teoretisk littera-

tur riktad till professionella coacher. Den externa coachingen av professionella coacher skiljer sig 

från andra i:  

 

Dess process and intention, dess fokus, kvalitén på coach/den coachades relation, och de 

frågor som den behandlar. För det första, när det kommer till processen, är den profess-

ionella coaching processen en teoretiskt grundad, systematisk, mål-inriktad process desig-

nad att underlätta upprätthållen förändring. Den har syftet att främja det pågående själv-

inriktade lärandet och personligt växande hos den coachade (Grant, 1999). Dock, är det 

primära fokuset i professionell coaching att konstruera lösningar snarare än att analysera 

problem (egen översättning, Grant & Cavanagh, 2004, s. 16).  

 

Begreppet jobbcoachning verkar inte heller ha någon entydlig definition, men målet med att 

coacha arbetslösa och/eller sjukskrivna är enligt Lars Bergkvist (2009) att ”utveckla människor så 

att de blir självgående och självförsörjande”(a.a).  

 

Avgränsningar 

Studien avgränsas till att fokusera på personer i olika åldrar som erhåller eller har erhållit jobb-

coaching av ett privat omställnings-företag som har sitt huvudkontor i Stockholm. Studien av-

gränsas till de anställda (som har blivit uppsagda) som har tagit del av jobbcoaching på ovanstå-

ende företag. Kravet är att de varit anställda minst 12 månader. Tidigare studier har undersökt 

omställnings-företag på uppdrag av arbetsförmedlingen, men denna studie intresserar sig i stället 

av att hur hjälp av omställnings-företag som arbetar med individer som fått hjälp av jobbcoaching 

via TSL (Trygghetsfonden) och TRR (Trygghetsrådet).  
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Tidigare forskning 

Coaching-relationen 

Enligt Palmer och Mcdowall (2010) är relationen central för coaching, som involverar en coach 

och en coachee/klient. Begreppet relation består främst av två delar, interaktion samt ömsesidig 

påverkan vilket också är delar som ingår i coaching- relationen (ibid). Palmer och Mcdowall tar 

upp tre teman som återfinns i coaching och coaching psykologi- litteraturen, vilka är;(1) 

coaching-processer; (2) en ökad medvetenhet om coaching-relationens betydelse; samt (3) bety-

delsen av relationella aspekter av coaching. Det är främst det andra temat, Coaching-relationen, 

som studeras i denna studie, som har visat sig viktig för både coaching-processen och coaching-

ens resultat (2010). Även relationella aspekter, såsom tillit, är avgörande för relationens kvalitet 

(O’Broin & Palmer, 2010b). Det finns flera faktorer som lyfts fram som viktiga för att skapa den 

goda relationen, bland annat coachens beteende och handlingar (O'Broin & Palmer, 2010). Upp-

muntran, lyssnande och coachens förmåga att knyta band mellan coach och den coachade har 

visat sig viktiga aspekter i coaching (O'Broin & Palmer; Laniro, Schermuly & Kauffeld, 2012; 

O’Broin & Palmer, 2010b). Nedan kommer jag att gå in på olika centrala aspekter i coaching-

relationen. 

 

Coachens karaktärsdrag, attityder och anpassning 

I en studie av O'Broin & Palmer (2010a) ämnade de undersöka coachens egenskaper och karak-

tärsdrag som klienten och coachen upplevde som viktiga i utformningen av coaching- relationen, 

hur dessa egenskaper och karaktärsdrag bidrog till coaching-relationen samt hur klienten och 

coachen ansåg att coachen kan anpassa sig till den enskilda klienten i coaching-relationen. De 

kom fram till att viktiga egenskaper och karaktärsdrag var: coachens ”stil” som att inte följa ett 

färdigt formulär, och att coachen skulle vara empatisk och att ”vara i deras skor”(s. 129) samt att 

vara känsliga med hur de gav feedback (ibid). Coachens attityd handlade om att vara själv-

medveten och hur de hanterade sig själva. Det var viktigt att coachen var objektiv och icke-

dömande, coachens moral och professionalism lyftes fram som viktig. Anpassning till den 

coachade handlade om att anpassa till individens behov och att inte sträva efter en universell re-

lation och att coachen var uppmärksam på individuella skillnader hos klienterna (2010). I en stu-

die av Ianiro, Schermuly & Kauffeld (2012)  menade de att coachens självsäkerhet hade en bety-

delse för resultatet av coachingen. Resultatet av studien visade att ju mer självsäker coachen var i 

relation till klienten desto mer nådde klienten sina mål (2012). 
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Sociala band och engagemang 

I O'Broin & Palmer´s studie (2010) var andra viktiga aspekter i utformandet av relationen enga-

gemang/icke-engagemang och bandets karaktärsdrag. Under kategorin ”engagemang” lyftes tillit 

i relationen fram som viktigt av både klienterna och coacherna. I utsagorna var tillit ofta sam-

mankopplad med andra aspekter i relationen såsom lyssnande, socialt band och öppenhet parterna 

emellan (ibid). Både coacherna och klienterna som deltog i studien uppgav att coachens lyss-

nande var en central del i coachning-relationen och lyssnandets kvalitet fram som viktig. Det var 

viktigt att coachen verkligen förstod klientens situation för att kunna vara objektiv, samt att 

lyssna på ett icke-dömande sätt. Brist på lyssnande uppfattades som en brist på intresse eller öp-

penhet inför den coachades idéer (s. 130). Andra aspekter som var viktiga i relationen var för-

mågan till ett socialt band mellan klient och coach. En annan aspekt som upplevdes som viktig 

var öppenhet, att kunna ”öppna upp” för coachen, ärlighet och transparens i relationen. Öppenhet, 

lyssnande och ett socialt band uppgavs ha en stor betydelse/nödvändighet för ett ”gott” engage-

mang. Det fanns också en aspekt av icke-engagemang som kom fram i studien. I situationer då 

klienten var tillbakadragande eller att det skedde konflikter eller missuppfattningar, lyftes det 

fram som viktigt att det fanns en attityd av öppenhet för att identifiera och lösa dessa störningar 

för att upprätthålla engagemanget. Det ansågs vidare vara coachens roll och ansvar att hitta en 

lösning på störningen. Det sociala bandet mellan klienten och coachen sågs av nästan alla delta-

gare som ett karaktärsdrag eller egenskap för en bra relation. Det sociala bandet sågs som en för-

utsättning för att coaching- arbetet överhuvudtaget skulle ske (2010). I Ianiro, Schermuly & 

Kauffelds (2012) studie lyftes betydelsen av anknytning mellan coach och klient. Resultatet från 

studien visade att förenlighet mellan coach och klient hade en betydelse för klientens upplevelse 

av relationens kvalitet och måluppfyllelse. Med andra ord hade matchning av coachens och klien-

tens beteende en betydelse för coachingens resultat (ibid). 

  

Samarbete och stöd 

I O'Broin & Palmer´s studie (2010) kom de fram till att samarbete mellan coach och klient var en 

nyckelaspekt i relationen. Hälften av coacherna och klienterna lyfte fram samarbete som centralt i 

relationen. Tre sub-teman kom fram i studien: två-vägs relationen, respekt och stöd. Två-vägs 

relationen handlade om att deltagarna upplevde samarbete som en ömsesidig två –vägs process, 

där båda coach och klient måste bidra med något i relationen. Samarbetet beskrevs även som en 

två-vägs process där båda parterna hade en gemensam uppfattning om vad de ville uppnå och att 
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arbeta tillsammans för att nå till målen. Respekt handlade om att det fanns en ömsesidig respekt 

och detta kopplandes även ihop med stöd i relationen. Stöd i relationen, som togs upp av mer än 

hälften av deltagarna, handlade delvis om stöd i form av guidning, delvis stöd i form av att hjälpa 

klienten med motivation. En tredje aspekt var att stödet sträckte sig utanför det konkreta mötet 

(2010).  House (1981) och House, Umberson  och Landis (1988) och menar att socialt stöd är en 

kvalitativ och funktionell del av den sociala relationen. Stöd hör samman med “den positiva, po-

tentiellt hälsofrämjande eller stress-minskande aspekten av relationer som instrumentell hjälp, 

emotionell omsorg och information (ibid.).  
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Teoretisk referensram 

För att svara på frågeställningarna, det vill säga (1) hur deltagarna upplevde mötet med jobb-

coachen, (2) hur omställningsprocessen upplevdes samt (3) vad relationen till coachen har för 

betydelse i relation till denna upplevelse, kommer jag att använda mig av interaktionsteorier av 

bland annat Erving Goffman och Randall Collins. Goffman definierar interaktion som ”indivi-

dernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i 

varandras omedelbara fysiska närvaro” (2007, s. 23). Goffman använder också ordet ”möte” som 

synonym, eftersom att det är ett möte när individer vid ett givet tillfälle när de befinner sig i 

varandras omedelbara närvaro (2007). Goffman argumenterar att vi som individer skapar oss en 

uppfattning om hur den andra är, den andras intentioner och hur den troligtvis kommer handla 

(Goffman,1982). Detta ”avslöjande” eller intryck kan vi välja att endera använda, blockera eller 

att missleda den som observerar. En central aspekt som spelar in i detta är enligt honom social 

ritualisering, dvs standariserat kroppsmönster och ljud (röster) som till exempel gester. I närvaron 

av andra blir vi sårbara för vad andra är kapabla till. Han menar att det finns en dualitet i det fy-

siska mötet med andra: Å ena sidan finns risken att bli skadade, hotade eller kontrollerade av 

andra, men å andra sidan kan vi bli förenade och tillgivna till andra(Goffman, 1982).  

 

När individer interagerar med varandra vid upprepade tillfällen kan de även antas utveckla en 

relation med varandra. Som nämnt tidigare består begreppet relation av två delar, nämligen inter-

aktion och ömsesidig påverkan (Palmer & Mcdowall 2010). Goffman menar att sociala relationer, 

inte endast innebär frekventa ansikte-mot-ansikte kontakter, utan en institution, dvs en social ord-

ning hur vi hanterar sociala kontakter. Goffman gör en åtskillnad mellan bekanta och nära relat-

ioner. Den första kräver endast att vi erkänner och bekräfta andra, dvs att identifiera dem efter 

deras namn. Bekantskap har endast konsekvenser i den konkreta sociala situationen. Det andra, 

nära relationer eller vänskap, kräver dock mer engagemang av deltagarna och att de utbyter ett 

intryck att de är glada att se varandra (1982). Det är även viktigt att de inte bara kommer ihåg 

personens namn (som med bekanta) utan även en del av dennes biografi, men också att man frå-

gar vad som har hänt sedan sist de träffades.  

 

Goffman och roller     

Goffman menar att individer handlar efter färdigt fastställda handlingsmönster som indivi-

den ”spelar upp” inför andra. I boken jaget och maskerna använder han begrepp från teatern för 

att beskriva interaktion i det verkliga livet. Dessa färdigt fastställda handlingsmönster kallar han 
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en roll eller en rutin. Goffman menade att en roll kräver att personen övertygar sina åskådare att 

denne har de egenskaper och förmågor som den ger ett sken av (Goffman, 2007, s 25) och att 

uppgifterna den gör ska få de konsekvenser som förväntas av dem. Samtidigt krävs det att perso-

nen som ”spelar upp” rollen också tror på rollens äkthet. Goffman använder begreppet framträ-

dande, som han förklarar som: ”All den aktivitet som en individ visar upp under en period av 

kontinuerlig närvaro inför en speciell grupp av observatörer och som har ett visst inflytande på 

observatörerna” (Goffman, 2007, s.28). Goffman menar att individen i mötet med andra visar upp 

en sk. fasad, som ”fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för de 

personer som observerar framträdandet”(1959, s.28). Framträdandet utspelar sig inom en inram-

ning, som är den fysiska omgivningen, som möbler, dekor mm som är platsbunden, vilket innebär 

att den som genomför sitt framträdande endast kan utföra det på den specifika platsen och att de 

avslutar framträdandet när de lämnar platsen.  

 

Goffman menar vidare att framträdanden som görs av vissa yrkesgrupper eller professioner, ge-

nom deras yrkesroll, strävar efter att upprätthålla en fasad att de är sakkunniga, genom vissa 

manér som rörelser och ansiktsuttryck. Syftet är enligt honom, oavsett vad som de uttrycker, är 

att ”säkerställa en fördelaktig definition” av deras serviceinsats (a.a). Att göra ett framträdande 

som en representant för en profession eller yrkesgrupp, kallar Goffman ett (”team”) som samar-

betar för att framställa en viss situation (1959).  

 

Regioner, formellt och informella beteenden 

Goffman använder sig också av begreppen främre region och bakre region. Med region menar 

han en plats som är delvis eller helt begränsad av fysiska gränser. Den främre regionen menar han 

är den plats där framträdandet sker. Framträdandet sker i det här fallet på företagets lokaler, dvs 

både gemensamma utrymmen, där företaget bjuder in föreläsare bl.a. och det sker också i mindre 

rum, där de individuella samtalet hålls mellan en rådgivare och en klient. Både rådgivaren och 

klienten gör sitt eget framträdande, där rådgivaren försöker på ett trovärdigt sätt framställas som 

professionell, medan klienten intar en annan roll. Framträdandet innehar också en rums-tid di-

mension där varje individ som befinner sig i regionen under samma tidpunkt kan påverkas av 

definitionen av situationen och framträdandet. I denna studie framgick att klienterna kunde ringa 

till rådgivarna för att berätta något eller för att få stöd. I det fallet kan framträdandet ske även fast 

parterna inte befinner sig i samma rum. Den främre regionen kan refereras till den region där ak-

törerna försöker upprätthålla vissa normer som råder inom den regionen, vilket har att göra med 
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hur den agerande uppför sig medan han är i syn och räckhåll för publiken. Den bakre regionen 

eller ”bakom kulisserna” kan aktörerna lägga ner sin fasad och kliva ur sin roll. Där kan aspekter 

av en aktivitet som i framträdandet hade skadat det intryck man vill ge, komma fram i dager. För 

att styra intrycket krävs en kontroll över den bakre regionen. Språket skiljer sig också mellan reg-

ionerna, där det finns ett informellt beteende och språk i den bakre regionen, medan det finns ett 

mer formellt beteende och språk där framträdandet sker. Båda parterna kan sägas upprätthålla ett 

intryck att vara engagerad, där klienten lyssnar till rådgivarens förslag och idéer, medan rådgiva-

ren vill ge intrycket att denne är intresserad av det klienten har att säga och deras situation samt 

ett engagemang för deras utveckling. Goffman påpekar dock att situationer inte ger uttryck för 

renodlat formella eller informella beteenden. Det pågår oftast en kompremiss, där det ena eller 

det andra beteendet är mer dominerande än det andra (1959, 115).  

        

Interaktionsritualer och emotionell energi 

Interaktion mellan två individer (som coaching-relationen består av) kan även förstås med hjälp 

av Randall Collins teori om emotionell energi och interaktionsritualer. Begreppen kommer ur-

sprungligen från Durkheims religionssociologi, men har sekulariserats av Goffman och Collins. 

Ett centralt begrepp i teorin är ”helig” vilket med andra ord kan förstås som en ”högt värderad, 

emotionellt laddad symbol”. Ett annat centralt begrepp är ritual, vilket definieras av Collins på 

följande sätt: 

 

 Två eller fler människor i tillräcklig fysisk närhet så att de blir påverkade av den kroppsliga närvaron, även 

om de inte behöver vara helt medvetna om detta.  

 Det finns gränser mot utomstående så att deltagarna är medvetna om vilka som deltar och vilka som inte gör 

det.  

 Gemensamt fokus på ett gemensamt objekt eller en aktivitet, och man visar detta fokus för varandra så att 

alla blir medvetna om alla andras uppmärksamhetsfokus. 

 Gemensam känsloupplevelse.   

 

Enligt Brante uttrycks det heliga genom symboler, ”…och ceremonier används för att förstärka 

sammanhållningen kring den ”heliga” gemenskapen”. Ritualer är alltså beteendet i relation till 

den ”högt värderade, emotionellt laddade symbolen”. Collins ger några exempel på vad en inter-

aktionsritual kan vara. Mer högtidliga ritualer kan vara bröllop och begravningar, medan vardag-

liga ritualer kan vara födelsedagar. Brante ger ett exempel på kärleksrelationen, där partnern blir 

idealiserad och blir ett ”heligt objekt”. Gemensamt för interaktionsritualer är alltså att ”en mindre 
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eller större mängd människor i fysisk närhet som riktar uppmärksamheten mot ett gemensamt 

objekt eller aktivitet”(2007, s. 170). Den gemensamma aktivitets-fokusen i individuell vägledning 

kan jämföras med fokusen att hjälpa och stödja klienten. Coachen och klienten stämmer med 

definitionen av en ritual. Det finns tydliga fysiska gränser vilka som deltar och inte, eftersom 

aktiviteten avgränsas av rummets fysiska väggar. De har ett gemensamt fokus att prata om det 

som rör klienten, ansökningshandlingar, kartläggning av kompetenser osv. De kan också tänkas 

dela gemenskamma känsloupplevelser. Brante menar vidare att interaktionsritualer har flera ef-

fekter. Dessa är en känsla av gemenskap, emotionell energi i individen, (en känsla av trygghet, 

styrka, entusiasm, handlingskraft och initiativförmåga), symboler som representerar gruppen och 

känsla att vara moralisk, (att känna tillhörighet till gruppen samt att försvara dess symboler.)  

 

Ritualer behöver inte (som man kanske vanligtvis tänker sig dem) vara förbestämda eller avsikt-

ligt/planerande, där det finns färdiga steg, utan kan också ske spontant, som uppkommer ur en 

enskild deltagare. (2007, refererad i Collins, 2004). En avsiktlig/planerad ritual kan till exempel 

professionellt konstruerat, vilket kallas formella ritualer (Brante refererat till Deegan 

1989).Brante menar vidare att ritualer kan ske i stora massmöten till en interaktion mellan två 

personer som samtalar (2007). Collins delar upp känslor och emotioner i två kategorier; de som 

sker plötsligt och går över fort som glädje, ilska osv; och en mer beständig sinnesstämning eller 

energi som individen har oavsett situation, som personen har ”[…]för att agera, ta initiativ, känna 

solidaritet och bry sig om andra människor” (Brante, 2007). Brante menar att det är den senare 

kategorin av emotioner som är viktig för interaktionsritualer. Lyckade interaktionsritualer ”laddar 

emotionell energi”, men som måste fyllas på, vilket gör att det är viktigt att interaktionen åter-

kommer flera gånger. Ritualer kan vara mer eller mindre lyckade. Ett exempel på en lyckad ritual 

mellan två deltagare kan vara ett samtal, där ”deltagarna blir mer engagerade med varandra, har 

längre ögonkontakt, de ler och skrattar, och verkar avslappnade och tillfreds med situationen. En 

misslyckad ritual mellan två individer kan i stället vara en ritual som känns påtvingad, där samta-

let ”fastnar” och har svårt att hitta något att säga, och att blicken flackar, där deltagarna önskar att 

de blev befriande från ritualen. 

 

Stöd och tillit 

House, Umberson och Landis (1988) menar att socialt stöd är en kvalitativ del av den sociala 

relationen (s. 302). Stöd hör samman med “den positiva, potentiellt hälsofrämjande eller stress-

minskande aspekten av relationer som instrumentell hjälp, emotionell omsorg och information 
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(ibid.). Att förlora sin huvudsakliga sysselsättning kan enligt Multon mfl medföra en stressfylld 

erfarenhet, där personen förlorar gemenskap till arbetskamrater, ekonomisk trygghet samt vardag-

liga rutiner (2001). Enligt House, Umberson och Landis (1988) förser stödjande relationer någon-

ting som människor behöver för att hålla sig friska och att anpassa sig till stress (ibid.)  

 

Ett centralt begrepp hos Giddens är ontologisk trygghet. Uttrycket ontologisk trygghet syftar 

på ”den tillförsikt de flesta människor hyser rörande att deras identitet kommer uppvisa en konti-

nuitet och att den omgivande sociala och materiella handlingsmiljön kommer vara konstant samt 

känslan att människor är pålitliga, som är så centrala för begreppet tillit[…]”(1996, 91). Den on-

tologiska tryggheten får vi i barndomen, då vi får en grundläggande tillit (av föräldrar). Utan den 

tilliten skulle människor inte utveckla en existentiell trygghet att världen är det den verkar vara. 

De skulle också vara konstant medvetna om de risker (än hur små de är) som finns i världen. Hos 

en vuxen människa är tillit, ontologisk trygghet och känslan att personer och ting är något på-

gående och förutsägbart, är starkt sammanlänkade i dennes personlighet (s 95). Att personers 

handlingar och ting är pålitliga är centrala källor till tillit och trygghet. Vidare menar han att dag-

liga rutiner och vanor, som kan verka banala, har en viktig betydelse för känslan av trygghet och 

förutsägbarhet(1996, 96). Den ontologiska tryggheten menar han grundar sig på människans tillit 

till andra människor som utvecklas tidigt i personens liv och blir ett bestående behov hos männi-

skan (1996, 110). Giddens skiljer mellan tilliten i personliga relationer och tillit till abstrakta sy-

stem. Personer som är representanter för dessa abstrakta system blir därför angelägna att framstå 

som trovärdiga, eftersom deras framställning påverkar tilliten till det abstrakta systemet (1996, 

110-111). I det moderna samhälle har personliga relationer och vänskap förändrats från att vara 

en åtskillnad mellan vän och fiende, där ärlighet och heder hade en större betydelse. I det moder-

na samhället detta ersätts med ä vänskap, bekantskap och ”någon som personen inte känner”. 

Ärlighet i relationen har ersatts med autenticitet, vilket innebär att vännen ska vara ”öppen och 

välmenande”, vilket han menar innebär att: ”en vän är inte någon som alltid talar sanning, utan 

någon som alltid värnar om den andres känslomässiga välbefinnande”(s. 114). Tilliten var inte 

som tidigare byggd på släktband och det lokala samhället, utan har blivit något de inblandade 

parterna måste ”arbeta med” för att uppnå. För att uppnå tillit mellan parterna krävs att de ömse-

sidigt ”öppnar sig för varandra”. Delamater och Myers (2007)  lyfter fram flera aspekter i ut-

vecklingen av sociala relationer. Dessa är avslöjande, tillit och beroendeförhållande (beroende av 

varandra). Avslöjande innebar att dela med sig av intim eller personlig information om sig själv, 

vilket ökar ju mer relationen utvecklas. De menade att det mer troligt att dela med sig av person-

lig information till någon vi litar på.  
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Tillvägagångssätt  

Fenomenologi 

Jag har valt ett fenomenologiskt perspektiv, eftersom att det saknas studier som beskriver klienten 

perspektiv och upplevelse på rådgivnings-situationen och att det undersökts utifrån ett kvalitativt 

perspektiv. Coaching som helhet kan förstås som ett fenomen i sig, men intresserar mig för kär-

nan i coachingen, dvs rådgivnings-situationen. Syftet med att använda det fenomenologiska per-

spektivet är  att hitta en gemensam beskrivning, eller ”essens” av hur rådgivnings –situationen 

upplevs. En fenomenologisk studie ämnar till att beskriva meningen för ett antal individer av de-

ras leva erfarenheter av ett fenomen. Forskaren vill beskriva det som är gemensamt för deltagar-

nas erfarenheter av fenomenet (Creswell, 2007). Fenomenologin strävar efter att ”reducera indi-

viduell erfarenhet av ett fenomen till en beskrivning av den universella essensen”(2007, s. 58). 

Forskaren samlar då in information av de personer som upplevt fenomenet och utformar en be-

skrivning av det essentiella av erfarenheterna. Beskrivningen består av vad de upplevde och hur 

de upplevde det (Moustakas, 1994, i Creswell, 2007). Van Manen diskuterar i hans instruktions-

bok hermeneutical phenomenology forskningsprocessen som en ”dynamisk samspel mellan sex 

forsknings- aktiviteter”(Van Manen 1990, i Creswell, 2007). Första steget är att forskaren väljer 

ut ett fenomen som intresserar dem. Nästa steg är att reflektera kring centrala teman, vad som är 

essentiellt med fenomenet. Forskaren skriver en beskrivning av fenomenet genom att balansera 

alla delar av ämnet. En viktig del av fenomenologin är den process vilket forskaren försöker tolka 

meningen av den erfarenheten som upplevts (Van Manen, 1990, i Creswell, 2007). Van manen 

menar att fenomenologin syftar till att lyfta fram meningen av mänskliga fenomen medan herme-

neutiken syftar till att beskriva hur man tolkar ”texterna” av verkligheten (1990, s 4).  

 

Kvalitativt intervjuande 

Enligt Jennifer Mason (2002) är det viktigt att reflektera över varför man väljer en metod framför 

en annan, kvalitativt intervju i synnerhet (a.a 2002). I denna studie har den kvalitativa intervjun 

valts av olika anledningar. En av dessa är forskarens ontologiska perspektiv, (dvs forskarens syn 

på vad som är det essentiella i den sociala världen). En anledning till att välja den kvalitativa in-

tervjun menar Mason är att studien grundar sig på ett ontologiskt perspektiv där ”människors 

kunskap, åskådningar, förståelse, tolkningar, erfarenheter, och interaktioner är meningsfulla egen-

skaper av den sociala verkligheten…”. (Mason, 2002, s. 63). Med andra ord är forskaren intresse-

rad av intervjudeltagarens upplevelse, uppfattningar och erfarenheter. En annan anledning till att 

välja den kvalitativa intervjun är om forskaren är ute efter nyanserade, djupa och komplexa för-
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klaringar och argument (Mason, 2002).  

 

Intervjustudien 

Intervjuerna skedde i två omgångar, som jag kommer kalla förstudie och huvudstudien. I den 

förstudien började jag utforma och formulera syfte och frågeställningar. Frågeställningarna ut-

formades delvis utifrån de frågor som redan var ställda av coaching-företaget som uppsatsen 

skrivs på uppdrag av. Dessa omformulerades och fick en mer specifik ingång som skulle passa in 

på ämnet ledarskap & Organisation samt ett socialpsykologiskt perspektiv. Kontakt med företaget 

skedde genom e-post och telefonsamtal med kontaktpersonen till uppdraget. För att underlätta 

förstudiens genomförande gjordes intervjuerna närmare min studieort. Kontaktpersonen på hu-

vudkontoret tog då kontakt med det nordliga kontoret. Det nordliga kontoret hjälpte då till att 

rekrytera intervjupersoner till studien. Kontaktpersonen på det nordliga kontoret rekryterade totalt 

fem intervjupersoner, som jag själv fick ta kontakt med, för att bestämma tid och plats. På grund 

av bortfall och riktning på frågorna i den första omgången, användes 2/5 av intervjuerna. De två 

intervjuerna som togs med i studien bestod av utsagor från en man och en kvinna.   

 

I den andra omgången, det vill säga huvudstudien, hade intervjufrågorna fått en bredare riktning, 

då frågorna inte riktades mot självbestämmande i coaching-relationen, utan fick en bredare in-

gång, dvs hur upplevdes jobbcoaching på ett mer generellt plan. Kontakten fortsatte med samma 

kontaktperson på huvudkontoret och blev slussad vidare till ett kontor i mellersta Sverige, där jag 

fick kontakt med en coach som rekryterade 6 intervjupersoner som kunde tänka sig att delta i 

studien. En lämnade återbud, men en ersättare ordnades av kontaktpersonen. Intervjupersonerna 

fick vid samtliga intervjutillfällen, både i förstudien och i huvudstudien, skriftlig information 

kring studiens syfte samt de etiska principerna. Samtliga intervjuer, förutom en som skedde via 

telefon, som antecknades för hand, spelades in med intervjupersonernas godkännande med en 

diktafon. Genom att spela in intervjuerna kunde exakta citat från intervjupersonernas berättelser 

skrivas ner, vilket påverkar studiens tillförlitlighet. En annan fördel med att spela in intervjuerna 

var att intervjuaren helt kan fokusera på intervjupersonen och frågorna.      

 

Från intervjutillfället kom det fram att mötena med rådgivarna skedde regelbundet/kontinuerligt 

under en längre tidsperiod. Många hade haft möten ofta och haft möjlighet att spontant kontakta 

rådgivaren via telefon. Deltagarna hade möjligheten att byta coach om de inte kände sig nöjda 

eller att det inte funkade med den nuvarande. En uppgav på intervjutillfället att coachingen pågått 
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i ca 9 månader (jan-okt), och att denne haft möten nästan varje vecka. En annan uppgav att denne 

träffat coachen varannan vecka i 6 månader (april-okt) då intervjun genomfördes. Deltagarna 

hade också möjlighet att ta del av coaching-företagets datorer. En deltagare hade träffat coachen 

under en period av 15 månader. (juli 2013-okt 2014). Det kom inte fram i deltagarnas uttalanden 

hur de bestämde när de skulle träffas och vad de skulle göra/prata om, men det verkar rimligt att 

anta att majoriteten av deltagarna tillsammans med rådgivaren kommit överens om när de skulle 

träffas samt vad de skulle göra samt prata om. Undantaget var en deltagare som intervjuades i 

förstudien, som uppgav att coachen i stort sett bestämt när de skulle träffas, eftersom att coacher-

na reste från det nordliga kontoret till de närliggande orterna. Enligt coaching-företaget behöver 

deltagarna till en början mer praktiskt hjälp med att hitta ett jobb. Intervjupersonerna uppgav att 

första mötet med rådgivaren bestod främst av att rådgivaren informerande. I ett senare skede fun-

gerar coacherna som ”bollplank”, där de kan utbyta idéer och deltagaren jobbar mer självständigt. 

Enligt Trs (Trygghetsrådet) kan deltagarna i omställningsprogrammet få stöd upp till två år. 

 

Urvalet var till en början var tänkt att inrikta sig mot informanter som var unga, men ändrades när 

företagets tillgång till unga personer som tagit del av jobbcoaching insatserna var liten. I stället 

bestämdes att urvalet skulle omfatta olika åldrar, men som alla varit med om en omställning och 

fått hjälp av coaching-företaget. Problemet att få tag på intervjupersoner kan ha att göra med den 

geografiska avgränsningen som gjordes till en början, det vill säga endast i den stad med omnejd, 

där det nordliga kontoret var beläget. Därför utvidgades området från endast det nordliga kontoret 

till andra orter inom samma län, som det nordliga kontoret också var ansvariga för, i ett försök att 

få kontakt med fler deltagare.  

   

Bortfall 

Bortfall kan delas upp i externt och internt bortfall. Den externa innebär att undersökningsenhet-

erna inte varit tillgängliga för studien, vilket i mitt fall är intervjupersonerna, medan det interna 

bortfallet innebär till exempel att intervjupersonen inte svarat på alla frågor, eller att svaren inte 

stämt överens med det man ville få ut av frågan. I denna studie rekryterade uppdragsgivaren 5 

intervjupersoner. Till en början intervjuades två av dessa med den första intervjuguiden som ut-

formades. När det i efterhand uppdagades att dessa frågor inte mätte det som var avsett, utforma-

des en ny intervjuguide. De intervjuer som gjordes med den första intervjuguiden, kunde ses som 

en ”testintervju”, där resultatet inte togs med. Båda intervjupersonerna som intervjuades till en 

början, tillfrågades om de kunde ställa upp för en andra intervju, varav en valde att ställa upp för 

en andra gång. Av de tre intervjupersonerna som återstod, var det en av dessa som till en början 
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var villig att ställa upp, men som senare avböjde medverkan. Därmed fanns ett externt bortfall på 

två personer av fem. Uppdragsgivaren kontaktades för att få hjälp med att rekrytera ytterligare 

intervjupersoner, som kunde tänka sig att ställa upp. En intervjuperson kunde därefter rekryteras. 

Sammanfattningsvis gjordes alltså 4 intervjuer i den första omgången. Endast 2 intervjuer valdes 

att användas i resultatet eftersom att de bedömdes vara tillräckligt relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. De 2 andra intervjuerna som valdes bort, stämde inte överens med vad jag ville 

få ut.  

 

Utformning av intervjuguider 

Datainsamlingen och intervjuguiden gjordes i två omgångar eller faser under studiens gång, en 

omgång i samband med förstudien och den andra omgången i samband med huvudstudien. I den 

första omgången intervjuer delades intervjuguiden upp i 4 delar, varav den första delen bestod av 

bakgrundsfrågor och de resterande i de frågeställningar som utformats. Frågeställningarna dela-

des sedan upp i konkreta intervjufrågor. Intervjuguiden granskats sedan och godkändes av hand-

ledaren. Frågeguiden blev redigerad och kommenterad av handledaren i flera omgångar, endera 

för att frågorna behövde fokuseras eller att frågor behövde omformuleras för att inte vara le-

dande. Frågeguiden fick i ett senare skede ändras till ett helt nytt syfte och frågeställningar, ef-

tersom frågeställningarna var svåra att operationalisera och att de inte mätte vad som vad avsett. 

Intervjuguiden som utformades i första omgången hade cirka 16 stycken frågor, men antalet vari-

erade då vissa frågor omformulerades och slipades eftersom intervjuerna gjordes, när man sett 

vilka frågor som ”fungerar” att svara på och vilka frågor som upplevdes svåra att svara på av re-

spondenterna och vissa frågor lades till. Den första omgången frågor som analyserats, visade på 

relationens betydelse för coaching-processen, vilket gjorde att mer material behövdes för att för-

klara detta.   

 

Den andra omgången intervjuer hade inga konkreta uppdelningar, men 3 olika teman som berör-

de upplevelsen generellt (bra/mindre bra), hur rådgivaren upplevdes och relationen till rådgiva-

ren upplevdes. På samma sätt som i första omgången kommenterades och godkändes intervjugui-

den av handledaren och redigerades.      

 

Datainsamling: Intervjuer 

Datainsamlingen skedde som sagt ovan i två omgångar. I den första omgången gjordes intervju-
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erna med 4 arbetssökande personer
2
, som intervjuades på olika platser i norra Sverige. I den 

andra omgången gjordes 6 intervjuer vid ett lokalkontor i mellersta Sverige, där intervjuerna ge-

nomfördes under en 2-dagars period.  Samtliga respondenter deltog eller hade nyligen deltagit i 

ett omställningsprogram via coaching/omställningsföretaget. Intervjuerna tog mellan 20 - 35 mi-

nuter vardera. De flesta intervjuerna skedde ansikte-mot-ansikte, medan andra utfördes i telefon, 

vilket var ett krav från intervjupersonernas sida för deras medverkan i studien. I samtliga inter-

vjutillfällen skrevs ett informationsbrev som kort beskrev studiens syfte och frågeställningar, de 

villkor de deltog på samt de forskningsetiska principerna. 

 

Databearbetning och analys 

Graneheim och Lundman (2004) lyfter fram det centrala med kvalitativ analys: att verkligheten 

kan tolkas på många sätt och att både intervjupersonens erfarenheter samt forskarens tolkning av 

materialet alltid blir subjektiv. De menar vidare att det är viktigt att, data som genererats från in-

tervjuer och observationer ska vara ”ömsesidiga, kontextuella och värdebundna” i samarbetet 

mellan respondent och forskaren. De går igenom några centrala begrepp som används i samband 

med kvalitativ innehålls-analys. De första begreppen som de tar upp är manifest och latent inne-

håll. De menar att man bör välja vilken av dem man bör fokusera på mer. Om man väljer att ana-

lysera det manifesta innehållet ligger fokus på det uppenbara och synliga i texten, medan analys 

av det latenta innehållet ”..medför en tolkning av den underliggande meningen i texten…”(2004, 

s. 106). Denna studie har en strävan att hitta den underliggande meningen och går i linje med den 

fenomenologiska inriktningen, att tolka meningen i den levda erfarenheten (Creswell, 2007). 

Graneheim och Lundman (2004) föreslår att hela intervjuer är lämpliga analysenheter. I denna 

studie var intervjuer och det material som följer med det, studiens analysenhet, det vill säga ’hela 

intervjuer om upplevelsen av jobbcoaching’.  

 

Analysprocessen i denna studie har tagit inspiration från Graneheim och Lundmans genomgång 

av kvalitativ innehållsanalys. Min analys påbörjade med att läsa igenom de transkriberade inter-

vjuerna för att få en uppfattning om helheten. Därefter markerades meningar eller flera meningar 

som ”hängde ihop”. Dessa meningsenheter är”…meningar och paragrafer som innehåller 

aspekter som relaterar till varandra genom deras innehåll och kontext” (2004, s 106). Efter att 

meningsenheter markerats i texten, skrevs de till en ”förkortad” form, vilket Graneheim och 

Lundman kallar kondensering. Med kondensering menas att mängden text minskas, samtidigt 

                                                 
2
 Varav två av intervjuerna användes till resultatet och analysen. 



                                                                                                                                                        22 

som kärnan i texten behålls. Syftet med att kodensera texten är att tolka texten utifrån ”en högre 

logisk nivå”, vilket konkret innebär att koda, kategorisera och att hitta övergripande teman i tex-

ten (2004). Meningsenheterna och de kondenserade meningsenheterna skrevs i separata kolumner 

i en tabell i Excel. Kondenseringen innebar i mitt fall att plocka ut delar ur meningsenheterna 

som ”endast” förkortade texten, med minimal tolkning, medan andra delar skrevs om utifrån en 

större tolkning av texten. Med andra ord innebar kondenseringen en variation på tolkningsnivån. I 

processen att läsa hela texten i sin helhet och att kondensera den, kunde olika teman identifieras. 

Identifieringen av teman påverkades till viss del av en förförståelse av tidigare forskning och te-

ori. Granheim och Lundman (2004) menar att teman utformas för att fånga de underliggande be-

tydelserna i texten.  Creswell (2007) beskriver teman som ”breda enheter av information som 

består av fler koder som är samlade ihop som bildar en gemensam idé”(a.a, s. 186). I mitt fall 

kodades den kondenserade texten parallellt med identifieringen av teman. Graneheim och Lund-

man (2004) menar att koden är det namn (eng. ”label”) som den meningsfulla enheten tilldelas 

med syftet att se texten i ett nytt ljus (ibid). Koderna användes för att sortera in materialet i kate-

gorier, som sedan blev analysdelens underrubriker. De teman som identifierades blev analysens 

huvudrubriker. Pål Repstad (2007) gör en åtskillnad mellan analys och tolkning av data. Analys 

menar han innebär att organisera data så att man får fram ett mönster eller struktur, medan tolk-

ning innebär att göra en ”genomtänkt värdering av datamaterialet” (127) i förhållande till fråge-

ställningarna som behandlats i uppsatsen. Tolkning innebär i många fall att man sätter in data i ett 

teoretiskt sammanhang eller ramverk. 

 

Etiska aspekter 

I genomförandet av forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter, eftersom det finns 

förväntningar på forskningen i dagens samhälle. Det finns förväntningar att forskaren tar ansvar 

för att ingen tar skada och att denne följer vissa uppförandekrav som är en del av forskarrollen 

och i forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa krav är bland annat att sträva efter att 

inte skada de personer som deltar i studien, eller som indirekt tar del av den, att öppet redovisa 

resultat och metoder, att hålla god ordning på dokument som rör forskningen, att inte stjäla andras 

forskning eller att göra en orättvis bedömning av den. En risk som kan uppstå, som kan skada 

deltagarna i studien är att deras identitet avslöjas. Ett sätt att minska den risken är att inte ta med 

några personnamn, företagsnamn eller annan information som kan ge ledtrådar till vem eller vilka 

som har intervjuas. I denna studie valdes att inte ta med varken företagets namn (uppdragsgiva-

ren) eller deras namn och plats för deras olika kontor, förutom att de ligger i norra och mellersta-
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delen av Sverige.   

  

Studiens tillförlitlighet 

Graneheim och Lundman (2003) använder tre begrepp som härleder till studiens tillförlitlighet: 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Studiens tillförlitlighet hör samman med de procedu-

rer som görs för att generera resultaten. Trovärdighet menar Graneheim och Lundman har med 

forskningens fokus att göra, det vill säga, hur väl data och analysen stämmer överens med den 

avsedda fokusen i studien. Aspekter som val av forskningsfråga, val av kontext och intervjuper-

soner och datainsamlingsmetod har en betydelse för studiens trovärdighet. De ger exempel på att 

välja intervjupersoner med olika ålder, kön osv kan öka studiens trovärdighet, genom att materi-

alet får mer varierande erfarenheter och perspektiv. I denna studie var intervjupersonerna ganska 

lika när det gällde ålder, men personerna valdes med hänsyn till en någorlunda jämn könsfördel-

ning för att få en större variation i erfarenheter. Intervjupersonerna skiljde sig åt i geografiskt om-

råde, då 2 av dem bodde i norra Sverige, medan 6 stycken kom från mellersta Sverige. Andra 

faktorer som spelar in när det kommer till trovärdighet är val av datainsamlingsmetod och mäng-

den data samt dess kvalitet. Eftersom att studien rörde frågor som rörde personernas individuella 

samtal, skulle en gruppintervju inte vara en lämplig metod för denna studie, utan valde i stället 

individuella intervjuer som var semistrukturerade. Mängden data i studien på kan sägas vara en 

svaghet, då intervjuerna inte blev så långa som önskat och därmed blev det mindre ”stoff”. Ett 

problem som Repstad tar upp, som kan ”ställa till det” för studiens trovärdighet, är om bandspela-

ren inte fungerar. Detta var ett ”klassiskt” misstag som gjordes i förstudien, trots att man är 

mycket medveten om denna risk.  

 

Den andra aspekten som har med studiens tillförlitlighet är pålitlighet, vilket har att göra 

med ”graden vilket data förändras över tid och förändringar som gjorts i forskarens beslut under 

analysprocessen”(2003, s. 110). Datainsamlingen i denna studie genomfördes vid två tillfällen, 

med några månaders mellanrum, vilket skulle kunna vara en risk att studien blivit inkonsekvent. 

Det gjordes två intervjuguider, som hade olika fokus, vilket har säkerligen påverkat de beslut som 

relaterar hur frågorna ställts och hur de svarats på, med den kunskap forskaren hade om forsk-

ningsområdet vid det givna tillfället. Fördelen med att datainsamlingen var utsträckt under en 

längre tidsperiod, kunde forskaren ha en möjlighet att se fenomenet i ett nytt ljus. Det gjorde 

också att frågorna kunde fördjupas, efter att det första materialet analyserats. 

 



                                                                                                                                                        24 

Den tredje och sista aspekten som Graneheim och Lundman (2003) tar upp är överförbarhet, vil-

ket innebär ”till vilken grad som resultaten kan bli överförda till en annan kontext eller grupp” 

(2003, s, 110). För att öka överförbarheten, bör forskaren sträva efter att göra en så tydlig och 

exakt beskrivning av fenomenet som möjligt. Även att beskriva urval av deltagare och beskriv-

ning av dessa, datainsamling och analysprocessen så tydligt som möjligt.       
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Resultat och analys 

Klientens möte med coachen kan, utifrån Goffmans perspektiv ses som en interaktion mellan två 

individer. Inramningen för framträdandet sker i det här fallet på företagets lokaler, dvs både ge-

mensamma utrymmen, där företaget bjuder in föreläsare bl.a. och det sker också i mindre rum, 

där de individuella samtalet hålls mellan en rådgivare och en klient. Framträdandet innehar också 

en rums-tid dimension där varje individ som befinner sig i regionen under samma tidpunkt kan 

påverkas av varandras framträdanden. Utifrån Collins teori om interaktionsritualer kan ritualen 

ske i coaching-relationen, där de påverkar varandra genom varandras fysiska närvaro, där den 

gemensamma fokusen ligger på den gemensamma aktiviteten. Deltagarna kan förväntas enligt 

teorin att sträva efter emotionell energi och att ritualen kan generera en gemensam känsloupple-

velse. 

 

Att bli coachad 

På frågan om de hade några förväntningar på hur mötet med coachen skulle vara svarade Johan, 

(37 år) att han innan mötet ”varken hade förväntningar eller förhoppningar” och resonerade att 

det var något som skulle göras ”bara för sakens skull” och att det ingick i avtalet hos arbetsgiva-

ren. Att gå dit tyckte han kändes som en ”plikt”, och att det skulle bli som när man går till arbets-

förmedlingen, att man har ett bokat möte som man är tvungen att gå till, men att det inte hjälper 

honom i arbetssökandet. Johan hade dock blivit positivt överraskad och att ”det var bättre än så”.  

Susanne (56 år) hade förväntat sig att coachingen skulle likna Arbetsförmedlingens aktiviteter:  

Det kan ju vara att då ska de gå på kurser som de kanske har gått på den där kursen både två och tre gånger 

tidigare, men de måste gå på den kursen för annars får dom inga pengar, och sånt tycker jag är helt sjuukt. Ja 

men sådana saker som, ”nä du ska bara göra det därför att vi säger att du ska göra det”. Inte för att det finns 

någon logik i det hela. Då vore det ju en helt annan sak. Så att det. Jag hade nog förväntat mig att det kanske 

skulle vara lite mer…stelbent, på det viset. 

 

Susanne upplevde att rådgivningen var ett mycket bättre alternativ än att gå till arbetsförmedling-

en då hon blev uppsagd: 

Nej, jag är ju odelat positiv så att jag tycker att den här möjligheten som vi har fått genom [företaget] att vi 

fick träffa dom här coacherna det är ju guld värt. Det har blivit en helt annan mjuklandning än vad det 

kanske hade kunnat behövt förvänta oss. De hade ju bara kunnat slängt ut oss så och skickas på arbetsför-

medlingen direkt. Men i stället fixade dom det här så att...det är en ynnest faktiskt. 

 

Det som Susanne uttrycker kan tolkas som att det fanns en osäkerhet eller otrygghet relaterat till 

att ”bli utslängd och skickad till Arbetsförmedlingen” och att coachingen blev ett tryggt skydds-
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nät. I avsaknaden av förutsägbarhet som följer med arbetets rutiner, menar Giddens leder till en 

otrygghet (1996). Dagliga rutiner och vanor, som kan verka banala, har en viktig betydelse för 

känslan av trygghet och förutsägbarhet (1996, 96). Förväntningen att få mindre stöd och någon 

som lyssnar på Arbetsförmedlingen kan upplevas som hotande. Det kan också upplevas som en 

ekonomisk otrygghet att vara en del av omställningsprogrammet, eftersom att de fått ekonomiskt 

stöd under en längre period. Susanne berättande också att rådgivaren ”tagit det lugnt med henne” 

och menade att om hon hade varit på Arbetsförmedlingen, hade hon inte fått den tid hon behövde 

tänka ut vad hon ville göra:  

”coachen har tagit det ganska lugnt med mig och tyckt att ’ja men det är lugnt, vi hinner, det är ingen panik’ 

det går bra ändå […]hade det varit på arbetsförmedlingen hade det varit bara ’sök jobb!’.  

 

Sune uppgav att han träffat rådgivaren redan på företaget och att han fortsatte att ha honom 

(coachen) ”hela vägen”. Han upplevde att det fungerat bra för honom, att de hade en bra ”person-

kemi” och att det ”kändes tryggt”. Utifrån Goffmans termer hade Sune redan en uppfattning in-

nan mötet hur personen skulle vara och därmed vad han kunde förvänta sig av situationen (2007, 

11). Att veta vad han kunde förvänta sig kan vara en trygghet i sig, att den individuella rådgiva-

rens handlingar upplevs som pålitliga och förutsägbara (Giddens,1996).  

 

Coachens roll och professionalitet 

Rollen utifrån Goffmans termer är de ”i förväg fastställda handlingsmönster som rullas upp under 

ett framträdande och som kan läggas fram eller spelas upp också vid andra tillfällen”. Goffman 

menar att en professionell roll eller yrkesgrupp försöker upprätthålla ett intryck inför dess publik. 

Goffman menar att när vi interagerar med varandra, har vi ett ömsesidigt inflytande på varandras 

handlingar när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro (2007). Som individ och i 

rollen som rådgivare har denne ett inflytande på deltagarna.    

 

Uppmuntran, engagemang och coachens egenskaper 

Coachen upplevdes i de flesta fall av deltagarna som uppmuntrade, engagerad och förstående. 

Flera av deltagarna uppgav att coachen uppmuntrat dem att söka jobb som de själva inte tänkt på 

samt att göra saker som de inte trott att de klarade av. Flera av deltagarna uppgav att rådgivaren 

gjort dem medvetna om sina positiva egenskaper och styrkor. Många av deltagarna uppgav att de 

blivit ”peppade” av coachen och att de blivit mer positiva till möjligheterna att få ett jobb. Lena 

(55 år) upplevde att hon fick mer energi att söka jobb när hon kom hem från ett möte med rådgi-

varen: 
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Hon peppade en riktigt så att jag, jag får ett bra självförtroende. Och den dan jag kommer hem och gått ige-

nom. Ofta när jag kommer hem så kan jag göra uppgifter som jag har som hon tycker att jag ska 

göra...skriva in till arbetsförmedlingen...jag skulle kunna söka nåt jobb eller nåt sånt där...ringa nån och höra 

mig för och jag känner mig jävligt stark när jag kommer hem. 

 

Collins menade att individen strävar efter emotionell energi inom ramen av en interaktionsritual. 

En interaktionsritual kan vara ske mellan två individer, vilket stämmer överens med situationen 

mellan rådgivaren och klienten. Emotionell energi menar han är bland annat att individerna i in-

teraktionen har ett fokus på ett gemensamt objekt eller aktivitet och att de upplever en gemensam 

känsloupplevelse. Effekten av interaktionsritualen kan vara emotionell energi, en känsla av 

styrka, entusiasm, handlingskraft och initiativförmåga (Collins, 2004, i Brante, 2007). 

 

Majoriteten av deltagarna gav uttryck för att rådgivaren varit engagerade att hjälpa dem. Göran, 

(60 år) som hade valt att byta rådgivare, jämförde den ”gamla” rådgivaren med hans nuvarande 

rådgivare och menade att denne hade varit mer driven:  

Hon är mycket mer driven och mycket mer framåt och mycket mer ”go” i henne. Hon liksom…hon lägger 

inte bara till mig, att ”nu (Göran) nu ska du göra det och det och det, utan hon tar tag också och kollar upp 

och sånt där.  

 

Personlig anpassning 

Flera av deltagarna upplevde att coachen anpassade hjälpen efter deras önskemål och/eller intres-

sen. Sune (41 år) uppgav att rådgivaren uppmuntrat honom att lyssna på föreläsningar som stäm-

de med hans planer och inte på övrig information som han inte var intresserad av. Han menade att 

han inte känt sig tvingad till något han inte ville göra och att det ”inte har varit nån piska att: nu 

går du på det här”. Flera av deltagarna gav uttryck för att det inte fanns något tvång, utan fick 

själva bestämma utifrån sin egen situation hur mycket hjälp de behövde. Susanne (56) uppgav att 

hon var nöjd med sin coach, men att hon var positiv till möjligheten att kunna byta coach om man 

inte tyckte att de passade ihop eller att det inte fungerade:  

…och har det varit nån som inte har gillat sin coach, så är det ju fritt att byta. Och känner dom att dom inte 

går ihop riktigt bra. Så det känns ju också helt ok och det vet jag min coach frågade mig flera gånger och ”är 

det sant, är jag på dig för lite” eller ”du vet att du får byta om du vill va?” ”Ja, jag vet” sa jag.  

 

O'Broin och Palmer (2010) påpekade i sin studie att coachens förmåga att anpassa hjälpen efter 

klientens behov var viktig. I deras studie hade deltagarna uppgett att det innebar att inte sträva 

efter en universell relation och att coachen försökte sätta sig in i hur den coachade är som person 
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samt att personanpassa hur de reagerade på de coachade (ibid).   

  

Social relation 

Öppenhet och förtroende 

Majoriteten av deltagarna upplevde att de utvecklat en relation till coachen under den tid de haft 

kontakt med coachen. Sune tyckte att det var viktigt att utveckla en relation med coachen, ef-

tersom att de skulle träffas under en längre tidsperiod. Han menade att det var viktigt att kunna 

vara öppen med coachen:    

Jag vet att det är många som har svårt att öppna upp och jag är snarare tvärtom. Att ska jag gå träffa någon 

på regelbunden basis under ett-två år då är det ju viktigt att dom vet vem jag är och varför jag kanske tycker 

och säger som jag gör, liksom att dom förstår att…jag kan tänka mig att..ifall jag var som en mussla att sa 

inte något om mitt privatliv eller allting att de inte vet vilka förutsättningar jag hade i mitt liv så kanske dom 

skulle skaka på huvudet. 

 

Utifrån Giddens resonemang av den vänskapliga relationen, är öppenhet en viktig aspekt för att 

uppnå tillit mellan parterna (1996). Han menade att relationer består av sociala band, där tilliten 

är något som är något som ska ”arbetas med”. Delamater och Myers (2007)  anser att öppenheten 

medför en aspekt att dela med sig av intim eller personlig information om sig själv, vilket ökar ju 

mer relationen utvecklas (ibid.2007). Många av deltagarna upplevde att en stor del av tiden med 

rådgivaren bestod av prat om privatliv, familj och fritid. Susanne uppgav att relationen upplevts 

om ”väldigt personlig” och att de var öppna med varandra i hänseendet att kunna prata om privata 

saker. Hon upplevde att det personliga blev ett ”extra lager” i relationen. Mötena, som oftast 

skedde i coaching-företagets lokaler, kunde också ske i en mer informell miljö: 

 

Johan uppgav att han haft ”promenadmöten” med rådgivaren och att det blev en överenskom-

melse mellan honom och rådgivaren. Goffman menar vidare att interaktionen mellan aktörerna 

kan bestå av både informellt och formellt beteende (1959). Att relationen till rådgivaren upplev-

des som personlig och att de kunde vara öppen att prata om privata ämnen, visar att den specifika 

situationen bestod av, som Goffman uttryckte det, en kompremiss av formella och informella be-

teenden och handlingar. Det är dock oftast ett beteende som är mer dominerande över det andra 

(1959, 115).  

 

Susanne menade att genom att vara öppen med varandra, kunde de få en bättre förståelse för 

varandra och de beslut man tar:   
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Man får en annan förståelse för varann och varför man tar dom beslut man tar. Som till exempel varför inte 

hon rusar på mig, det beror ju på saker som hon har varit med om…både i sitt privata liv och sitt tidigare yr-

kesliv, som gör att hon har kommit på att ”nä men om man väntar litegrann, ta ett steg tillbaka, så brukar det 

lösa sig”, i stället för att man bara liksom trycker på såhär (deltagare 2). 

 

Susanne upplevde att rådgivaren hade en förståelse för att hon arbetat länge på företaget och att 

det inte var så lätt att veta vad man skulle göra. Johan upplevde också att hans coach varit förstå-

ende för hans problematik:  ”(det) kändes som att jag kunde berätta om mina bekymmer utan att 

det skulle låta som ursäkter att jag inte skulle vara villig att arbeta med saker i programmet, utan, 

så hon fick förståelse för problematiken jag hade då”. Detta stämmer också överens med O'Broin 

& Palmers studie om viktiga aspekter i utformningen av coaching- relationen (2010), vilket var 

en empatisk coach som hade förmågan att sätta sig in i klientens situation och perspektiv (2010).    

 

Johan som lidit av social fobi, upplevde att det var svårt att prata om saker som hörde till den 

privata sfären, men att han upplevt ett förtroende för rådgivaren:   

Det har ju inte varit alldeles enkelt och lätta på skynket direkt. Det är en sak att berätta för nära och kära hur 

man mår, men kanske, i såna här lägen så…det blir gärna så att man upprätthåller en fasad, på nåt vis, allting 

går ju jättebra, och allting.. egentligen är det ju inte det, det är så man försöker se ut.[…] Men som sagt jag 

fick tidigt förtroende för henne. 

 

Utifrån Goffmans resonemang om regioner kan interaktionen mellan rådgivaren och klienten för-

stås ske i den främre regionen. Den främre regionen kan refereras till den region där aktörerna 

försöker upprätthålla vissa normer som råder inom den regionen, vilket har att göra med hur den 

agerande uppför sig medan han är i syn och räckhåll för publiken.  

 

Goffman menar att individen i interaktion med andra försöker att kontrollera de intryck som 

denne vill ge till andra människor. Individen har således en fasad, där denne försöker definiera 

situationen. I den främre regionen försöker aktörerna upprätthålla vissa normer som råder inom 

den regionen, vilket kan ha en tillsynes formell karaktär. Att han till en början inte berättade om 

detta kan ha att göra med tilliten till rådgivaren. Delamater och Myers (2007)  lyfter fram flera 

aspekter i utvecklingen av sociala relationer. Dessa är avslöjande, tillit och beroendeförhållande 

(beroende av varandra). Avslöjande innebar att dela med sig av intim eller personlig information 

om sig själv, där graden av personlig information ökar ju mer relationen utvecklas samt att det var 

mera troligt att dela med sig av personlig information till någon vi litar på (ibid.).  
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Vänskap och jämlikhet 

Flera av deltagarna upplevde också att de utvecklat någon slags vänskapsrelation med coachen.  

Hans (47), som tillhörde den norra regionen berättade att han och rådgivaren hade gemensamma 

intressen som de kunde prata om vid sidan om arbetssökandet. Flera av deltagarna upplevde att 

de passade bra ihop med och/eller fick bra kontakt med coachen, några nämnde att det 

fanns ”personkemi”. Lena upplevde att hon och rådgivaren var ganska ”jämspelta”. En av delta-

garna uppgav att hon kunde ta kontakt med coachen via telefon när de behövde stöd eller ville 

berätta coachen något:  

vi har gjort något roligt så brukar jag ringa till henne..och har hon något roligt så ringer hon mig. Så det är 

inte bara dom här mötena som är inbokade. Utan det är lite till, utöver[...]den dan jag känner mig jävligt 

värdelös..så kan jag ringa till [namn på coachen], bara att säga att ”fan nu behöver jag ha nån bra jag” och 

då får jag det på en gång. Så att det liksom. Svarar hon inte, då vet jag att hon inte har tid men, oftast så 

ringer hon upp mig (deltagare 4). 

  

Janne (58 år) svarade så här på frågan ”tycker du att du har fått en bra rådgivare?”: 

 ”ja det tror jag. Känns så i alla fall. Men så kanske alla säger om sina coacher? (Skratt). Dom är ju utbildade 

liksom […]han är jordnära, lugn, trygg. Han är ju som vilken som helst. Annars kan man ju tro att dom lik-

som sitter där med pekpinnar och ska vara nån märkvärdig, inte vet jag”. Jag är ju så dåligt insatt i det 

där[…] har ju inte haft nån coach förut”. 

 

Jannes utsaga kan tolka som att han inte hade någon särskild uppfattning av hur en ”bra coach” 

skulle vara. Coachen hade i mötet uppfattats som ”vilken som helst” och inte som ”någon märk-

värdig”. Detta kan tolkas som att coachen upplevdes av klienten som likvärdig eller jämlik med 

denne, och att klienten hade en föreställning om den professionelle som någon hård och bestämd  

 

Samarbete 

Många av deltagarna uttryckte att coachingen var ett samarbete mellan coach och klient. En del-

tagare tyckte att det varit ett ”bra samarbete” mellan coachen och denne. En annan deltagare ut-

tryckte ett samarbete mellan coachen och henne när hon svarade på frågan om hon kunde ge ett 

exempel på när coachen var påhittig och hade mycket idéer, sa hon att:  

Det kan vara till exempel att nu så ska vi…ska vi ta tag i kontakterna och då får du fråga där och där och 

där…som dom tycker att du skulle passa till, och så ska jag kolla på mitt håll och prata med det här företaget 

och den här företagaren, om dom behöver nåt folk (deltagare 2)    

 

I O'Broin & Palmer´s studie (2010) kom de fram till att samarbete mellan coach och klient som 

en viktig aspekt i relationen. Samarbete i relationen innebar att båda parterna bidrog med något i 
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relationen. Det innebar också att coachen och klienten hade en gemensam uppfattning om vad de 

vill uppnå och att arbeta tillsammans för att nå målen. Göran, (60 år) upplevde att han fick mer 

hjälp av den andra coachen än den coachen han hade i början: 

 Tycker att jag har fått klart mycket mer hjälp av [coachen] jag har nu, än [coachen] jag hade i början 

[…]Tyckte han inte var lika driven…och försöka utan han , han la över ganska mycket på mig[…]han 

gjorde inget speciellt för att hjälpa mig framåt på det viset”[…]om man pratar allmänt om att träffa coachen 

överhuvudtaget trodde jag ju från början att man skulle få…mer hjälp av coacherna va, att hitta ett jobb. Att 

coachen skulle vara mera inblandad i att söka jobb åt en och titta efter jobb åt en, det trodde ju 

jag”(deltagare 3). 

 

En aspekt av omställningen var krav som skulle uppfyllas för att få det ekonomiska stödet som 

ingick i omställningsavtalet. Göran upplevde att detta krav kändes stressande, men att det upp-

levdes olika stressande beroende på coachen. Göran uppgav att han var mer stressad med den 

coach han hade innan den nuvarande. Han förklarande detta med att denne hade större krav, sam-

tidigt som ett större ansvar hade lagts på honom. Han menade att stressen var att uppfylla kraven 

från coachen, för att i sin tur få ut den ekonomiska ersättningen. Han resonerade så här gällande 

krav och skillnader mellan coacherna: 

Men man ska ju givetvis uppnå vissa kriterier för att få det, givet vis så känns det lite stressande. Men finns 

det inge jobb så finns de inte. Man kan inte mer än att söka (skratt) om man säger så. Och jag kan ju inte 

söka jobb som inte existerar heller.[…] Känns inte som att hon har samma krav, hon verkar mer förstående 

för vad som finns för jobb eller inte. Hon säger att har jag sökt igenom hela jäkla internet för jobb, så verkar 

det ok liksom, för henne. Och godtar det att jag tittar över...den andra var det mer att ”du ska gå..det finns 50 

företag i stan, du ska springa in i allihopa och fråga efter jobb”. 

 

Från båda citaten kan man tolka Görans stress med att rådgivaren inte bidrog tillräckligt mycket i 

samarbetet och att han i relation till det hade för höga krav, än vad han klarade av. Detta kan 

också förstås utifrån Goffmans perspektiv på förväntningar. Det vill säga att individerna i inter-

aktionen vill upprätthålla ett särskilt intryck. I Serviceyrken, där den professionella förväntas vilja 

hjälpa andra, bör denne ge ett intryck att vara engagerad, där denne är intresserad av vad klienten 

har att säga och att sätta sig in i vad de behöver hjälp med. I fallet ovan införlivas inte förvänt-

ningarna för vad rådgivaren skulle hjälpa honom med. Rådgivaren kan sägas ”misslyckas” med 

att ge det intryck eller engagemang som klienten förväntat sig (2007).  

  

Praktiskt och socialt stöd 

House (1981) och House, Umberson och Landis (1988) menar att socialt stöd är en kvalitativ och 

funktionell del av den sociala relationen. Stöd hör samman med “den positiva, potentiellt hälso-
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främjande eller stress-minskande aspekten av relationer som instrumentell hjälp, emotionell om-

sorg och information (ibid.).  Att förlora sin huvudsakliga sysselsättning kan enligt Multon mfl 

medföra en upplevd stress, där personen förlorar gemenskap till arbetskamrater, ekonomisk 

trygghet samt vardagliga rutiner (2001). Enligt House, Umberson och Landis (1988) förser stöd-

jande relationer någonting som människor behöver för att hålla sig friska och att anpassa sig till 

stress (ibid.). Deltagarna i denna studie beskrev olika sätt som de fått hjälp, vilket kan grovt delas 

in i en mer praktiskt inriktad hjälp, vilket kan jämföras med House, Umbersons och Landis be-

grepp instrumentell hjälp och information, och socialt stöd, vilket kan jämföras med emotionell 

omsorg (1988). 

 

Praktisk hjälp 

Deltagarna upplevde att de hade fått mycket praktisk hjälp och stöd. En del av hjälpen som rådgi-

varen hjälper klienten med främst i början är praktiskt hjälp som att skriva cv och personligt brev. 

Att inte ha någon större erfarenhetet av att skriva ansökningshandlingar, kan det behövas ett mer 

praktiskt inriktat stöd. Janne berättade vad de gjort under mötena: 

 Hur man skriver cv, det har jag ju aldrig gjort. Jag har ju jobbat på [företaget] i 20 år. Och på den tiden 

sprang man in bara och hörde om det fanns jobb och så tog man med sig betyg, men vart nästan förvånad att 

man hade betyg när man sökte jobb. Så, det där har man ju fått lite hjälp med kan man ju säga. Jag var ju 

helt nollställd på hur man ska tänka när man söker...när man skriver cv och personligt brev litegrann och vad 

det innebar. Det är lurigt när man inte hållit på med det nån gång i hela livet. 

 

Sune uppgav att gå till mötena hjälpte honom att bli medveten om hur mycket tid han hade kvar i 

programmet och att det ekonomiska stödet någon gång skulle ta slut: 

Som en liten hjälp, även om det är en månad mellan gångerna så är den där timmen man går hit jäkligt 

mycket värd, för att då vet man att ”ja, jag är en månad längre fram i programmet och man ser ju att slutet 

närmar sig på nåt sätt att man..håller sig uppdaterad med läget att jag har inte vunnit en trissvinst att bara 

pengarna kommer ut..lite status, hur saker och ting ligger till (deltagare 6). 

 

Samtidigt upplevde han att coachen hjälpte till att påminna honom om viktiga datum som var 

relaterade till klientens planer och menade att coachen var en liten ”låtsas-förälder”: 

Han påminner mig om att ”har du anmält dig till högskoleprovet, har du tittat nåt mer på utbildningar? ” och 

allt det där. Det blir ju som en liten...en liten låtsasförälder på nåt sätt...han (coachen) vet ju vad jag vill och 

utefter det så väcker ju han upp...han tittar att jag inte somnat helt enkelt. 
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Socialt stöd 

Många av deltagarna gav uttryck för att mötet med coachen gav ett sorts socialt stöd. En av delta-

garna uppgav att han under en period haft tät kontakt med coachen och att coachen följt upp kli-

entens utveckling och menade att han hade utvecklats mycket som person när han fått stöd av 

coachen. Johan uppgav att coachen hade hjälpt honom att göra saker han inte orkat med tidigare: 

Det har ju varit uppföljning i princip hela tiden för det har ju hänt mycket sen den tiden. För mig som person 

Ehhm..I allt var det innebär, skola, studier, att det fungerar hemma och såna saker. Tagit i tu med saker som 

jag inte har orkat förut.[…](samtal) hur det går för mig, vad jag ska göra, hur det har gått, vad jag skulle 

gjort, såna saker.’(deltagare 1) 

 

Han berättade att rådgivaren hjälpt honom att titta på lösningar i stället för misslyckanden:  

när det barkade iväg för mig så...var ju hon… hon var väldigt duktig på att...leda en vidare till något prak-

tiskt, konkret, i stället för å …titta på saker man har misslyckats med. Så var hon duktig på att hitta just det 

här man att -hur går man vidare? Så det funkade det jättebra. Det är väl också tack vare hur hon jobbar som 

coach, jag vet inte. 

  

I linje med detta har tidigare studier visat att coachens förmåga till empati och att sätta sig in i 

personens situation och individuella förutsättningar samt att anpassa hjälpen efter dessa, är en 

viktig aspekt i coaching-relationen (O'Broin &Palmer 2010). Johan uttryckte att coachen varit bra 

på att få honom att blicka framåt och att fokusera på något praktiskt och konkret. Rådgivaren 

hjälpte honom med andra ord att hitta strategier för att inte fasta i erfarenheter som upplevdes 

som negativa.  

 

Flera av deltagarna uppgav att mötet inte bara bestod av de ”praktiska” delarna som hörde till 

arbetssökandet, utan också om saker som rörde andra delar av deras liv. Att få prata om något 

som upplevs som positivt, som fritidssysselsättning, familj osv kan vara ett sätt att skifta fokus 

från något osäkert till något positivt:  

 ”Säg att vi har en timme så kanske 30 minuter är relaterat till han ska göra. Sen är ju 30 procent att kolla lä-

get och vad man gör på fritiden och lite såhär kallprat men det tycker jag ju är viktigt i det här också. Att 

man…för jag tror ju någonstans att deras roll förutom att finnas till hjälp så ska dom se till att man inte går 

ner sig för  mycket.” 

 

Hans menade i linje med detta att han fick förståelse för hans situation som uppsagd från företa-

get och att han behövde någon som lyssnade: 

För du får ju, du är ju förbannad, du pratar och du vill, och så kommer en som bara lyssnar på dig. Och hål-
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ler med dig. Allt jag säger, den där jävla chefen är åt helvete, eller vad det är. Jo men okej, jaja, vad kan man 

göra åt det (deltagare 7).  
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Slutdiskussion 

 
Denna uppsats har lagt sin tyngdpunkt på den relation som utformats mellan rådgivaren och kli-

enten/deltagaren. Syftet med uppsatsen har varit att utforska relationen och den coachades upp-

levda interaktion med coachen/rådgivaren, och att analysera utifrån Goffmans rollteori, Collins 

teori om interaktionsritualer samt Giddens teori om tillit. Frågeställningar: Det jag ville besvara 

var ”hur upplevde deltagarna mötet med rådgivaren? Hur upplevdes omställningsprocessen, 

Samt; vilken betydelse hade relationen med coachen för dessa upplevelser? Resultat: Flera av 

deltagarna uppgav att de inte hade några särskilda förväntningar av hur jobbcoachingen skulle 

vara eller vilken hjälp de skulle få. Flera uppgav att coachingen upplevts som något som 

de ”gjorde för att de skulle göras”. Vissa av deltagarna uppgav att de tagit hjälpen eftersom att 

blivit erbjudna, en upplevde att det till en början upplevts som en ”plikt” att delta och att tänkte 

att det skulle vara som med Arbetsförmedlingen att man fått en tid bokad och att det inte ”ledde 

någonstans”. Det fanns flera olika uppfattningar av rådgivaren som person, där en uppfattning var 

att coachen inte var ”någon märkvärdig” och ”som vem som helst”, vilket kan tolkas som att 

coachen upplevdes av klienten som likvärdig eller jämlik med denne, och att klienten hade en 

föreställning om den professionelle som någon hård och bestämd. 

 

Susannes uttalande om att ”bli utslängd och skickad till Arbetsförmedlingen” kunde tolkas som 

en känsla att inte få det stöd som hon behövde. Att bli uppsagd kan upplevas som en stor otrygg-

het på grund av ekonomiskt skäl, då man behöver få ett jobb innan omställningsperioden är slut, 

brist på struktur och rutiner i vardagen samt bristen på socialt stöd. Flera av deltagarna uppgav att 

rådgivaren hade varit förstående för deras situation. De flesta deltagarna upplevde rådgivaren 

som engagerad, men där en av deltagarna upplevt sin rådgivare som mindre engagerad och att 

han inte fått den hjälp han önskat. Coachen upplevdes i de flesta fall av deltagarna som uppmunt-

rade. Flera av deltagarna uppgav att coachen uppmuntrat dem att söka jobb som de själva inte 

tänkt på att de kunde söka samt att göra saker som de inte trott att de klarade av. Flera av delta-

garna uppgav att rådgivaren gjort dem medvetna om sina positiva egenskaper och styrkor och att 

de fått ökat självförtroende. De hade också upplevt att de fått mer energi efter att de fått hjälp av 

rådgivaren, vilket i Collins termer kan förstås som ett utbyte av ”emotionell energi” i mötet med 

rådgivaren. Flera av deltagarna upplevde att coachen anpassade hjälpen efter deras önskemål 

och/eller intressen och att de inte kände sig tvingade att göra något som de inte var intresserade 

av vilket stämmer överens med tidigare studier. Resultaten visade också att öppenhet med rådgi-

varen var både viktig och som existerade i relationen. Öppenhet i relationen har i tidigare studier 
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visat sig viktig för att uppnå tillit i relationen. Att berätta intima eller privata saker kan kräva en 

viss nivå av tillit i relationen, vilket i Goffmans termer kan göra att den andra får ta del av 

den ”bakre regionen”. Flera av deltagarna upplevde också att de utvecklat någon slags vänskaps-

relation med coachen att det fanns någon slags ”personkemi” samt att de hade gemensamma in-

tressen som de kunde prata om. Många av deltagarna uttryckte att coachingen var ett samarbete 

mellan coach och klient. Detta stämmer överens med tidigare studier som kommit fram till att 

klienterna som har en utarbetad ”arbetsallians” med rådgivaren, var mer framgångsrika att nå sina 

mål. Deltagarna upplevde att de hade fått mycket praktisk hjälp med cv och personligt brev men 

också att till exempel att bli påmind om hur mycket tid som fanns kvar i programmet. Det sociala 

stödet hade till exempel varit att få prata om personliga aspekter, fritid, familj osv för att som 

Sune uttryckte det att ”inte gå ner sig för mycket” under perioden som arbetssökande. Det sociala 

stödet kunde också innebära att hitta strategier för att se framåt i stället för att tänka på misslyck-

anden. 

 

Slutsatser: Intervjupersonerna i studien, som deltagit i omställningsprogrammet upplevde att de 

fått någon form av relation eller vänskap med rådgivaren. Deltagarna uppgav att de litade på råd-

givaren och att de kunde vara öppen att prata om personliga problem samt problem i relation till 

arbetssökandet. Att prata om privatliv och familjeliv verkade vara en naturlig del av samtalet med 

rådgivaren och att det beskrevs av vissa som en nödvändighet för att hålla sig positiv och optim-

istisk. Det upplevdes också viktigt att ha någon att pratade med och som lyssnade på känslor som 

kommer med att bli uppsagd från en arbetsplats, där många av deltagarna arbetat i 20 år. Att för-

lora de rutiner, ekonomisk trygghet och sociala nätverk som följer med arbetet kan kasta omkull 

den förutsägbarhet och stöd som följer med dessa. Giddens menade att den ontologiska trygghet-

en innebär att individen upplever en viss kontinuitet i deras identitet och att den sociala och mate-

riella miljön är relativt konstant, där personer och ting omkring upplevs pålitliga (1996). Giddens 

menar vidare att den otrygga personen kan bli lugnad av pålitligheten och hederligheten hos 

andra människor(1996), vilket i det här fallet kan vara rådgivaren. Huruvida deras identitet forts-

ätter att vara konstant är en intressant fråga. Å ena sidan kan det vara en förlust av en identitet i 

relation till arbetet, en yrkesidentitet; å andra sidan fortsätter deras ”privata” identitet att vara 

stabil, då det går att anta att de har andra sociala nätverk. I och med att rådgivaren hjälper klien-

ten med idéer och uppmuntrar denne, hjälper rådgivaren på vägen att främst hitta en ny identitet 

relaterat till ett arbete eller identitet som student.  Detta kan sägas vara både en brist i hur inter-

vjufrågorna utformades, eftersom att information kring deras familj och sociala nätverk såg ut 

inte samlades in. Vilken/hur stor betydelse hade rådgivarens sociala stöd, i jämförelse med vän-
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ner, familj och andra sociala nätverk? Man kan också se denna fråga kring ontologisk trygghet 

som ett fortsatt forskningsområde, för att få en djupare förståelse kring detta. En annan fråga som 

vore intressant att utforska är vilken betydelse skillnader i längd i omställningsprogrammet, yr-

kesbakgrund och framtidsplaner är relaterade till upplevelsen av coachingen.  
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Bilaga 1 

 

 
Intervjuguide: 
 

Bakgrundsfrågor: 

Kön:   

Ålder:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hur var första gången du träffade din rådgivare? 

- Hur kändes det?  

-Vad hände? 

Hur upplevde du de andra träffarna med rådgivaren/coachen? 

-fanns det något som du upplevde som negativt? 

Tycker du att du fått en bra rådgivare?  

-Varför?/varför inte? 

Hur kändes relationen till rådgivaren? 

-Var den bra/mindre bra? 

-Hade du lätt att prata med coachen? 

-vad pratade ni om? 

Hade du några förväntningar innan hur det skulle vara? 

Blev det som du hade tänkt? (bättre/sämre) 

Vad var det du behövde hjälp med? 

Fick du hjälp med du behövde hjälp med? 

Finns det något som förändrats i din livssituation?  

Har du ändrats något som person sedan du började?  
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Bilaga 2 

 

INFORMATIONSBREV 

 

Hej! 

Jag heter Erika Andersson och läser Masterprogrammet i Ledarskap och Organisation, med in-

riktning mot socialpsykologi. Jag har valt att skriva min uppsats på uppdrag av/i samarbete med 

Startkraft. Frågeställningen har utformats utifrån eget intresse samt efter mitt ämne, ledarskap och 

organisation med inriktning socialpsykologi.  

Det jag är intresserad av att studera är deltagarens upplevelse av mötet/ena med rådgivaren.  

Intervjuerna kommer att vara i ca 30minuter- 1 timme och spelas in på diktafon. Du kommer att 

avidentifieras i uppsatsen. Som forskare har jag även tystnadsplikt och informationen som samlas 

in kommer inte föras vidare till obehöriga eller användas till andra syften än till denna studie.  

Du är inte tvungen att besvara frågorna och kan avbryta när som helst under intervjun. Du kan 

även avböja efter intervjun om du inte längre vill delta och informationen du uppgett kommer 

inte att tas med i studien.  

 

Om du har frågor kan du kontakta mig på 073-0655372 eller via e-mail 

eran0026@student.umu.se eller min handledare Ulrika Schmauch 090-7865288 på Sociologiska 

institutionen, Umeå Universitet. 
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