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Sammanfattning 
 
Syftet med studien har varit att undersöka på vilket sätt karriärcoachningen 
kan utgöra ett stöd för att individen ska kunna stärkas som aktör i 
förhållande till den egna arbetslivsplaneringen. Den empiriska delen av 
studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex personer som genomgått 
karriärcoachning. Den teoretiska delen tar upp möjliga motiv eller 
omständigheter till varför människor vänder sig till karriärcoachningen, hur 
individen ska kunna stärkas som aktör och hur organisations och 
individperspektiv skulle kunna integreras i samband med hanteringen av 
karriärer.      
   
Intervjupersonerna har vänt sig till karriärcoachningen utifrån ett behov av 
stöd för att kunna välja och finna sin väg i arbetslivet. I detta sammanhang 
framträder även ett ansvar inför verksamheten. Vissa av de motiv eller 
omständigheter som leder till att personerna vill gå vidare i arbetslivet 
tycks vara av en mer tvingande karaktär medan andra motiv handlar om att 
individen vill förverkliga egna behov och förväntningar i arbetslivet. 
Intervjupersonerna har på olika sätt fått stöd för att kunna vara mer av 
aktörer i förhållande till den egna arbetslivsplaneringen. De upplever sig ha 
fått hjälp med att reflektera, välja och prioritera, börja agera, våga agera 
samt med att strukturera upp och begränsa arbetet.  
 
Karriärcoachningen kan därmed sägas vara en strategi för att fler karriärer 
ska kunna utvecklas enligt egna behov och förväntningar. Det räcker dock 
inte alltid med att göra människor till aktörer. Arbetet måste också 
kombineras med att man ser över de strukturella förutsättningarna för 
rörlighet. Om en strategi som karriärcoachning ska kunna vara 
framgångsrik krävs också en massiv och effektiv marknadsföring och 
förankring av tjänsten. Här skulle cheferna kunna vara nyckelpersoner. 
Karriärcoachningen kan också utgöra en strategi för ett hållbart arbetsliv 
för de personer vars arbeten innefattar gränslösa arbetskrav. För de 
personer vars arbeten består av oflexibla krav krävs i stället en tillförsel av 
resurser för att förbättra förutsättningarna i arbetet.  
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1. INLEDNING 
 
I det här kapitlet presenteras studiens problemområde, syfte och 
frågeställningar. Vidare redogörs för bakgrundsinformation inför studien 
och för studiens avgränsningar. Dispositionen för uppsatsen återfinns sist i 
kapitlet. 
 

1.1 Individens ökade ansvar 
Ökade krav i arbetslivet utsätter individen för ett starkt tryck. Det nya 
arbetslivet beskrivs i termer av flexibilitet, individualisering och 
anställningsbarhet och i den samhälleliga debatten ökar betoningen på 
individens skyldigheter och ansvar. Det tycks som att vi i och med en ökad 
globalisering har fått ett annorlunda arbetsliv att förhålla oss till. Ett 
arbetsliv som, i större utsträckning än tidigare, präglas av 
konkurrenstänkande och krav på flexibilitet. Man kan här också skönja en 
ny fördelningsgrund för uppdelningen av arbetskraften, nämligen utifrån 
just förmågan till flexibilitet (Bjereld, Demker & Ekengren, 2005). För 
individen är det således viktigt att ständigt lära nytt och uppgradera sin 
kompetens. De snabbt föränderliga kunskapskraven är dock inte lätta att 
fastställa varpå ansvaret lämnas över på individen själv att agera för att 
hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden, för att vara anställningsbar (Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006).  
 
Denna studie handlar om karriärcoachningen i Linköpings kommun. 
Mangell (1995) menar att karriärcoachningen har utvecklats just för att ge 
individen det stöd hon behöver för att kunna möta de förändrade kraven i 
arbetslivet. Meningen är att individen ska ges stöd för att kunna ta ett ökat 
ansvar för den egna utvecklingen och också för att denna utveckling ska 
kunna förenas med de krav som arbetsgivaren ställer (Hågård, 2004). 
Karriärcoachningen inbegriper även livet som helhet och balansen mellan 
arbete och fritid (Mangell, 1995). 
  
Vad den ökade rörligheten i samhället får för konsekvenser för individen är 
än så länge ett relativt outforskat fält (Hallqvist, 2005). I och med 
arbetskraftens ökade rörlighet förutsätts människor vara aktörer som agerar 
mer eller mindre självständigt i syfte att förändra sitt arbetsliv. I den 
utmaning det innebär för individen att själv forma sin karriärbana finns ett 
behov av och behövs ett stöd för att individen ska kunna stärkas som aktör, 
maktgöras och utveckla ett mer aktivt förhållningssätt till den egna 
arbetslivsplaneringen. I föreliggande studie är syftet att undersöka om 
karriärcoachningen kan fungera som ett sådant stöd.  
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Detta område är, forskningsmässigt, eftersatt. För att ändå placera in 
studien i ett bredare sammanhang kan man vända sig till angränsande 
forskning, exempelvis forskning om de vägledningssamtal som hålls på 
arbetsförmedlingen. Mäkitalo (2006) ser dessa samtal som 
förhandlingsarenor där den sökandes framtida aktiviteter, försörjning och 
sociala position står på spel. Människor placeras då i olika fack enligt 
arbetsförmedlingens kategorier men denna kategorisering stämmer inte 
alltid överens med hur individerna ser på sig själva. Persson Thunqvists 
(2003) studie handlar om hur ungdomar i kommunala ungdomsprojekt 
förväntas utveckla sociala identiteter som arbetstagare. I samtalen försöker 
vägledaren sätta individen i fokus men har samtidigt ett myndighetsansvar. 
Utifrån de dubbla budskap som förmedlas via arbetsförmedlingen är min 
tanke att förutsättningarna för att genom dessa samtal stärka individen som 
aktör är starkt begränsade. Människor hamnar lätt i beroendeställning, 
stämplas och utvecklar därmed ett passivt förhållningssätt gentemot den 
egna arbetslivssituationen. Här menar jag att karriärcoachningen, som 
människor på eget initiativ har sökt sig till, skulle kunna ha större 
möjligheter.  
 
Det egna ansvaret för arbetslivsplaneringen är naturligtvis viktigt och har 
kanske inte alltid poängterats i tillräcklig utsträckning.  Men, det är viktigt 
att vara medveten om att ett stöd för individen inte bara innebär ett 
tydligare aktörsskap utan att det också behöver finnas strukturer som 
stödjer det individuella agerandet. Ett annat dilemma är hur organisationer 
ska välja att förhålla sig till individens ökade ansvar. Risken är att, då 
ansvaret i allt större utsträckning läggs på individen, slutsatsen blir att den 
som inte lyckas inte vill eller inte anstränger sig tillräckligt mycket. Vad får 
detta då för konsekvenser för individen? Här står dagens organisationer 
inför ett antal utmaningar och val då det gäller hur ett ökat fokus på 
anställningsbarhet och rörlighet egentligen ska användas. 
 
I det här sammanhanget är det också relevant att föra en diskussion om på 
vilket sätt individens ökade ansvar påverkar inställningen till arbete och 
relationen till organisationen eller arbetsgivaren. Ett ökat ansvar för 
individen skulle ju också kunna innebära ett minskat ansvar för 
arbetsgivaren. En logisk följd torde då vara att lojalitet och engagemang 
riktas gentemot den egna kompetensen snarare än mot en viss organisation. 
Detta är något organisationer behöver vara medvetna om och förhålla sig 
till. Hur ska en strategi som karriärcoachning förstås i ljuset av ett sådant 
resonemang. Kan karriärcoachningen vara en strategi för att återvinna de 
anställdas lojalitet och engagemang? Hur skulle individ och 
organisationsperspektiv kunna integreras i samband med hanteringen av 
karriärer? 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt karriärcoachningen kan 
utgöra ett stöd för att individen ska kunna stärkas som aktör i förhållande 
till den egna arbetslivsplaneringen. Syftet mynnar ut i följande 
frågeställningar: 
 

1. Hur kommer det sig att personerna har vänt sig till 
karriärcoachningen? 

 
2. Vilket stöd upplever sig personerna ha fått angående hur de tänker 

och agerar kring sin arbetssituation? 
 
Utifrån en ökad förståelse om det stöd karriärcoachningen inneburit för 
individen kan man också föra en diskussion om ämnesområdet utifrån ett 
organisationsperspektiv. Är karriärcoachningen en strategi för att integrera 
individ och organisationsperspektiv? Behövs det ytterligare strategier?  
 

1.3 Karriärvägledning och karriärcoachning i Linköpings 
kommun 
I Linköping kommuns strategi för att uppnå en väl fungerande personal- 
och kompetensförsörjning ingår bland annat att förändrings- och 
utvecklingsbenägenhet, intern personalrörlighet och arbetsutvidgning ska 
främjas och uppmuntras för medarbetare och chefer som vill bredda 
och/eller förnya sin kompetens (Linköpings personalpolitiska program). 
För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver kommunen erbjuda möjlighet 
till utveckling inom den egna organisationen. Intern personalrörlighet är ett 
av flera medel för att utveckla såväl medarbetare, verksamhet som 
kompetens. Med intern personalrörlighet avses när en tillsvidareanställd 
medarbetare byter tjänst eller arbetsplats inom kommunen.  
Utgångspunkten för kommunens riktlinjer för intern rörlighet är att intern 
rörlighet där det egna initiativet är drivkraften är positivt för både 
medarbetare och verksamhet. Målet är att de medarbetare som vill byta 
tjänst eller arbetsplats inom kommunen ska uppleva att de får stöd och 
vägledning (Linköpings kommuns riktlinjer för intern personalrörlighet, 
2007). 
   
Karriärvägledningen är ett centralt finansierat HR - uppdrag som syftar till 
att stimulera den interna rörligheten i kommunen. Medarbetare kan vända 
sig till karriärvägledningen antingen på eget initiativ eller via chefs eller 
annan personalfunktions rekommendation. Anledningen till att man söker 
sig till karriärvägledningen kan vara att man vill byta arbetsuppgifter eller 
arbetsplats, att man vill få vägledning inför framtida val eller för att man 
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vill få information om rekryteringsläget i kommunen. Det kan i vissa fall 
handla om övertalighet, omplacering, rehabiliteringsärenden eller 
omflyttning av andra orsaker. Vägledningen innebär ett förutsättningslöst 
samtal på en till en och en halv timme då personen redogör för var han/hon 
står i sitt yrkesliv. Vägledningen innebär mestadels information om 
framtida rekryteringsbehov samt praktisk information exempelvis hur man 
hittar lediga tjänster inom kommunen, tips på hur man kan marknadsföra 
sig utanför kommunen, hjälp med att formulera CV och så vidare. 
Personen kan även, i aktuella fall, hänvisas till en studievägledare för att få 
information om möjliga utbildningsvägar. Vägledningsprocessen avslutas 
med att personen får en skriftlig återkoppling av HR - konsulten där det 
man diskuterat sammanfattas och där förslag för att personen själv ska 
komma vidare ges.  
 
HR - konsulten bedömer sedan om personen ska erbjudas karriärcoachning. 
Karriärcoachning är en process som har fokus på karriärplanering i 
yrkeslivet och syftar till att hjälpa personen att hitta rätt och sätta nya mål. 
Målet med karriärcoachningen är att de personer som genomgår den ska 
öka sin självinsikt, att det ska bidra till den personliga utvecklingen och att 
den ska kunna visa på utvecklings- och aktivitetsbehov. Coachens roll är 
att fungera som en motor som hjälper personen att föra processen vidare. 
Karriärcoachningen innefattar fyra till sex gånger och tidsåtgången vid 
varje tillfälle är ungefär två timmar. Om personen önskar gå på arbetstid 
krävs chefens godkännande men personen kan också välja att gå på sin 
fritid. Karriärcoachningen medför ingen kostnad vare sig för personen eller 
för den enhet hon/han tillhör utan är centralt finansierad. Karriärcoacherna 
har tystnadsplikt och efter att coachningen är avslutad äger personen själv 
sitt material och sin handlingsplan. Coachen hör av sig till personen för ett 
uppföljande samtal efter tre månader. 
 
Karriärcoacherna har utbildning i karriärvägledning och arbetar enligt 
modellen New Start. Det är en strukturerad modell för självinventering 
som syftar till att öka självinsikten. Hågard (2004) beskriver livs – och 
karriärplaneringens tre faser enligt New Start – modellen: 
 

1. Inåtfasen. Processen påbörjas med en självinventering; vem är jag 
och vad kan jag? Syftet är att öka självinsikten. En ökad förståelse 
för vem man är och för vad man har att tillföra arbetsmarknaden är 
enligt Hågard nyckeln till all karriärplanering. Värderingar, intressen 
och kompetensprofil inventeras. En analys av tidigare och nuvarande 
arbetsliv görs för att finna de röda trådarna. Det handlar om att 
fundera över hur erfarenheter bäst tas tillvara men också om att 
identifiera hinder. Processen fortsätter med en framtidsinventering 



 5

där det handlar om att fundera över vad man vill göra i framtiden, 
vilka variabler som är viktiga för en framtida arbetstillfredsställelse.  

 
2. Utåtfasen. Nästa steg handlar om att hitta så många alternativa 

utvecklingsidéer som möjligt. Med informationen om sig själv som 
grund görs en omvärldsinventering där möjligheter och alternativa 
vägar i ett framtida arbetsliv analyseras. Man får stöd för att 
kartlägga sin personliga arbetsmarknad och sitt nätverk. 

  
3. Framåtfasen. Här analyseras resultaten från inåt - och utåtfasen. 

Med detta som underlag blir det lättare att fatta beslut om framtida 
utvecklingsvägar och att sätta mål för karriär och 
kompetensutveckling. Här görs också en strategiinventering där man 
funderar över hur man ska kunna komma dit man vill. I den här 
fasen kan man också träna på att marknadsföra sig själv, exempelvis 
genom att öva sig inför en intervjusituation. 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien vilar på ett antal avgränsningar. Studien är avgränsad på så sätt att 
jag enbart intervjuar personer som har vänt sig till karriärcoachningen på 
eget initiativ. En annan avgränsning är att enbart personer som fortfarande 
är anställda i kommunen intervjuas. Detta är inte ett val från min sida utan 
beror på att personuppgifter om de som inte längre arbetar inom 
kommunen inte finns att tillgå. De personer som ingår i studien har 
genomgått både karriärvägledning och karriärcoachning. Jag kommer, för 
enkelhetens skull, i framställningen att enbart benämna det som 
karriärcoachning. Jag avser då karriärvägledning och karriärcoachning 
sammantaget. 
 

1.5 Disposition 
Den teoretiska referensramen beskriver möjliga motiv eller omständigheter 
till varför människor väljer att vända sig till karriärcoachningen. Vidare 
beskrivs hur individen ska kunna stärkas som aktör och hur individ och 
organisationsperspektiv skulle kunna integreras i samband med 
hanteringen av karriärer. I metodkapitlet presenteras den metod och det 
tillvägagångssätt som använts för studiens genomförande. Resonemang 
som legat till grund för vissa ställningstaganden tas även upp i det här 
kapitlet. Vidare redovisas undersökningens resultat och analys och det är 
här syfte och frågeställningar besvaras. Därefter följer ett 
diskussionskapitel där studiens problemområde diskuteras utifrån ett 
organisationsperspektiv. Studiens slutsatser och förslag till fortsatt 
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forskning presenteras. Slutligen diskuteras hur den metod och det 
tillvägagångssätt som använts i studien kan tänkas ha påverkat resultatet. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Den teoretiska framställningen kretsar kring ett antal begrepp och pendlar 
mellan samhälls – organisations och individnivå. Möjliga motiv eller 
omständigheter till varför människor vänder sig till karriärcoachningen tas 
upp. Vidare beskrivs hur individen ska kunna stärkas som aktör och 
slutligen hur organisations och individperspektiv skulle kunna integreras i 
samband med hanteringen av karriärer.      
   

2.1. Karriär 
Man kan tänka sig ett flertal olika anledningar eller motiv till att människor 
väljer att söka sig till karriärcoachningen. Jag kommer här inledningsvis att 
behandla karriärbegreppet.  
 
Det har under senare decennier skett omfattande förändringar på 
arbetsmarknaden. Ett ökat konkurrenstänkande med krav på innovation och 
flexibilitet präglar dagens organisationer (Bjereld et al, 2005). I och med ett 
ökat konkurrenstänkande har omorganisationer ofta resulterat i en 
minskning av arbetskraften (Baruch, 2003) samtidigt som ambitionen att 
skapa plattare organisationer har gjort att det finns färre nivåer inom 
organisationen. Detta har gjort att möjligheterna till att göra en traditionell, 
vertikal karriär i organisationer har minskat (Garavan & Coolahan, 1996). 
Den traditionella synen på karriär bygger på förutsägbarhet och stabilitet 
och är därför heller inte anpassad till en situation där företag och 
organisationer agerar i en snabbt föränderlig omvärld (Arthur, Inkson & 
Pringle, 1999). Slimmade organisationer och global konkurrens har fått till 
följd att det psykologiska kontraktet, de outtalade krav och förväntningar 
som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare, har ändrats och rubbat 
föreställningen om ett ömsesidigt ansvarstagande. Arbetstagarna förväntas 
göra allt mer uppoffringar, visa upp mer färdigheter och flexibilitet 
samtidigt som de får tillbaka allt mindre i termer av anställningstrygghet 
och karriärutveckling. Detta leder också till en minskad lojalitet gentemot 
arbetsgivaren (Hiltrop, 1995).  
 
Som en följd av denna utveckling har det växt fram nya beskrivningar av 
karriärbegreppet där den vertikala karriäruppfattningen utmanas och 
kompletteras. Som en respons på ett förändrat psykologiskt kontrakt, 
menar vissa forskare, har människor utvecklat gränslösa (boundaryless) 
karriärer (Arthur et al, 1999) som är oberoende av organisatoriska band 
eller föränderliga (protean) karriärer där karriären ses som ett utvecklande 
av det egna jaget (Sullivan, 1999). Begreppen antyder att karriären, 
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åtminstone till viss del, är skapad av den enskilde individen. Individens 
självständighet när det gäller att forma sin livsbana betonas.  
 
Garavan & Coolahan (1996) påpekar att en vertikal rörlighet inte är 
nödvändig för en persons möjlighet att forma en meningsfull karriär. De 
definierar karriär som ett mönster av arbetslivserfarenhet som banar väg för 
individens liv. Schein (1997) skiljer på yttre och inre karriär. Den inre 
karriären inkluderar hur en persons arbetsliv utvecklas över tid och hur 
denna utveckling uppfattas av den egna individen. Även Lind (refererad till 
i Hallqvist, 2005) förespråkar en individualisering av karriärbegreppet. 
Karriär definieras som ett förverkligande av personliga, yrkesmässiga 
ambitioner. Karriären kan resultera i mer självständighet, större inflytande, 
bättre tillgång till information, högre status eller generösare 
anställningsformer. Karriär kan då innebära att man klättrar i 
organisationens hierarki men kan lika gärna innebära andra 
utvecklingsvägar. Lind lyfter här fram betydelsen av att komplettera den 
traditionella, vertikala karriäruppfattningen med en horisontell 
karriäruppfattning. Det som för individen upplevs som ett utvecklande 
arbetsbyte är ett steg i karriären oavsett det nya arbetets status. Hallqvist 
(2005) ser även han vikten av att det skapas utrymme för individuellt 
färgade karriärer. Detta kräver dock förändrade värderingar runt vad som 
anses vara en lyckad karriär. Individers upplevelse av rörlighet hör samman 
med vad de anser utgöra en bra karriär. Individen bör röra sig i en bana 
med inbördes sammanhang med någon form av progression för att man ska 
kunna säga att en karriär har utvecklats.      
 
Ansvaret för karriären läggs, i de nya modellerna, i de flesta fall hos den 
enskilde individen. Karriärmönster och möjligheterna till karriär har gått 
från att stå under organisationens kontroll till att vara resultatet av 
individens egna val (Baruch, 2003). King, Burke & Pemberton (2005) är 
kritiska till nya karriärmodeller som ger en illusion av gränslösa 
möjligheter. Den gränslösa nya karriären beskrivs som fri från traditionella 
karriärarrangemang. King et al (2005) menar att karriärer och möjligheter 
till olika arbetstillfällen inte är obegränsade för någon. Varken den 
traditionella synen på karriär eller tankar om en ny gränslös karriär 
förklarar de omständigheter som formar en persons karriär. En persons 
karriärutveckling formas genom en komplex interaktion mellan individuellt 
agerande och strukturella begränsningar. Garavan & Coolahan (1996) 
menar även de att en persons karriär avgörs av villighet och motivation hos 
individen men också av i vilken position i organisationen hon eller han 
befinner sig. 
 



 9

Att ansvaret för karriären ligger mer på individen för tankarna till 
resonemanget om anställningsbarhet. Individen har i dag ett ökat ansvar för 
att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden, att vara anställningsbar (Von 
Otter, 2003). Det nya behovet för individen att ständigt förnya sin 
kompetens har resulterat i att vissa forskare har gett karriärbegreppet en 
mer kunskapsdefinierad innebörd. De menar att rörligheten mellan arbeten 
eller mellan olika projekt gör att individer utvecklas och ökar sin 
kompetens. De får då med sig ett karriärkapital som resulterar i att de ökar 
sin anställningsbarhet (King et al, 2005).  
 
Hur hänger karriär och rörlighet ihop? Enligt Schein (1997) handlar karriär 
om hur en persons arbetsliv utvecklas över tid och hur detta uppfattas av 
individen själv. Frågan är om det finns en gräns för vad som kan anses 
räknas som en individuell karriär? Enligt Hallqvist (2005) ska en karriär 
innefatta någon form av progression. Om en person rör sig mellan liknande 
arbeten, på samma nivå i en organisation, kan man då mena att den 
personen gör karriär? Den individuella upplevelsen kan vara att rörligheten 
varit berikande, att man utvecklat sin kompetens och fått nya perspektiv 
men det nya arbetet innefattar inte någon progression exempelvis på det 
sätt som Lind beskriver det. I de fall någon egentlig progression inte 
uppnåtts är det kanske mer lämpligt att tala om en god rörlighet som för 
den enskilde individen ger en större arbetstillfredsställelse. 
   
Karriär definieras i denna studie som resultatet av ett medvetet val. Den 
bana man rör sig i vägleds av en inre plan och det finns ett sammanhang 
mellan de arbeten man rör sig. Karriären utgår då från individens egna 
behov och förväntningar. Karriär innebär, på något sätt, alltid en 
progression genom att erhållande av ny kompetens skapar större eller fler 
karriärmöjligheter och ger personen en större anställningsbarhet.  
 

2.2 Reflexivitet, identitet och självförverkligande 
I en globaliserad värld är individualisering ett centralt utvecklingsdrag i 
och med att fler alternativa levnadssätt och värderingar blir synliga för 
individen. Detta innebär att identiteten allt mindre formas utifrån kollektiva 
tillhörigheter utan istället blir till ett personligt projekt för individen att 
ständigt arbeta med (Bjereld et al, 2005). Identitetsbildningen blir därmed 
också en allt viktigare faktor att ta hänsyn till i arbetslivet. Genom att 
koppla samman karriärbegreppet med teori om människans 
identitetsbildning ökar förståelsen för vad som kan tänkas påverka en 
människas beslut i samband med karriärvalssituationer. 
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Livet och därmed även arbetslivet blir alltmer för individen ett personligt 
projekt att skapa efter bästa förmåga. Att våra liv inte, i samma 
utsträckning som förut, styrs av traditioner innebär enligt Giddens (1996) 
en ökande social reflexivitet. Den sociala reflexiviteten innebär att vi 
ständigt måste reflektera över de omständigheter i vilka vi lever våra liv. 
Sociala bruk utsätts för kontinuerliga prövningar i ljuset av ny 
inkommande information. Den sociala reflexiviteten tillsammans med allt 
fler valmöjligheter gör att individen ständigt behöver planera sitt liv, 
bedöma risker och göra medvetna val. Giddens (refererad i Illeris, 2002 
refererad i Hallqvist, 2005) menar att identiteten etableras genom ständiga 
reflexiva processer men håller ändå fast vid att det i all växling ändå finns 
ett visst mått av kontinuitet i individens självuppfattning. 
Självuppfattningens förutsättning är den ontologiska tryggheten. 
Ontologisk trygghet syftar på den tillförsikt de flesta människor hyser till 
att deras identitet kommer att uppvisa en kontinuitet och att den omgivande 
sociala och materiella handlingsmiljön kommer att vara konstant (Giddens, 
1996). Självidentitet ser Giddens (1997) som individens reflexiva tolkning 
av självet mot bakgrund av hans eller hennes biografi. Identitet ses då som 
en process där historia, nutid och framtid ingår och där individens förmåga 
att reflektera över sig själv är väsentlig för skapandet av identiteten 
(Lindgren, Packendorff, Wahlin, 2001). 
 
Även Schein (1997) tar i sin teori om karriärankare hänsyn till en viss 
kontinuitet i en människas självuppfattning. I avgörande 
karriärbeslutssituationer beaktar individen den egna självbilden, funderar 
över sin kompetens, sina behov och sina värderingar. Människor är 
följaktligen känsliga för vad ett arbetsbyte representerar i form av en 
förändrad självbild. I konfrontation med olika karriärvalsmöjligheter 
kommer människor underfund med vad som är viktigast för just dem, vad 
som har högsta prioritet och som de inte är beredda att göra avkall på. 
Detta fungerar som ett karriärankare, en slags guide för individen. 
Personen definierar sin självbild utifrån detta och karriärankaret fungerar 
som en guide för varje steg i karriären. Schein (refererad i Lindgren et al, 
2001) har identifierat ett antal olika karriärankarkategorier. Det handlar om 
teknisk/funktionell kompetens, ledningskompetens, självständighet/ 
oberoende, trygghet/stabilitet, kreativitet, sökande efter utmaningar, 
hängivenhet till en sak eller mission eller ett livsstilsval. Alla människor 
kan relatera till alla dessa i viss utsträckning men en av dem dominerar och 
fungerar som en persons karriärankare.      
 
Identitetsbyggande i vår tid är ett personligt projekt och Giddens (1996) 
menar att självförverkligande är det mest fundamentala för identiteten. 
Detta leder också till en mer individualiserad inställning till arbete där 
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arbetet från att vara ett sätt att försörja sig i stället blir ett projekt för 
självförverkligande (Von Otter, 2003). Resonemanget kan vidare föras med 
hjälp av Ingelharts (refererad till i Oscarsson, 2005) knapphetshypotes. 
Knapphetshypotesen innebär att människor värderar de saker högt som de 
uppfattar att de har alltför litet av. Tillgodosedda behov tappar i prioritet till 
förmån för andra värden. En konsekvens av att använda 
knapphetshypotesen skulle då vara att människor upplever en knapphet av 
individualistiskt orienterade värden som självförverkligande eller av ett 
behagligt och spännande liv. Vilken knapphet man upplever eller hur 
tillfredsställd man känner sig har dock att göra med vilka förväntningar 
man har. Högt ställda förväntningar i dagens samhälle skapar en knapphet 
då det gäller självförverkligande, spänning och njutning i livet.   
 
I en tid av ökande individualisering blir identitetsbildningen en utmanande 
och riskabel process för individen som på egen hand ska söka forma sitt 
livsprojekt. Man kan också se det som att det skapar nya möjligheter för 
individen. En tilltagande reflexivitet tillsammans med alltfler 
valmöjligheter gör att individen inte, i samma utsträckning som tidigare, är 
utlämnad åt strukturella förhållanden. Giddens (1996) pekar på vikten av 
en självförverkligandets politik, en livspolitik. Individen är då inte 
utlämnad åt strukturen utan stärks i sitt aktörskap. 
 

2.3 Krav på anställningsbarhet och rörlighet  
I en snabbt föränderlig omvärld har kunskapskraven blivit svårare att 
fastställa. Ansvaret lämnas istället över till den enskilde individen att 
anpassa sig till arbetsmarknadens krav och hålla sig attraktiv på 
arbetsmarknaden, att vara anställningsbar (Allvin et al, 2006). 
Anställningsbarhet handlar om en persons förmåga till att öka sina 
färdigheter, tillägna sig ett livslångt lärande och också om att ha de rätta 
attityderna, det vill säga att vara flexibel och initiativrik. Det handlar också 
om att kunna marknadsföra sig själv på arbetsmarknaden. Dessa krav kan 
upplevas som vaga vilket utsätter individen för en stark press (Garsten & 
Jacobsson, 2004). 
 
Det nya arbetslivet kräver aktiva individer som tar ansvar för sin egen 
arbetslivsplanering. Det handlar om att aktivt söka förbättra sitt arbetsliv 
för att förverkliga egna behov och ambitioner men också om att förbereda 
sig inför det oväntade, uppsägning eller ohälsa. För företrädare och 
institutioner i arbetslivet gäller det att försöka få människor att ta på sig 
detta ansvar. Detta är inget man kan tvinga människor till eller utbilda dem 
i. Det handlar istället om att förmedla en attityd, ett förhållningssätt (Allvin 
et al, 2006).  
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Marknaden som idé har en stor genomslagskraft i dagens samhälle och 
formar allt mer vårt sätt att tänka. Vi lär oss att anpassa våra kompetenser 
efter marknadens krav och att marknadsföra oss själva. Ett nytt samhälle 
håller på att växa fram där marknadskrafterna får ett allt större inflytande, 
staten förlorar i makt och, inte minst, där individen utsätts för en ökad 
press (Garsten & Jacobsson, 2004). Det nya arbetslivet beskrivs ofta i 
termer av flexibilitet, individualisering och anställningsbarhet. Enligt 
Garsten & Sundman (2003) handlar dessa begrepp mer om vad vissa 
aktörer vill uppnå än om hur situationen verkligen ser ut. Sådana termer 
kan förstås som mobiliserande metaforer, bildliga uttryck som uppmanar 
oss att tänka och handla i en viss riktning. De stakar ut en viss riktning som 
den enda rätta och utestänger därmed alternativa vägar.  
 
Det är ingen tvekan om att ett kontinuerligt lärande är viktigt, och har så 
alltid varit, för företags och nationers tillväxt och konkurrenskraft. Detta är 
inget nytt. Det som däremot är nytt är att ansvaret för det livslånga 
lärandet, som tidigare vilade på statens axlar, nu alltmer läggs på den 
enskilde individen (Garsten & Jacobsson, 2004). En tydlig slutsats utifrån 
olika samhällsteorier handlar om att arbetet alltmer håller på att frikopplas 
från ekonomin. Den stabila armé av arbetskraft som byggde 
industrisamhället behövs inte längre för den ekonomiska tillväxten. 
Därmed riskerar stora delar av arbetskraften att bli överflödig. Det behöver, 
med andra ord, kanske inte vara så att samhället har så stort behov av 
rörliga, självständiga och ansvarstagande individer. Det handlar kanske 
snarare om att ekonomin inte längre är lika beroende av individerna och 
därför också allt mindre tar ansvar för dem (Allvin et al, 2006).  
 
Talet om anställningsbarhet är dubbelbottnat. Begreppet kan användas för 
att stärka individer och göra dem till självständiga aktörer men det kan 
också användas som sorteringsverktyg. Diskursen om anställningsbarhet 
etablerar den anställningsbara individen som en normativ kategori. 
Begreppet legitimerar då bedömningen av de individer som inte klarar 
kraven på flexibilitet, att tillägna sig rätt kompetens eller att på annat sätt 
hålla sig anställningsbara. Begreppet legitimerar därmed också 
utslagningen av dessa individer på arbetsmarknaden (Garsten & Jacobsson, 
2004). 
 
Baumans (2000) teori om konsumtionssamhället med dess turister och 
vagabonder kan vidga förståelsen för vår tids utmaningar. I 
konsumtionssamhället får konsumenterna aldrig vila, de exponeras för en 
aldrig sinande ström av frestelser. De lever från attraktion till attraktion där 
varje ny attraktion ses som mer intressant än sin föregångare. 
Konsumtionsmarknaden förför men den förutsätter också aktörer som vill 
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förföras. I ett väl fungerande konsumtionssamhälle strävar aktörerna till 
och med aktivt efter att bli förförda. Att agera på detta sätt är ett måste men 
förklätt som en fri viljeyttring. Vi är därmed dömda till ett liv i rörlighet 
och till ett liv fullt av val. Bekymret är bara att alla inte kan välja. Det 
moderna livet stratifieras utifrån i vilken utsträckning man kan välja var 
(och vem) man vill vara. Turisterna kan välja och vraka, röra sig enligt 
egna önskemål medan vagabonderna kastas från plats till plats, aldrig 
välkomna att stanna. Vagabonder är resenärer som vägrats rätten att vara 
turister. De görs till syndabockar och stigmatiseras. Vagabonderna är 
turisternas alter ego, man kan lätt korsa gränsen. Den skräck turisten hyser 
för vagabonden gör att han aldrig kan stanna och vara orörlig, aldrig heller 
kan befinna sig i ett tillstånd av vila. 
   
I konsumtionssamhället har den gemensamma arbetsetiken ersatts med en 
individuell konsumtionsestetik. Det innebär att arbetet, som traditionellt 
sett haft ett etiskt värde, numera värderas efter sina estetiska kvaliteter. 
Arbetsetiken tonar ner skillnader mellan arbeten till förmån för jämlikheten 
att arbeta, alla arbeten behövs och är meningsfulla. Konsumtionsestetiken 
framhäver istället skillnaderna och upphöjer vissa arbeten som intressanta 
och roliga. Ett gott arbete är således det arbete som tillfredsställer det 
individuella begäret. Det arbete som inte gör det ses som tråkigt och som 
något man bör försöka undvika. Ett sådant arbete väljs inte frivilligt av 
individen utan utförs av de människor som inte kan välja. Att ha ett 
intressant och roligt arbete signalerar därmed inte bara vår personlighet och 
våra intressen utan även vår förmåga att kunna välja. Ett tråkigt arbete 
signalerar därmed oförmågan att kunna välja. För de personer som innehar 
dessa arbeten gäller det därför att komma med ursäkter för varför man 
arbetar med det man gör. Att man gör det för lönen, för arbetstiderna eller 
att man bara gör det så länge tills man kommer på vad man verkligen vill 
göra med sitt liv (Bauman, 2000). 
 

2.4 Inlåsning 
De personer som inte lyckats ombesörja sitt arbetslivsprojekt 
tillfredsställande (men som fortfarande har ett arbete) skulle kunna 
betecknas som inlåsta. Inlåsning innebär att människor blir kvar i ett yrke 
eller på en arbetsplats som de egentligen skulle vilja lämna (Aronsson, 
Dallner & Gustafsson, 2000). Att vara yrkesinlåst innebär att man inte 
befinner sig i sitt önskade yrke, att vara arbetsplatsinlåst att man finns på 
en arbetsplats man vill bort ifrån medan dubbelinlåst betyder att man både 
har fel yrke och är på fel arbetsplats. I Aronssons et al (2000) studie är 36 
% i någon bemärkelse inlåsta, 9 % är arbetsplatsinlåsta, 7 % yrkesinlåsta 
och 20 % är dubbelinlåsta. 
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Senare års rationaliseringar med ökat fokus på kärnverksamheten i 
kombination med outsourcing kan misstänkas ha bidragit till en ökning av 
inlåsningen. Utbudet av olikartade arbeten på ett företags interna 
arbetsmarknad har minskat och detta har lett till att det blivit svårare för 
individen att genomföra arbetsbyten. Mer slimmade organisationer har 
även lett till att det blivit svårare för personer med nedsatt arbetsförmåga 
att klara kraven i arbetet. Under 1990-talet har det också blivit allt svårare 
att få en fast anställning och detta har resulterat i att människor blir kvar i 
de arbeten som de egentligen inte ser som sina önskade (Astvik, Mellner & 
Aronsson, 2006).  
 
I dagens arbetsliv ser vi två skilda spår. Dels ser vi ett arbetsliv där 
människor i högre utsträckning själva styr sitt arbete, får uttrycka sin 
förmåga och får utlopp för sin kreativitet. Bristande styrning och 
återkoppling i arbetet kan dock leda till svårigheter för individen att 
bedöma när arbetets utförande kan anses som tillräckligt bra. Risken finns 
då att dessa personer exploaterar sig själva för hårt. Det andra spåret 
innebär ett arbetsliv där människor sliter i underbemannade företag, i 
företag där individerna också blivit mer utbytbara. Beslutet att ändå stanna 
kvar i organisationen kan då vara förknippat med en svag ställning på 
arbetsmarknaden, det vill säga låg anställningsbarhet (Astvik et al, 2006). 
 
Inlåsning handlar om kontrollförlust över den egna arbetssituationen. Att 
ha kontroll handlar om att ha makt att förändra sin situation. I arbetslivet 
handlar det helt enkelt om att kunna byta arbetsplats eller yrke. Inlåsning är 
också förknippat med hälsobesvär. Astvik et al (2006) beskriver tre olika 
vägar för kopplingen mellan inlåsning och ohälsa. 
 
Den första vägen handlar om att människor blir kvar i arbeten som de 
egentligen trivs med men som de av arbetsmiljöskäl inte bör vara kvar i på 
grund av nedsatt arbetsförmåga. Detta i kombination med bristande 
anpassning gör att ohälsan ökar. Ett arbetsbyte i ett tidigare skede skulle då 
ha kunnat leda till att personens ohälsa hade kunnat undvikas eller i alla fall 
förkortats.  
 
Den andra vägen till ohälsa innebär att människor antingen känner att de 
valt fel yrke eller arbetsplats från början eller att de har utvecklats bort 
ifrån det yrke eller den arbetsplats där de befinner sig. En bristande 
matchning mellan person och arbete tillsammans med svårigheter att 
förändra sin arbetssituation leder till låg arbetstillfredsställelse med ohälsa 
som följd. I det här fallet, till skillnad från ovanstående, är ohälsan 
förknippad med kontrollförlusten över arbetssituationen och inte med 
själva arbetsuppgifterna.  
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En tredje väg att beskriva kopplingen mellan inlåsning och ohälsa handlar 
om att människan egentligen är i rätt arbete men förändringar i arbetets 
förutsättningar (större krav, mindre resurser) gör att hon upplever 
möjligheterna att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt som kraftigt 
begränsade. Kontrollförlusten i arbetssituationen ger då upphov till 
frustration och stress vilket leder till ökad ohälsa. I det här fallet är det de 
förändrade arbetsvillkoren som leder till upplevelsen av inlåsning.   
 
Inlåsningsbegreppet och dess relation till ohälsa behöver diskuteras. Vari 
består egentligen orsakerna till att inlåsningen tycks öka. Handlar inlåsning 
om individens oförmåga att ombesörja sitt arbetslivsprojekt eller handlar 
det snarare om en allt mer pressad situation på dagens arbetsplatser. Allt 
fler bedöms ha nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmåga är att betrakta som 
ett relationsbegrepp där förmågan är ett resultat av samspelet mellan 
individens kapacitet och arbetets krav. Då det uppstår obalans mellan dessa 
antas det leda till ohälsa och i förlängningen till sjukskrivning (Astvik et al, 
2006). Ökade krav på flexibilitet och produktivitet i arbetslivet har 
inneburit att allt fler inte kan leva upp till kraven på hundraprocentig 
arbetsförmåga. Kraven på arbetsförmåga överstiger vad många kan prestera 
och därför bedöms också allt fler ha nedsatt arbetsförmåga (Hetzler, Melén 
& Bjerstedt, 2005). Därmed kanske också allt fler betecknas som inlåsta.    
 

2.5 Hur frivillig är rörligheten?  
Det har nu presenterats ett antal motiv eller omständigheter som kan 
medverka till människors aspiration på rörlighet eller karriärutveckling. 
Det kan handla om allt ifrån helt frivillig rörlighet enligt egna behov och 
förväntningar till att man inte längre klarar av att vara kvar på sin 
arbetsplats. Motivet kan också ligga någonstans däremellan, människor 
påverkas av debatten i samhället och känner att ”man kanske borde röra på 
sig”. Kravet på rörlighet och anställningsbarhet kan också uppfattas som 
intressant och utvecklande för vissa personer medan det upplevs som 
stressande för andra. Genom alla dessa motiv eller omständigheter, med 
varierande frivillighetsgrad, skär alltså även en urskiljning utifrån 
flexibilitet, hur personer upplever och förmår hantera de möjligheter eller 
krav som finns i dagens samhälle. 
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2.6 Ödesdigra ögonblick, emancipatorisk politik och 
livspolitik 
I och med arbetskraftens ökade rörlighet förutsätts människor vara aktörer 
som agerar mer eller mindre självständigt i syfte att förändra sitt arbetsliv. I 
den utmaning det innebär för individen att själv forma sin karriärbana finns 
ett behov av och behövs ett stöd för att stärka individen som aktör. Oavsett 
vilka omständigheter som medverkar till behovet av rörlighet så främjas 
processen av att individen själv är delaktig och drivande.  
 
Den sociala reflexiviteten tillsammans med allt fler valmöjligheter gör att 
individen, i större utsträckning än tidigare, behöver planera sitt liv bedöma 
risker och göra medvetna val (Giddens, 1996). De situationer i vilka man 
behöver ta avgörande beslut gällande den egna karriären innefattar 
säkerligen i hög grad en reflexiv bedömning av möjligheter och risker. För 
att våga ta språnget krävs förmodligen också ett rikt mått av tillit. Att ha 
tillit innebär då att våga ta ett ”språng i tro” trots bristande information om 
vad detta egentligen kommer att innebära (Giddens, 1997). Känslan av att 
personer och ting är pålitliga, centralt för begreppet tillit, är också 
grundläggande för känslan av ontologisk trygghet (Giddens, 1996). 
Ontologisk trygghet beskriver Giddens (1997) som den känsla en människa 
har av att det finns en kontinuitet och en ordning i händelserna, inklusive 
de händelser som ännu befinner sig utom direkt synhåll för individen. 
 
Alla handlingar är i princip kalkylerbara i termer av risk men det finns 
sådana tillfällen då individer behöver fatta beslut som är särskilt avgörande 
och som kan få stora konsekvenser för deras framtida liv. En 
karriärvalssituation kan vara ett sådant tillfälle och kan här liknas vid 
Giddens (1997) beskrivning om ödesdigra ögonblick. Dessa ögonblick är 
sammankopplade med ödesdigra beslut. Ödesdigra ögonblick kan inträffa i 
en persons liv oavsett om personen vill det eller inte men de kan också vara 
resultatet av ett aktivt beslut från personens sida. Ödesdigra ögonblick är 
ögonblick då saker vrids ur led och ett givet tillstånd plötsligt förändras. 
Detta hotar den skyddshinna för den ontologiska tryggheten som attityden 
om att allt är som vanligt innebär. Det är ögonblick då individen måste 
kasta sig ut i något nytt med insikt om att det beslut som fattas har en 
oåterkallelig karaktär eller att det i alla fall efteråt blir svårt att återgå till 
gamla banor. 
 
I en tid av ökande individualisering blir identitetsbildningen en utmanande 
och riskabel process för individen som på egen hand ska söka forma sitt 
livsprojekt. Detta skapar också nya möjligheter för individen. En 
tilltagande reflexivitet tillsammans med alltfler valmöjligheter kan innebära 
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att individen inte, i samma utsträckning som tidigare, är utlämnad åt 
strukturella förhållanden utan stärks i sitt aktörsskap.  
 
Då man är intresserad av individens möjligheter till karriärförändring och 
av hur individen ska kunna stärkas som aktör kan begreppen 
emancipatorisk politik och livspolitik vara användbara. Giddens (1997) 
definierar emancipatorisk politik som en generell livsåskådning som 
framför allt strävar efter att befria individer och grupper från hinder som på 
ett negativt sätt påverkar deras livsmöjligheter. Den emancipatoriska 
politiken ställer krav på rättvisa, jämlikhet och deltagande. Livspolitik 
förutsätter en viss nivå av emancipatorisk politik men medan den 
emancipatoriska politiken handlar om livsmöjligheter så handlar 
livspolitiken om hur den enskilde individen väljer att förvalta dessa 
möjligheter. Giddens (1997) menar att en emancipatorisk politik måste 
förbindas med en livspolitik, en självförverkligandets politik. Livspolitik är 
en politik om att kunna välja livsstil utifrån de livsmöjligheter som finns. I 
vår tid är, menar Giddens (1996), självförverkligande det mest 
fundamentala för identiteten. Livspolitik handlar om de livsbeslut som 
påverkar självidentiteten och är på så sätt en politik för självförverkligande. 
 
Emancipatorisk politik kan sägas handla om strukturella förutsättningar, 
exempelvis om fördelning av makt och resurser. Det handlar om att öka 
individens livsmöjligheter. Man skulle kunna se det som att erbjudandet 
om karriärcoachning till alla medarbetare i kommunen representerar en 
emancipatorisk politik där idealt sett ett livslångt lärande, 
utvecklingsmöjligheter och anställningsbarhet erbjuds de anställda. Det kan 
också vara ett stöd för individen att utifrån sina egna livsstilsval kunna 
förvalta dessa möjligheter, det vill säga en livspolitik. Det blir i det här 
sammanhanget intressant att se vilka möjligheter som verkligen finns för 
individen. Man kan här använda begreppen emancipatorisk politik och 
livspolitik för att föra en diskussion om hur strukturella förutsättningar för 
karriärrörlighet samverkar med eller motverkar de processer som pågår på 
individnivå. 
 

2.7 Empowerment och agency 
För att komplettera Giddens resonemang om emancipatorisk politik och 
livspolitik kan begreppen empowerment och agency användas. 
Empowerment, i den här situationen handlar om att stärka individen utan 
att beröva honom eller henne ansvaret för den egna livssituationen 
(Hallqvist, 2005). Agency handlar om den förmåga en individ eller en 
grupp har till att göra avsiktliga val (Alsop, Bertelsen & Holland, 2005).  
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Empowerment handlar om maktgörande och omfattar de aktiviteter som är 
inriktade mot att öka människors kontroll över sina liv. Detta innebär att 
människor betraktas som subjekt och som kapabla att styra sina egna liv. 
Det handlar dels om en utveckling mot ett speciellt sätt att tänka om sig 
själv och dels om att man uppmärksammar att det finns en möjlighet att de 
omgivande strukturerna kan förändras (Lundberg & Starrin, 1997). Det 
finns alltså förutsättningar för att genom reflektion och handling förändra 
sitt liv även om det finns en hel del strukturella begränsningar (Lindgren et 
al, 2001). 
 
Ett centralt drag för ett empowermentperspektiv är att vägen från beroende 
till oberoende fokuseras. Empowerment är både en process och ett mål. 
Detta innebär att perspektivet inte bara fokuserar på människans tillstånd 
av upplevd egenmakt, kontroll och självtillit utan även på att förstå den 
process genom vilken man kommit dit (Lundberg & Starrin, 1997). Hur 
blir då en människa ”empowered”? Hur ser vägen från beroende till 
oberoende ut? Hutcinson och Lord (1997 refererade i Holmström, 2000) 
har identifierat ett antal steg i vad de benämner som den psykologiska 
empowermentprocessen. Från början upplever individen maktlöshet i 
förhållande till sin livssituation, är passiv och befinner sig i en 
beroendeställning. Särskilda händelser eller situationer medverkar till att 
individen blir mer medveten om sin situation, når kunskap om sig själv och 
försöker finna nya vägar. För att sedan kunna börja agera i enlighet med 
sitt nya medvetande finns ett behov av stöd från andra. I och med detta stöd 
ökar upplevelsen av valfrihet och kontrollen över det egna livet ökar. 
Individen blir mer bekant med nya roller och är mer aktiv i sökandet efter 
nya vägar. Resultatet av detta blir att individen blir mer delaktig i samhället 
och anser sig kunna tillföra något i de sammanhang där hon eller han 
verkar.     
 
Agency definieras som en individs eller en grupps förmåga till att göra 
avsiktliga val (Alsop et al, 2005). För att kunna göra avsiktliga val behöver 
individen ha en möjlighet till att kunna föreställa sig olika alternativ. 
Agency skulle här kunna ses som en synonym till eller som ett resultat av 
en empowermentprocess där individen når ökad kunskap om sig själv och 
sin omvärld. Agency kan dock inte bara ses på det sättet. Även då en 
individ har en förmåga att göra avsiktliga val är det inte säkert att han eller 
hon kan utnyttja denna förmåga på ett effektivt sätt. Alsop et al (2005) 
beskriver hur en persons agency samspelar med de strukturella 
förutsättningarna och hur detta påverkar styrkan i empowermentprocessen. 
Alsop et al (2005) föreslår tre faktorer som är viktiga för empowerment. 
Det handlar om i fall det finns valmöjligheter och om en individ eller grupp 
utnyttjar dessa möjligheter, det vill säga samma resonemang som tidigare 
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förts om emancipatorisk politik och livspolitik. Det handlar också om i fall 
valet sedan får det resultat som eftersträvades, det vill säga hur agency och 
strukturella förutsättningar samspelar och hur detta påverkar graden av 
empowerment.  
 

2.8 Ett nytt psykologiskt kontrakt? 
Det psykologiska kontraktet, de outtalade krav och förväntningar som finns 
mellan arbetsgivare och arbetstagare, har ändrats dramatiskt och rubbat 
föreställningen om ett ömsesidigt ansvarstagande. Detta har inneburit att 
arbetstagarna förväntas göra allt mer uppoffringar, visa upp mer färdigheter 
och flexibilitet samtidigt som de får tillbaka allt mindre i termer av 
anställningstrygghet och karriärutveckling. Detta leder till att 
arbetstagarnas lojalitet gentemot arbetsgivaren minskar (Hiltrop, 1995). 
Det förra psykologiska kontraktet hade förutsättningar för att skapa ”win-
win-situations”. Arbetsgivaren erbjöd anställningstrygghet och 
utvecklingsmöjligheter medan arbetstagarna kände en lojalitet till och 
riktade sitt engagemang gentemot organisationen. Ett förändrat 
psykologiskt kontrakt rubbar denna ömsesidiga relation och det skapas en 
”win-lose-situation” där arbetsgivaren är vinnaren. Situationen kan också 
vändas till en ”lose-win-situation” då den bästa personalen lämnar sina 
arbeten till förmån för andra organisationer eller till en ”lose-lose-
situation” då omotiverad personal stannar kvar, människor desperat måste 
lämna organisationen och där till sist alla står som förlorare (Baruch, 
2001). Frågan är då hur ett nytt psykologiskt kontrakt, med förutsättningar 
för att skapa ”win-win-siuations”, skulle kunna se ut?  
 
Det psykologiska kontraktet är dynamiskt, arbetsgivares och arbetstagares 
krav och förväntningar utvecklas i samspel (Hiltrop, 1995). Individens 
ökade ansvar för karriären har bidragit till en förskjutning av lojalitet och 
engagemang då detta snarare riktas mot den egna kompetensen än mot en 
viss arbetsgivare eller organisation. Om arbetet inte lever upp till egna 
behov och förväntningar byter personen helt enkelt arbete (Allvin et al, 
2006). Sennett (1999) beskriver det nya arbetslivet som ett arbetsliv där 
människor bara utför de arbeten som intresserar dem, de byter arbete ofta 
och använder arbetet som ett instrument för eget självförverkligande. 
Skillnaden mellan det traditionella och det nya arbetslivet beskriver Sennett 
(1999) som en skillnad mellan långsiktiga och kortsiktiga åtaganden. Det 
traditionella arbetslivet präglades av uthållighet och byggde på ett 
ömsesidigt beroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. Numera finns 
det inte något värde i att stanna kvar och vara lojal gentemot sin 
arbetsgivare, att göra det vore detsamma som att göra sig av med 
möjligheten att kontrollera sitt eget öde. 
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I och med att lojaliteten i första hand riktas gentemot den egna 
kompetensen är möjligheten till utveckling och lärande i arbetslivet för 
många ett viktigt kriterium för att de ska vara beredda att engagera sig och 
bidra till en för organisationen gynnsam utveckling (Millward & 
Kyriakidou, 2004). I platta, slimmade organisationer finns det få 
traditionella karriärmöjligheter. Frågan är då hur man bemöter 
karriärutvecklingsbehov hos människor som också, i större utsträckning än 
tidigare, har en individualiserad inställning till arbete.  
 
Lojalitet och engagemang behöver återvinnas på annat sätt än genom 
anställningstrygghet och traditionell karriärutveckling. Organisationer 
behöver, för att klara en framtida kompetensförsörjning, arbeta mer än 
någonsin för att vara attraktiva arbetsgivare. Vissa forskare (se t ex Hiltrop, 
1995 och Millward & Kyriakidou, 2004) menar att arbetsgivaren kan 
balansera upp ett brutet psykologiskt kontrakt genom att erbjuda 
personalen den kompetensutveckling de behöver för att vara 
anställningsbara. I den föränderliga tid vi lever i kan man inte begära att 
organisationer ska erbjuda de anställda en livslång anställning. Genom 
satsningar på anställningsbarhet kompenserar man för detta. Den dag man 
inte längre kan behålla den anställde är denne ändå attraktiv för andra 
arbetsgivare. Ett nytt psykologiskt kontrakt baseras då på ett antagande om 
att människor inte automatiskt är lojala gentemot sin organisation men att 
de däremot är lojala gentemot sitt eget arbetslivsprojekt och sin egen 
karriärutveckling. Människor beräknas då lägga allt större vikt vid att deras 
kunskaper är överförbara till andra arbetsmarknader, att de är 
anställningsbara (Hiltrop, 1995).  
 
Man kan ifrågasätta om erbjudanden om anställningsbarhet verkligen 
balanserar upp det psykologiska kontraktet. Baruch (2001) är kritisk till 
detta och menar att talet om anställningsbarhet är manipulativt och ger de 
anställda falskt hopp. Han ifrågasätter om arbetsgivaren i själva verket 
tillfört det psykologiska kontraktet något nytt. Arbetsgivaren har tidigare 
erbjudit sina medarbetare karriärutveckling och anställningstrygghet. I och 
med erbjudanden om anställningsbarhet ger man sken av att fortfarande 
erbjuda det samma som förut. Det är ett försök till att återvinna individers 
lojalitet och engagemang men ger inga garantier för hur individen kommer 
att klara sig på arbetsmarknaden.  
 
Vad är det då som talar för att satsningar på anställningsbarhet skulle 
kunna innebära ett nytt psykologiskt kontrakt? Enligt min tolkning är en 
förutsättning för detta att karriärstrategier utformas på ett sådant sätt att 
individens behov och förväntningar på den egna karriären är i fokus. 
Distinktionen mellan rörlighet och karriär utgör därmed en kritisk punkt för 
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skapandet av ett nytt psykologiskt kontrakt. Karriär, enligt definitionen i 
denna studie, är i större utsträckning än rörlighet resultatet av ett medvetet 
val. Den bana man rör sig i vägleds av en inre plan och det finns ett 
sammanhang mellan de arbeten man rör sig. Karriären utgår då från 
individens egna behov och förväntningar. Karriärbegreppet kompletterar 
därmed även begreppet anställningsbarhet. Ett nytt psykologiskt kontrakt 
kan inte enbart baseras på att individen reaktivt ska anpassa sig till 
arbetsmarknadens krav. Det handlar också om att ta hänsyn till, fånga upp 
och ta tillvara individens egna behov och förväntningar på den egna 
karriären. 
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3. METOD 
 
Här presenteras den metod och det tillvägagångssätt som använts för 
studiens genomförande. Resonemang som legat till grund för vissa 
ställningstaganden tas upp. Hur metod och tillvägagångssätt kan tänkas ha 
påverkat resultatet diskuteras i kapitel 5.4 Studiens trovärdighet. 
 

3.1 Inledande arbete 
Mitt intresse för ämnesområdet väcktes i samband med att jag under hösten 
deltog i kursen ”Rörlighet för att främja hälsa och lärande i arbetslivet”. I 
kursen deltog också två personer som arbetar med karriärcoachning i 
Linköpings kommun. Genom kontakten med dessa samt genom kontakt 
med en personalstrateg fick jag förmånen att på uppdrag av Linköpings 
kommun utvärdera karriärvägledningens och karriärcoachningens 
betydelse. Ytterligare en student anförtroddes detta uppdrag och tanken har 
varit att våra studier ska komplettera varandra. Vi studenter, de två 
karriärcoacherna och personalstrategen träffades för att diskutera mål och 
tillvägagångssätt för uppdraget. Uppdragsgivarna beskrev sina tankar om 
vad som behövde undersökas och vi studenter informerade om vilka 
riktlinjer vi hade att följa. 
 
För att öka förförståelsen inför uppdraget har jag tagit del av både muntliga 
och skriftliga beskrivningar om Linköpings kommuns karriärvägledning 
och karriärcoachning. Jag har genomfört intervjuer med de två 
karriärcoacherna. Syftet med detta var att få kunskap om vilken uppfattning 
de har angående varför man söker sig till karriärcoachningen, vad samtalen 
i de flesta fall handlar om, vad målet är samt vilken betydelse de tror att det 
har för individ och organisation. Jag har också tagit del av de dokument 
som finns, det handlar om rutin - och processbeskrivningar, 
informationsmaterial samt de arbetsmaterial som används. Eftersom 
karriärvägledningen är ett HR - uppdrag som syftar till att stimulera den 
interna rörligheten tog jag även del av kommunens riktlinjer för intern 
personalrörlighet.  
 
Jag tog också ett beslut om att själv genomgå karriärcoachningen. Detta 
dels för att förstå hur modellen är strukturerad dels för att öka förståelsen 
för den process undersökningspersonerna har gått igenom. Jag genomgick 
karriärcoachningen under ungefär samma tidsperiod som när jag 
genomförde och analyserade den empiriska undersökningen. 
 
För att utvidga min kunskap har jag också studerat litteratur inom 
ämnesområdet. Litteratursökningen har gjorts i Linköpings 
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universitetsbiblioteks databaser, i databasen Libris samt i 
Arbetslivsinstitutets databas. Sökord har bland annat varit rörlighet, karriär, 
inlåsning, anställningsbarhet, empowerment och vägledning.  I böckers och 
rapporters källförteckningar har jag också hittat en del litteratur. 
  

3.2 Metodologiska utgångspunkter 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats. Det kvalitativa synsättet är lämpligt att 
använda när man vill nå ett större kunskapsdjup om det ämne man studerar 
(Bryman, 2002). För att nå en djupare förståelse kring ett fenomen är man 
intresserad av att studera det unika, undersöka variationer strukturer och 
processer (Starrin & Svensson, 1994). Jag kommer att genomföra 
kvalitativa intervjuer. Styrkan med att använda kvalitativa intervjuer är att 
man kan fånga upp en mängd uppfattningar om ett ämne hos en person 
(Kvale, 1997). 
 
En annan metodologisk utgångspunkt är att studien är explorativ, det vill 
säga att studien till sin karaktär är utforskande (Patel & Davidsson, 2003). 
Ett av huvudsyftena med en explorativ studie är att man vill finna nya 
dimensioner inom det ämne man studerar (Kvale, 1997). Valet av en 
explorativ ansats grundar sig i det faktum att det studerade området, 
mobilitet, är ett relativt outforskat fält, främst på individnivå (Hallqvist, 
2005). 
 
I kvalitativ ansats karaktäriseras arbetssättet som induktivt då teorin i stor 
utsträckning genereras utifrån vilket resultat man får (Patel & Davidsson, 
2003). Studien kan inte sägas vara enbart induktiv då det tas del av viss 
litteratur även innan undersökningens genomförande, detta för erhållande 
av tillräcklig kunskap om ämnet för att kunna utforma intervjuguiden. Till 
skillnad från om jag använt mig av en kvantitativ metod finns det ändå en 
öppenhet för att beroende på resultatet ta del av ytterligare teori. 
 
I den samhälleliga debatten talas det om rörlighet som något positivt som 
bör stimuleras, det blir till en ”sanning” som inte ifrågasätts. Samhället 
påverkar människors uppfattning om verkligheten på olika sätt och denna 
förförståelse bildar ett paradigm, ett mönster som också övrig kunskap 
anpassas till (Thurén, 1991). Detta påverkar forskarens val av studieobjekt 
och också hur resultaten sedan tolkas (Bryman, 2002). Detta gäller 
säkerligen i allra högsta grad för rörlighetsområdet och det är viktigt att 
vara medveten om detta under hela forskningsprocessen. 
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3.3 Urval och presentation av undersökningsgruppen 
Under år 2005 vände sig 23 personer till karriärvägledningen i Linköpings 
kommun. Av dessa var det 14 personer som även genomgick 
karriärcoachning. Om de kom dit på eget initiativ, via chef eller annan 
personalfunktion är bristfälligt dokumenterat. Under år 2006 vände sig 66 
personer till karriärvägledningen. Av dessa var det 17 personer som även 
genomgick karriärcoachning. Av dessa 17 kom 10 personer dit på eget 
initiativ och 7 personer kom via chef. Jag begränsar undersökningen till att 
omfatta de personer som genomgått både karriärvägledning och 
karriärcoachning samt till dem utav dessa som kommit dit på eget initiativ. 
Jag ser en fördel med att avgränsa gruppen till de personer som kommit på 
eget initiativ eftersom det är den frivilliga rörligheten man avser att 
stimulera med hjälp av karriärcoachningen. Jag tycker också att det känns 
mer meningsfullt att finna variationer inom en något mer homogen grupp. I 
en mer heterogen grupp finns det fler övergripande faktorer som spelar in 
och påverkar personernas upplevelser.  
 
En annan avgränsning är att de personer som efter karriärcoachningen inte 
längre arbetar inom kommunen inte omfattas av undersökningen. Detta är 
inte ett val ifrån min sida utan beror på att personuppgifter om dessa inte 
finns att tillgå. Den statistik karriärcoacherna har innefattar av 
konfidentiella skäl enbart namn och anställningsmyndighet. I statistiken får 
inte tas med uppgifter om personnummer, adress och telefonnummer. Inför 
undersökningens genomförande har coacherna därför fått vända sig till 
personalfunktion som ansvarar för lönesystemet för att där plocka fram 
uppgifter. De som sållats bort vid urvalet är således de som inte längre 
finns med i lönesystemet, det vill säga de som inte längre har sin 
anställning i kommunen.  
 
Eftersom coacherna har tystnadsplikt krävdes det att de först kontaktade 
personerna för att höra sig för om de var villiga att ställa upp för en 
intervju. Coacherna hade tolv personer som de planerade att höra av sig till. 
Avgränsningen att enbart intervjua de personer som kommit på eget 
initiativ, att dokumentationen om detta år 2005 var bristfällig samt 
omöjligheten i att kontakta de personer som inte längre arbetar i 
kommunen gjorde att de utvalda tolv personerna i stort sett var de som 
fanns att tillgå. Eftersom jag efter hand kommit fram till att sex personer 
var lagom att intervjua meddelade jag coacherna, efter att ha fått tillgång 
till åtta namn, att det inte var nödvändigt för dem att höra av sig till fler. De 
två extra personerna meddelades att de bara eventuellt skulle bli 
kontaktade, detta ifall någon av de jag redan bestämt tid med skulle få 
förhinder. Eftersom coacherna inte i förväg visste att jag av dessa tolv 
personer enbart skulle intervjua sex bedömer jag det inte som troligt att de 
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först kontaktade personer som de såg som mer önskvärda. Då coacherna 
ringde upp personerna hade de tillgång till ett missiv (se bilaga) där bland 
annat syftet med studien presenterades. Samtliga personer som kontaktades 
har varit positiva till att bli intervjuade. 
  
Undersökningsgruppen består av sex personer, fyra kvinnor och två män. 
Fyra personer arbetar inom skola eller barnomsorg medan två personer 
arbetar inom mer kommunövergripande verksamheter. Två personer 
genomgick karriärcoachningen under år 2005 och fyra personer genomgick 
den under år 2006. 
  

3.4 Utformning av intervjuguiden 
Intervjuguiden består av fyra öppna frågor med låg grad av strukturering. 
Detta innebär att den intervjuade har stort svarsutrymme, är fri att tolka 
frågan utifrån den egna inställningen och de egna erfarenheterna (Patel & 
Davidsson, 2003). Att använda sig av öppna frågor i det här sammanhanget 
passar bra då ett av huvudsyftena med en explorativ studie är att man vill 
finna nya dimensioner inom det ämne man studerar (Kvale, 1997). 
Fördelen med en mer öppen intervju kan då vara att man lättare fångar upp 
fler av de aspekter som intervjupersonen tycker är relevanta och att det 
lämnas utrymme för oförutsedda svar och reaktioner.  
 
En ytterligare aspekt att ta hänsyn till då det gäller hur strukturerad 
intervjun ska vara är ifall man är intresserad av att jämföra 
intervjupersonerna eller inte. I det här fallet är jag mer intresserad av att 
utforska och förstå ett område än av att kunna jämföra intervjupersonernas 
utsagor. En mer strukturerad intervjuguide skulle i det här sammanhanget 
kunna utgöra ett hinder för att få en riktig och uttömmande bild av den 
intervjuades tankar, av vad de själva tycker är mest relevant och viktigt. 
 
Ett par av frågorna har ett antal underliggande teman. Dessa används för att 
stödja samtalet och för att säkerställa att frågeställningarna besvaras utifrån 
ett antal dimensioner. Intervjuguiden har en låg grad av standardisering, det 
vill säga friheten är stor då det gäller frågornas utformning och inbördes 
ordning (Patel & Davidsson, 2003). Formulerandet av frågor och teman 
sker flexibelt utifrån hur intervjun framskrider. Förhoppningen är ju att 
intervjun, i så stor utsträckning som möjligt, ska upplevas som ett vanligt 
samtal. Det är viktigt att i första hand nysta vidare i det som 
intervjupersonen uttrycker spontant och inte vara för snabb med att leda in 
personerna på de övriga temana.     
 



 27

Om man gör en explorativ, öppen studie är ju meningen att man ska finna 
nya dimensioner inom det ämne man studerar (Kvale, 1997). Man har då 
en möjlighet att anpassa intervjuguiden allt eftersom nya dimensioner 
framträder. Man arbetar då iterativt, vilket innebär att det sker ett samspel 
mellan insamling av och analys av data. Analysen inleds efter att vissa 
delar av data samlats in och påverkar sedan den fortsatta datainsamlingen 
(Bryman, 2002). Eftersom jag inte är intresserad av att jämföra personernas 
utsagor ser jag det som en fördel att jag efter varje intervju kan utveckla 
intervjuguidens underliggande teman för att kunna ta upp ytterligare 
dimensioner i kommande intervjuer.  
 

3.5 Genomförande av intervjuer 
Jag kontaktade personerna för att bestämma tid och plats för intervju. I 
samband med detta informerade jag återigen om syftet med 
undersökningen. Alla intervjuer genomfördes enligt personernas önskemål 
på deras egna arbetsplatser. Jag valde att förlägga intervjuerna i tid så att 
jag skulle få tid för genomlyssning och reflektion mellan intervjuerna. På 
så sätt hade jag en möjlighet att finna nya dimensioner som ökade min 
förståelse inför kommande intervju. Förändringar av intervjuguiden gjordes 
dock inte. Även om ett antal nya dimensioner framkom kunde de flesta 
placeras under redan befintliga teman. 
 
Alla intervjuer spelades in för att säkerställa att all information fångades 
upp. Intervjupersonerna informerades om och godkände detta. Intervjuerna 
tog mellan 30 och 45 minuter. Intervjuerna hade karaktären av vanliga 
samtal men med utgångspunkt i intervjuguidens olika teman. En sådan 
utveckling är enligt Kvale (1997) vanlig i kvalitativa intervjuer. Intervjun 
kan då liknas vid ett väglett samtal där frågor och svar utvecklas dels i 
förhållande till varandra och dels i interaktionen mellan intervjuaren och 
den intervjuade.  
 

3.6 Bearbetning, analys och presentation 
Efter varje intervju skrevs det spontana intrycket av intervjuns innehåll ner. 
Intervjuerna transkriberades och genomläsning genomfördes för att jag 
skulle få en övergripande uppfattning och en helhetsbild av materialet. 
Ytterligare genomläsning genomfördes samtidigt som jag förde 
anteckningar och på så sätt ökade min medvetenhet om vad som utgjorde 
de centrala aspekterna. Arbetet fortsatte sedan med att de citat valdes ut 
som belyste dessa centrala aspekter. Utifrån detta material gjordes olika 
försök till att kategorisera materialet. Slutligen framträdde de teman som 
jag valt att använda och som upplevdes som mest relevanta för att belysa 
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resultatet. Jag återgick med jämna mellanrum till intervjuerna i sin helhet 
för att se om ytterligare citat kunde användas. Resultatet och analysen 
presenteras utifrån frågeställningarna.  De två teman som används i och 
med att den första frågeställningen besvaras åtföljs av ett antal 
underrubriker. Dessa underrubriker används för att underlätta läsbarheten 
och representerar inte några ifrån varandra uteslutande underkategorier.  
 
Efter att resultatet hade sammanställts skickades det till intervjupersonerna 
för att de skulle kunna bedöma om framställningen återspeglade en riktig 
bild av deras tankar och uppfattningar. Detta tillvägagångssätt kallas ofta 
för respondentvalidering (Bryman, 2002). Intervjupersonerna hade en 
vecka på sig för att höra av sig med synpunkter. Ingen av 
intervjupersonerna hade några invändningar mot det presenterade 
resultatet.  
        

3.7 Etiska överväganden 
Syftet med en intervjuundersökning bör inte bara gälla det vetenskapliga 
värdet utan även att man genom ny kunskap ska kunna förbättra den 
undersökta mänskliga situationen (Kvale, 1997). Denna undersökning 
syftar till att kunna förbättra nyttan med karriärcoachningen. Studien är 
också relevant på ett mer allmänmänskligt plan. En ökad kunskap om hur 
individen förmår hantera de utmaningar som finns i arbetslivet ger också en 
ökad kunskap om vilket stöd som behövs. 
 
Eftersom karriärcoacherna har tystnadsplikt gentemot de personer som sökt 
sig dit var det de som först kontaktade dem. De använde sig då av missivet 
där syftet med studien presenteras och där det också framgår att 
deltagandet är frivilligt och att det när som helst kan avbrytas. Personerna 
informeras även om att deras uppgifter kommer att hanteras och 
presenteras konfidentiellt, det vill säga att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (Kvale, 1997). I 
missivet framgår även vem jag är, var jag studerar och hur de kan kontakta 
mig om de har frågor och funderingar. Personerna tillfrågades också om 
godkännande av att intervjuerna spelades in och informerades om att det 
bara var jag som skulle ha tillgång till bandinspelningar och utskrifter. 
Bandinspelningar och utskrifter kommer att förvaras på ett säkert sätt och 
förstöras efter att studien är avslutad.     
 
För att skydda undersökningspersonernas konfidentialitet har jag valt att 
inte presentera fakta kring intervjupersonerna enskilt utan de presenteras 
enbart som grupp. Materialet presenteras också utifrån teman och inte som 
utsagor utifrån varje enskild intervjuperson. En svårighet har varit hur jag 
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ska hantera intervjupersonernas konfidentialitet gentemot karriärcoacherna. 
Det kan vara svårt att presentera uppgifterna på ett sådant sätt att det inte är 
möjligt för coacherna att åtminstone gissa sig till vem som är vem. En 
åtgärd för att undvika att detta skulle kunna upplevas som besvärande för 
intervjupersonerna var att resultatredovisningen skickades till dem innan 
uppsatsens framläggande. De hade då en möjlighet att se om det fanns 
någon risk för att deras identitet skulle kunna röjas.   
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta kapitel redovisas resultat och analys av intervjuerna. 
Intervjupersonerna numreras från 1 till 6. Här besvaras syfte och 
frågeställningar. En sammanfattning av resultatet går att läsa under rubrik 
4.3. 
  

4.1 Hur kommer det sig att personerna har vänt sig till 
karriärcoachningen? 
Intervjupersonerna har då de sökt sig till karriärcoachningen haft olika 
behov och befunnit sig i olika situationer. Fem av personerna känner att de 
har behov av att gå vidare i sitt arbetsliv. De vill ha nya utmaningar och 
behöver finna en ny väg. För en av personerna handlade det istället om 
prioriteringar och vägval i den befintliga arbetssituationen. I analysen 
framkommer två övergripande teman rörande hur det kommer sig att 
personerna har valt att vända sig till karriärcoachningen. Jag har valt att 
kalla dessa för Vägkorsning och för Återvändsgränd. Dessa två 
huvudteman utgör inte en fördelningsgrund för intervjupersonerna utan 
aspekter från båda temana kan återfinnas hos samma person. Resultat och 
analys för den första frågeställningen tar sin utgångspunkt i dessa två 
huvudteman.       
 

4.1.1 Vägkorsning 

Temat Vägkorsning handlar om ett behov av stöd för att kunna välja och 
prioritera för att på så sätt förverkliga egna behov och förväntningar i 
arbetslivet och även med hänsyn till privatlivet. Temat kan sägas beskriva 
en strävan mot självförverkligande. 
 
Karriärbegreppet har på senare tid kommit att utgå mer från den enskilde 
individens behov och förväntningar och ansvaret för karriären ligger också 
i större utsträckning på individen själv. Intervjupersonernas tankar om hur 
det kom sig att de vände sig till karriärcoachningen illustrerar detta synsätt. 
I samtliga fall strävade man efter att nå en djupare insikt i vad man 
egentligen vill arbeta med och vilka möjligheter som finns. En dimension 
som framträder tydligt i intervjuerna är att drivkraften för att söka sig till 
karriärcoachningen för alla intervjupersonerna har handlat om ett behov av 
stöd för den egna reflektionen och om ett stöd för att kunna välja, ”man 
behöver ju någon att bolla med, sin chef eller sina arbetskamrater är inte så lätt, man 
behöver ha någon som inte känner mig” (2). 
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Ansvar att utvecklas 

Ansvaret för den egna karriären innebär också att det är alltmer individens 
eget ansvar att utvecklas och tillägna sig kompetens för att på så sätt vara 
attraktiv för arbetsgivaren, vara anställningsbar (Allvin et al, 2006). Detta 
förhållningssätt framträder tydligt hos en av intervjupersonerna. Hon sökte 
sig till karriärcoachningen delvis för att hon ansåg att mer kompetens 
behövdes för att hon skulle kunna utveckla den verksamhet hon arbetade 
inom. Hon strävade då efter att finna en utbildning som hon skulle kunna 
ha användning för i tjänsten. Hon säger att ”jag har väl känt att man skulle 
behöva mer för att kunna driva på den här tjänsten i någon riktning” (5).  
 

Att finna sin väg 

Personerna uppvisar alla en vilja till att ta ett aktivt ansvar för sin 
arbetslivsplanering, för att förverkliga egna behov och ambitioner. De 
befinner sig i olika typer av vägskäl och beskriver detta på olika sätt som  
t ex att ”jag behövde göra något nytt men då visste jag ju inte vad jag skulle göra” (2) 
eller som att ”jag visste inte riktigt alltså, vad passar jag för egentligen?”(3) eller 
som ”jag vet ju vad jag tycker är kul men jag vet inte vad jag skulle kunna ha för ett 
annat jobb” (4). En av personerna beskriver hur hon hamnat i en situation då 
hon även på grund av yttre omständigheter hamnade i ett vägskäl där hon 
behövde planera sin fortsatta väg. Hon hade då ett vikariat och behövde ha 
en plan för vilken väg hon skulle välja att gå i fall vikariatet skulle 
upphöra; ”jag kände väl att nu måste jag börja grunna på att vad är steget efter det 
här” (5) men hennes drivkraft handlade inte bara om yttre omständigheter 
utan också om ”en längtan efter att det var dags för ett nytt mål” (5). 
 
Att förverkliga egna behov och ambitioner i arbetslivet kan också handla 
om vilken inverkan man vill att arbetet ska ha på det privata livet. Balans 
mellan arbete och fritid eller arbetets inverkan på privatlivet var inget 
motiv som från början uttalades medvetet av intervjupersonerna men när vi 
kom in på att diskutera vilken betydelse karriärcoachningen haft var det ett 
par personer som kunde se att detta också hade varit en bidragande orsak 
även om det inte var det huvudsakliga motivet. En person beskriver det 
arbete han då hade; ”det var ju mycket påverkan från det arbetet på ditt privata liv… 
det tog ju en jäkla massa tid och en jäkla massa kraft så att det gick ju ut över 
privatlivet… de ringde mitt i natten när skiten brakade” (3). En annan person 
beskriver hur det påverkat henne att hon fått barnbarn; ”Jag fick ett barnbarn i 
somras och då blir det lite konkret att hur gör jag egentligen med tiden” (6). 
 
Den strävan personerna har efter att komma underfund med vad de vill 
göra för att på så sätt kunna förverkliga egna behov och förväntningar 
stämmer väl överens med exempelvis Scheins (1997) beskrivning av en 
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inre karriär eller med Linds (refererad till i Hallqvist, 2005) definition av 
karriär som ett förverkligande av personliga, yrkesmässiga ambitioner. 
Personerna eftersträvar ett stöd för att kunna forma sin karriärbana på ett 
meningsfullt sätt. Denna strävan stämmer också väl överens med hur 
karriär definieras i denna studie, nämligen som resultatet av ett medvetet 
val som vägleds av en inre plan utifrån den enskilde individens behov och 
förväntningar.  
 

Att inte förlora sig själv i alla valmöjligheter 

I och med en ökande individualisering i samhället har livet och därmed 
även arbetslivet allt mer blivit ett personligt projekt för individen att skapa 
efter bästa förmåga. Den sociala reflexiviteten tillsammans med allt fler 
valmöjligheter gör att individen ständigt behöver planera sitt liv, bedöma 
risker och göra medvetna val (Giddens, 1996). Detta kan innebära stora 
möjligheter till självförverkligande i och med att människan då är mer fri 
att själv ”välja” sin identitet. Det kan också utsätta individen för en stark 
press. 
 
En dimension som framträder tydligt hos intervjupersonerna är att en 
drivkraft för att söka sig till karriärcoachningen har handlat om ett behov 
av stöd för att kunna välja. Hos en av personerna framträder detta extra 
tydligt. Hennes bekymmer var inte att hon ville byta arbete utan att hon 
hade för många valmöjligheter i sin arbetssituation. Det dilemma hon 
upplevde var att hon blev erbjuden en massa olika uppdrag och även andra 
typer av tjänster än den hon hade eftersom hon hade engagerat sig i vissa 
delar som inte ingick i hennes tjänst från början. Hon kände en sorg över 
att hon hade övergivit vissa arbetsuppgifter till förmån för andra även om 
hon tyckte att de nya arbetsuppgifterna var roliga och intressanta. Hon 
kände att när arbetsuppgifter erbjöds henne så var det egentligen inte 
hennes eget val och detta var viktigt för henne; ”jag hade för många 
valmöjligheter, jag var lite rädd att förlora mig själv i alltihopa… mitt problem var inte 
att det var nattsvart utan jag behövde kunna sålla” (6). Exemplet visar på att en 
önskan om rörlighet inte behöver vara motivet till att man väljer att vända 
sig till karriärcoachningen. Hon säger att; ”det som var mitt problem var att jag 
hade för mycket positiva val” (6). Hon beskriver dilemmat på ett mer allmänt 
plan då hon menar att; ”det kanske är vårt problem numera att vi har för många val, 
det är inte lätt att ha många val” (6). Hon instämmer därmed på ett sätt med 
Baumans (2000) resonemang om att vi är dömda till ett liv fullt av val. 
Problemet är bara att alla inte kan välja. 
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4.1.2 Återvändsgränd 

Temat Återvändsgränd är förknippat med övermäktiga krav i 
arbetssituationen och med känslan av att inte kunna utföra ett gott arbete. 
Till skillnad från föregående tema är detta inte kopplat till 
självförverkligande utan snarare till ren självbevarelsedrift. 
 
I den här studien kan man se att vissa motiv eller omständigheter som leder 
till att man hamnar i en karriärvalssituation är av mer tvingande karaktär. 
Dessa omständigheter gör att individen hamnar i en återvändsgränd. Detta 
tillstånd skulle då kunna leda till inlåsning. Inlåsning innebär att människor 
blir kvar i ett yrke eller på en arbetsplats som de egentligen skulle vilja 
lämna (Aronsson, et al, 2000).  
 

Övermäktiga krav 

Inlåsning är relaterat till ohälsa och till kontrollförlust över den egna 
arbetssituationen (Astvik et al, 2006). En person som arbetar inom 
barnomsorgen är osäker på om hon kommer att orka fortsätta arbeta på sin 
arbetsplats. Hon säger att; 
 

”Jag vet inte om jag orkar, vill eller har lust i tio år till… jag har drygt tio år 
kvar. Jag känner att jag måste göra något annat… jag är jättetrött, jag har 
lite problem med leder och så och det är stora grupper, det är högljutt och 
det är tufft och man orkar inte hur länge som helst” (1). 

 
Astvik et al (2006) visar på tre olika vägar för att beskriva kopplingen 
mellan inlåsning och ohälsa. Den första vägen handlar om att människor 
blir kvar i arbeten som de egentligen trivs med men som de av 
arbetsmiljöskäl inte bör vara kvar i på grund av nedsatt arbetsförmåga. Ett 
arbetsbyte i ett tidigare skede skulle då ha kunnat leda till att personens 
ohälsa hade kunnat undvikas eller i alla fall förkortats. Intervjupersonen 
känner att hon egentligen borde ha kommit i väg och gjort något annat 
mycket tidigare. Hon beskriver hur hon ofrivilligt har bytt arbetsplats ett 
flertal gånger under sitt arbetsliv i samband med omorganisationer och 
nedläggningar. Hon tycker inte att detta i sig har varit negativt men det har 
ändå inneburit ett antal nystarter. Nystarter kräver energi och detta kan ha 
hindrat henne från att göra ett självvalt karriärbyte tidigare i livet. Hon 
förmedlar själv den här kopplingen då hon säger att; 
 

 ”… Egentligen skulle jag ha gjort något annat mycket, mycket tidigare 
men, som jag sa då så har jag ju flyttats på lite ofrivilligt men det blir ju 
också en nystart… jag har känt så här i 5,8 kanske 10 år tillbaka men på 
grund av omständigheter och att man har bytt ställen så har det blivit en 
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nystart ändå även om man inte valde det ena eller andra eller det här så har 
det blivit en nystart och så går åren” (1). 
 

Denna person har likt vagabonden flyttats mellan olika ställen och 
detta tycks ha hämmat hennes möjligheter till att göra frivilliga 
karriärbyten. Då rörligheten varit mellan liknande arbeten har den inte 
heller ökat hennes anställningsbarhet. Rörlighetshistoriken för denna 
person tycks därför vara en del i det som gjort att hon nu befinner sig 
i en inlåsningssituation.   
   
Den andra vägen till ohälsa innebär att människor antingen känner att de 
har valt fel yrke eller arbetsplats från början eller att de har utvecklats bort 
ifrån det yrke eller den arbetsplats där de befinner sig (Astvik et al, 2006). 
Personen beskriver vidare hur hon tidigare varit tjänstledig vid ett tillfälle 
för att arbeta med annat men gått tillbaka eftersom hon kände att det 
faktiskt var med barn hon ville arbeta. Inlåsningen och ohälsan tycks därför 
inte bero på en bristande matchning mellan person och arbete utan snarare 
på övermäktiga krav i arbetssituationen. 
 
Frågan är om den här personen egentligen har en nedsatt arbetsförmåga. 
Hon nämner att hon är trött och har problem med lederna. Detta är 
förmodligen besvär som är yrkes - eller åldersrelaterade och skulle inte 
hindra personen från att kunna utföra en annan typ av arbete. 
Arbetsförmåga är att betrakta som ett relationsbegrepp där förmågan är ett 
resultat av samspelet mellan individens kapacitet och arbetets krav (Astvik 
et al, 2006). Kan det möjligen vara så att kraven på vissa arbetsplatser och 
för vissa yrkesgrupper är så högt ställda att människor inte förmår att 
stanna där under ett helt arbetsliv? Fler och fler av dessa kommer då att 
uppleva sig som inlåsta och kanske också bedömas ha nedsatt 
arbetsförmåga.  
 

Reducerade utvecklingsmöjligheter 

Personens berättelse stämmer däremot mycket väl överens med den tredje 
väg Astvik et al (2006) använder för att beskriva kopplingen mellan 
inlåsning och ohälsa. Det handlar om att människan egentligen är i rätt 
arbete men förändringar i arbetets förutsättningar (större krav, mindre 
resurser) gör att möjligheterna att kunna utföra arbetet på ett 
tillfredsställande sätt är kraftigt begränsade. Intervjupersonen uttrycker att 
de reducerade utvecklingsmöjligheterna och känslan av att inte förmå 
utföra ett meningsfullt arbete har lett till att hon vill gå vidare i arbetslivet.  
Hon säger att ”Det är ju det här att det är inte så mycket utmaningar utan det är så 
stora grupper… jag känner det som att det roliga och trevliga i arbetet har försvunnit” 
(1).  Hon ger uttryck för oförmågan att uträtta sitt arbete på ett 
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tillfredsställande sätt då hon säger att ”Jag vill känna att varje dag är meningsfull” 
(1). Det tycks således vara, i alla fall till viss del, en bristande arbetsmiljö 
som i det här fallet leder till ett utvecklingsbehov hos individen. 
 

Individuell utvecklingsstagnation  

Hos ytterligare en person ser vi en relation mellan arbetsmiljö och 
utvecklingsbehov, dock i motsatt riktning. Exemplet visar på hur icke 
tillfredsställda utvecklingsbehov hos individen påverkar den sociala 
arbetsmiljön i en negativ riktning. Intervjupersonen upplevde det som att 
han hade gjort sitt på arbetsplatsen och kände det som att han ”stod och 
stampade” i sitt arbetsliv. Han beskriver detta som att ”det kändes som att det 
var måndag varje dag alltså, irriterad när jag åkte till jobbet och irriterad när jag åkte 
hem igen” (2).  Han beskriver hur han upplevde sig ha varit på samma 
arbetsplats alltför länge och hur detta påverkade relationen till 
arbetskamraterna; 
 
         ”Jag kände väl att jag hade varit där så länge på samma arbetsplats, man 

tappar väl den här kontakten med arbetskamrater mer och mer, även de 
tycker att det är tungt och jobbigt. Då tappar man sugen på grund av det 
också, man tycker att man inte får tillbaks nånting av dem” (2). 

 
Det framkommer också att ett fortsatt arbete på samma arbetsplats hade 
kunnat leda till ohälsa och sjukskrivning. Personen nämner att om han hade 
varit kvar där hade han nog ”gått in i väggen”. 
 
Här finner vi en ytterligare väg till inlåsning som i det här fallet även är 
kopplat till ohälsa. Inlåsningen för den här personen tycks ha orsakats av 
icke tillfredsställda utvecklingsbehov. Inlåsningen kan då tänkas utgöra 
motsatsen till hur karriär definieras i denna studie. Personens karriär har 
således inte, i tillräcklig utsträckning, formats utifrån de egna behoven och 
förväntningarna.    
 

Ansvar att röra på sig 

Hos denna person är också ansvaret för verksamheten en del i det som gör 
att han väljer att söka sig till karriärcoachningen. Han nämner att;  
 
       ”Jag kände ju ett ansvar också eftersom jag jobbade med barn, barnen ska ju 

inte behöva känna av att jag far illa av att jag är kvar på ett jobb där jag inte 
trivs… det var det jag kände att det blev sämre och sämre och då tycker jag 
att det är mitt ansvar att se till att göra något annat i stället” (2). 
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I föregående exempel var känslan av att inte kunna utföra ett fullgott arbete 
förknippat med knappa resurser och en bristande arbetsmiljö. I det här 
fallet tycks den upplevda oförmågan snarare bero på en känsla av icke 
tillfredsställda utvecklingsbehov, en individuell utvecklingsstagnation som 
också påverkar verksamheten i en negativ riktning.   
 

4.2 Vilket stöd upplever sig personerna ha fått angående hur 
de tänker och agerar kring sin arbetssituation?  
I den utmaning det innebär för individen att själv forma sin karriärbana 
finns ett behov av och behövs ett stöd för att stärka individen som aktör. 
Karriärcoachningen kan då vara ett sätt för att ge individen ökad makt och 
kontroll över sin arbetssituation. Empowerment i den här situationen 
handlar då om att stärka individen utan att för den skull beröva honom eller 
henne ansvaret för den egna livssituationen (Hallqvist, 2005).  
 
Resultatet för den andra frågeställningen presenteras med hjälp av fem 
olika teman. Dessa teman är utformade utifrån vilket stöd personerna 
upplever sig ha fått i och med karriärcoachningen. Personerna upplever sig 
ha fått hjälp med att reflektera, välja och prioritera, börja agera, våga 
agera samt med att strukturera upp och begränsa arbetet. 
 

4.2.1 Reflektera 

I och med en ökad individualisering i samhället har identitetsbyggandet allt 
mer blivit ett personligt projekt för individen att ständigt arbeta med. 
Identiteten etableras genom ständiga reflexiva processer och Giddens 
(1996) menar att självförverkligande är det mest fundamentala för 
identiteten. Detta leder också till en mer individualiserad inställning till 
arbete där arbetet från att vara ett sätt att försörja sig allt mer blir ett projekt 
för självförverkligande (Von Otter, 2003).  
 
Intervjupersonerna uttrycker alla ett behov av stöd för att kunna reflektera 
över vad de vill arbeta med och om vilka möjligheter de har. Det handlar 
om att kunna välja och prioritera för att på så sätt förverkliga egna behov 
och förväntningar. De flesta av intervjupersonerna tyckte att de lärde sig 
mer om sig själva och om vad de verkligen ville arbeta med under 
coachningen eller åtminstone att de tankar de haft innan lyftes upp till en 
mer medveten nivå. En person uttrycker att ”man fick ju vända ut och in på sig 
själv och verkligen känna, är det här det som är rätt för mig, vad tycker jag och vad är 
det som är viktigt” (4), en annan person tyckte att coachen utmanade honom 
att ta ställning på ett bra sätt och säger att, ”… de frågorna som hon ställde och 
det ifrågasättandet hon kunde ha emot det jag svarade, det tyckte jag var skitbra” (3).  
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Schein (1997) har beskrivit hur individen i avgörande 
karriärbeslutssituationer beaktar den egna självbilden. Man funderar över 
sin kompetens, sina behov och värderingar. I konfrontation med olika 
karriärvalsmöjligheter kommer människor underfund med vad som är 
viktigast för just dem, vad som har högsta prioritet och som de inte är 
beredda att göra avkall på. Detta fungerar som ett karriärankare, en slags 
guide för varje steg i karriären. En person beskriver hur det tillfälle till 
reflektion som karriärcoachningen innebar sedan fick avgörande 
konsekvenser för hennes vägval;  
 

”Det betydde jättemycket. Jag kom fram till väldigt många saker och den 
här resan som man gjorde under karriärcoachningen, den var jättespännande 
och det var jättesvårt och jobbigt, man var helt slut efteråt. Det är mycket 
känslor och så vissa kort som man väljer att ta bort som betyder mycket för 
en men i relation till de där andra… det är mycket kort som betyder mycket 
för en men att just välja det ena eller det andra… jag trodde att jag visste 
vad jag ville som sen visade sig under karriärcoachningens gång att det var 
inte alls som jag trodde. Så den utbildning som jag trodde att jag skulle 
satsa på i framtiden den visade sig vara helt fel” (5). 
    

Karriärcoachningen tycks för denna person ha inneburit en djupare 
självinsikt och på så sätt också ett stöd för att kunna identifiera det 
egna karriärankaret.    
 
En person tyckte inte att coachningen ökade självinsikten i någon 
större utsträckning. Hon beskriver; ”jag fick inte så stor aha-upplevelse att 
du inte ska va här utan någon helt annanstans. Jag är väl där det de flesta 
människor vill ha, ett meningsfullt arbete, arbetsglädje, ett gott samarbete och att 
man känner sig trygg och allt det här” (1). 
 
Ansvaret för karriären ligger i stor utsträckning på den enskilde 
individen och karriärcoachningen kan vara ett sätt att stärka individen 
som aktör. Det stöd som handlar om att reflektera över sig själv och 
sina möjligheter kan jämföras med det första steget i 
empowermentprocessen som handlar om att individen blir mer 
medveten om sin situation, når kunskap om sig själv och försöker 
finna nya vägar (Hutcinson & Lord, 1997 refererade i Holmström, 
2000). De flesta av intervjupersonerna upplever sig ha fått det stödet.  
 
Agency handlar om den förmåga en individ eller en grupp har till att 
göra avsiktliga val (Alsop et al, 2005). För att kunna göra avsiktliga 
val räcker det inte med att veta vad man vill och vad man kan utan det 
handlar också om vilka möjligheter det finns. En av 
intervjupersonerna kom fram till att det hon egentligen ville göra, det 
jobbet finns inte och efter den insikten har hon kommit fram till att 
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”det är det här som är mitt jobb… man är också väldigt bortskämd med det man 
har” (4). Denna persons handlingsplan kom då att handla om att utöka 
det hon verkligen ville göra som intresse och på sikt kanske kunna 
arbeta mindre tid på sin nuvarande arbetsplats. Hon beskriver hur 
coachen pushade henne och gav tips och idéer för hur hon skulle 
kunna gå vidare. 
 
En person uttrycker att hon under karriärcoachningen kom underfund med 
att det faktiskt finns en värld utanför kommunen;  
 
”Jag är ju en sån där människa som har varit anställd i kommunen sen jag började jobba 
så att jag har ju hamnat i kommunträsket, den offentliga sektorn och på nåt vis är man 
ju lite skyddad i den här världen så resultatet var ju också att man behöver inte vara här, 
det öppnade upp en liten, att det finns nåt annat utanför” (5).  
 

4.2.2 Välja och prioritera 

Den sociala reflexiviteten tillsammans med allt fler valmöjligheter gör att 
individen ständigt behöver planera sitt liv, bedöma risker och göra 
medvetna val (Giddens, 1996). Alla handlingar är i princip kalkylerbara i 
termer av risk men det finns sådana tillfällen då individer behöver fatta 
beslut som är särskilt avgörande för deras framtida liv. En 
karriärvalssituation kan vara ett sådant tillfälle och kan här liknas vid 
Giddens (1997) beskrivning om ödesdigra ögonblick. Dessa ögonblick är 
sammankopplade med ödesdigra beslut.  
 
En dimension som framträder tydligt hos intervjupersonerna är att de har 
ett behov av stöd för att kunna välja och prioritera. Några personer 
uttrycker att de tycker sig ha fått det stödet. En person beskriver hur det 
tillfälle till reflektion som hon fått i och med karriärcoachningen har hjälpt 
henne att sålla bland en mängd olika utbildningsalternativ; ”… när man sitter 
där med stora katalogen och läser och läser och undrar vilken väg man ska ta, så blev 
det nu så otroligt tydligt alla de som jag skulle strunta i, stryka, men det är de här och de 
här och de här, några att välja på…” (5). Denna person har nu vidtagit åtgärder i 
sin nuvarande arbetssituation för att utvecklas i en viss riktning och hon har 
också börjat studera vid sidan om arbetet. Hon känner sig övertygad om att 
det vägval hon har gjort så småningom kommer att få betydelse för hennes 
arbetssituation. 
 
Ytterligare en person har fått hjälp med att välja vilka delar hon ville ha 
och behövde för att må bra i sitt arbete. Hon hade tidigare arbetat med 
uppdrag som hon tyckte var intressanta och roliga. Hon fick mycket 
uppskattning för detta och sporrades av andra att söka liknade tjänster. Hon 
kände dock att det egentligen inte var hennes eget val och att hon saknade 
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de delar som hon, i större utsträckning, tidigare hade arbetat med. Före 
karriärcoachningen kände hon det som att hon var tvungen att välja men 
har nu efteråt kombinerat sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att de olika 
delarna ingår. Hon säger att; ”Jag tycker också att det ena behöver inte utesluta det 
andra utan jag kan få in de här delarna. Det var nog det jag kände innan, oj måste jag 
välja bort det ena före det andra” (6). 
 
En av intervjupersonerna sökte sig till karriärcoachningen för att han 
vantrivdes med att enbart arbeta med teknik och saknade sitt förra arbete 
med människor. Han ser karriärcoachningen som en mycket väsentlig del i 
den process som resulterat i att han nu bytt arbete. Han tycker sig nu ha fått 
en bättre kombination av arbetsuppgifter och beskriver sitt jobb så här; ”Här 
sysslar jag med maskinvara, med mjukvara och mycket med människor… det är det 
som är så häftigt med det här jobbet, det är det att du har alltihopa, precis alltihopa… 
det blir inte tråkigt det kan jag säga” (3). 
 
Denna persons rörlighetshistorik tycks ha ökat hans anställningsbarhet och 
bidragit till att han kunnat få en tjänst där de kompetenser han tidigare 
förvärvat kombineras. Han kan då jämföras med turisten som själv kan 
välja sin rörlighet. 
 
Det tillfälle till reflektion som karriärcoachningen erbjudit tycks för de 
flesta av intervjupersonerna ha ökat insikten om vad de verkligen ville 
arbeta med och på så sätt ökat deras agency, det vill säga ökat deras 
förmåga att göra avsiktliga val (Alsop et al, 2005). 
   

4.2.3 Börja agera 

De flesta av intervjupersonerna har i och med karriärcoachningen blivit 
mer medvetna om vad de vill göra och vad de har för möjligheter vilket 
motsvarar det första steget i empowermentprocessen. Enligt Hutcinson & 
Lord (refererade till i Holmström, 2000) behövs därefter stöd för att man 
också ska kunna börja agera i enlighet med sitt nya medvetande. Flera av 
intervjupersonerna beskriver det som att karriärcoachningen har givit dem 
en rejäl ”knuff” som varit avgörande för att de skulle börja agera i en viss 
riktning. En person beskriver det som att ”jag fick en ordentlig spark i häcken att 
ta tag i saker och ting i stället för att bara gå omkring och gnälla” (3). Inte minst så 
verkar karriärcoachningen ha varit ett stöd för att ta tag i de mer praktiska 
bitarna runt arbetssökandet, ”bara det att helt plötsligt skriva ett CV, jag som aldrig 
sökt ett arbete i hela mitt liv… det här gav ju verkligen en spark i baken att ta tag i de 
bitarna” (3). En ytterligare person beskriver hur hon efter karriärcoachningen 
blivit mycket mer aktiv då det gäller att söka andra jobb, mycket på grund 
av den praktiska kunskap hon fått om hur man går in på nätet och letar efter 
lediga tjänster. Hon tillskriver i och för sig inte detta själva coachningen 
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utan det hade hjälpt henne vem som än hade informerat henne om detta. 
Denna person har än så länge inte lyckats få något nytt arbete. 
 

4.2.4 Våga agera 

Agency kan till stor del förutsägas utifrån vilka resurser en person har och 
empowerment handlar då om ett tillförande av resurser (Alsop et al, 2005). 
Då föregående tema till stor del handlar om att ge informationella resurser 
så handlar det här i stället om att stärka de psykologiska resurserna. Ett par 
av personerna uttrycker att karriärcoachningen har resulterat i att de känner 
ett större självförtroende. Detta ökade självförtroende har varit avgörande 
för de steg de sedan tagit. Bandura (1977 refererad till i Eysenck, 2000) 
menar att många individuella skillnader i beteendet styrs av skilda nivåer 
då det gäller en viss form av självförtroende, ”self-efficacy”. Det handlar 
om individens bedömning av den egna förmågan att på ett bra sätt hantera 
olika situationer. Verbal övertalning är då en av de faktorer som skulle 
kunna styra en människas upplevelse av självförtroende i en given 
situation. En person som efter karriärcoachningen har börjat studera på 
halvtid i en annan riktning är helt säker på att detta är karriärcoachningens 
förtjänst. På frågan om hon tror att det hade blivit av ändå svarar hon;  
 
          ”Nej aldrig, jag hade tvivlat och undrat, vågar jag men de här korten och 

coachen som fanns där, du ser ju resultaten och verkligen kryddade mig att 
det är ju det här du ska göra, du ska inte hålla på med allt det där andra, det 
är det här du ska göra, hon bättrade på självförtroendet också så jag vågade 
söka” (5). 

 
En annan av intervjupersonerna beskriver också hur han genom 
karriärcoachningen fått stöd för att våga agera. Han beskriver den situation 
han var i då han genomgick karriärcoachningen;  
 

”… Jag tittade i platsannonserna då och det som kändes jobbigt då det var 
det här att – vågar jag söka nåt annat, vågar jag, eftersom jag varit där så 
länge så kändes det skrämmande att ta sig någon annanstans… jag var bra 
nere då, det här vem är jag egentligen, den där självkänslan är otroligt 
viktig” (2). 

 
I samband med karriärcoachningen sökte personen en annan tjänst och på 
frågan om detta var karriärcoachningens förtjänst svarar han; 
”Självförtroendemässigt, ja det var det, att våga ta det där steget” (2).  Han uttrycker 
att det inte var själva metoden som var mest betydelsefull utan det stöd han 
kände från coachen;  
 
        ”Själva den grejen gjorde väl egentligen inte att jag tog det här steget utan 

det var mer det att jag fick en respons liksom att våga ta steget, jag hade ju 
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inget att förlora… det kändes ju inget roligt att gå till det andra jobbet. Det 
kan ju liksom inte bli sämre” (2).  

 
Denna person har efter genomgången karriärcoachning bytt arbete. Han 
berättar hur bra han trivs och han tycks i och med arbetsbytet ha ökat sin 
anställningsbarhet. Han säger att; ”det här passar mig som handsken alltså, här 
finns så många utvecklingsmöjligheter” (2).  
 
En karriärvalssituation kan liknas vid Giddens (1997) beskrivning om 
ödesdigra ögonblick som också är sammankopplade med ödesdigra beslut. 
Dessa ögonblick hotar den skyddshinna för den ontologiska tryggheten 
som attityden om att allt är som vanligt innebär. För att våga ta språnget i 
en sådan situation krävs ett rikt mått av tillit. För ett par personer har 
karriärcoachningen inneburit ett stöd för att kunna känna tillit och för att 
våga ta ”språnget”. Coachen tycks i dessa sammanhang ha fungerat som en 
skyddshinna för den, i det ödesdigra ögonblicket, hotade ontologiska 
tryggheten. 
 

       Alsop et al (2005) menar att de psykologiska resurserna är särskilt kritiska 
för en persons agency, det vill säga förmåga att göra avsiktliga val. 
Personer med låg grad av psykologiska resurser är också mindre benägna 
att göra de val som stärker övriga resurser. De tenderar att göra val efter 
”trånga” strävanden utifrån hur de upplever sina livsmöjligheter och 
upprätthåller därmed sin ”icke -empowered” status.          
 
Den person som i sin handlingsplan haft som mål att utöka sin 
hobbyverksamhet för att på längre sikt kunna arbeta mindre tid på sitt 
nuvarande arbete har än så länge inte börjat agera i den riktningen. Hon 
beskriver att hon nog skulle ha behövt mer stöd; ”Om man ser till hur jag är 
som människa så hade hon behövt ta mig under armen och gått med mig till… så att det 
blir av, det är lätt att det rinner ut i sanden men det är ju mitt eget fel, det är ju för att jag 
inte tar tag i det” (4). 
 
Att hon inte börjat agera i enlighet med sitt mål anser hon bero på en 
osäkerhet inför vad andra ska tycka om det hon gör (hon planerar att sälja 
egna tillverkade föremål); ”det är bara det att man är ju så feg, man är så rädd att 
det är ju ingen som kommer att tycka om det jag gör” (4). 
 
Då jag frågar personen om hon ändå tror att chansen att hon ska ta tag i de 
här bitarna har ökat efter att hon genomgått karriärcoachningen så tror hon 
det; 
 
        ”Ja, det tror jag, eftersom hon stöttade en så pass. Hon kunde visa på att det 

finns ju möjligheter att lyckas och det kan andra människor säga till mig 
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också men hon är ju en annan person om man säger, hon är ju inte i min 
närhet och säger det för att hon är snäll” (4). 

 

4.2.5 Strukturera och begränsa arbetet 

Ett kännetecken för dagens arbetsliv är att vissa arbeten tenderar att bli mer 
gränslösa. Detta innebär att den enskilde individen, i högre utsträckning, 
ansvarar för skapandet av den egna arbetsuppgiften och för att själv sätta 
gränser för sina åtaganden (Allvin et al, 2006). En följd av detta torde vara 
ett ökat behov för individen att utveckla strategier för att hantera de 
uppluckrade gränserna och skydda sig mot överkrav.  
 
Den person som behövde stöd för att kunna prioritera och välja 
arbetsuppgifter i sin nuvarande arbetssituation upplever sig fått stöd med 
detta. Hon berättar att i och med att hon fått diskutera igenom de olika 
delarna med en person som är opartisk känner hon sig nu säkrare på vad 
hon vill. Hon ser också tydligare de olika delarna i arbetet och kan därmed 
strukturera upp arbetsuppgifterna på ett bättre sätt. Hon beskriver 
förändringen så här;  
 

”… Jag kan se delarna i det, jag delar upp det mera. Nu är det den här delen 
eller nu är det den delen eller nu är det den delen… jag tyckte att det var 
jobbigt att tacka nej, det la bara på. Nu är det lättare att föra en diskussion 
om jag eventuellt skulle göra någon del, jag tror att jag är säkrare i vad jag 
vill nu” (6). 

 
Hon har också lärt sig att markera, både inför sig själv och inför andra, var 
gränsen går för att arbetet inte ska inkräkta för mycket på hennes fritid. 
Hon säger att; ”jag har väl blivit tydligare under det här året att markera vad som är 
min fritid” (6) och att ”jag har blivit bättre på att markera att nu vill jag vara ostörd” (6).  
 
Hon berättar att hon efter särskilt intensiva perioder har valt att arbeta 
deltid en period efteråt. Redan innan en period med hög arbetsbelastning 
inleds tar hon en diskussion med sin chef om detta och gör redan i förväg 
upp ett deltidsschema. Hon säger att; ”det är ett sätt att orka och det är ett sätt att 
markera både för mig själv och andra att nu är det den här arbetstiden som gäller och 
det kommer jag att hålla hårt på” (6). 
 
För denna person tycks karriärcoachningen ha varit ett stöd för att kunna 
hantera gränslösa krav i arbetet och därmed kanske ett stöd för ett hållbart 
arbetsliv.   
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4.3 Sammanfattning 
Intervjupersonerna har då de sökt sig till karriärcoachningen haft olika 
behov och befunnit sig i olika situationer. Fem av personerna känner att de 
har behov av att gå vidare i sitt arbetsliv. De vill ha nya utmaningar och 
behöver finna en ny väg. För en av personerna handlar det istället om 
prioriteringar och vägval i den befintliga arbetssituationen. För alla handlar 
det om ett behov av stöd för att kunna välja och för att finna sin väg i 
arbetslivet. I detta sammanhang framträder även ett ansvar inför 
verksamheten.   
 
Vissa av de motiv eller omständigheter som leder till att personerna vill gå 
vidare i arbetslivet tycks vara av en mer tvingande karaktär. Det handlar 
om övermäktiga krav och reducerade utvecklingsmöjligheter. Detta är de 
skäl som gör att individen hamnar i en återvändsgränd. Andra motiv eller 
omständigheter handlar om att individen vill förverkliga egna behov och 
förväntningar i arbetslivet och även med hänsyn till privatlivet. Individen 
befinner sig då i en vägkorsning där det känns angeläget att finna sin egen 
väg. Det gäller då att kunna välja bland många alternativ. 
 
De flesta av intervjupersonerna upplever sig ha fått hjälp med att reflektera 
över sig själva och sina möjligheter och detta har också lett till att de 
kunnat göra mer medvetna val. För ett par av personerna har 
karriärcoachningen haft en igångsättande effekt för att ta tag i de praktiska 
delarna kring arbetssökandet. För ett par har det istället handlat om ett stöd 
för att våga agera. En person har i och med karriärcoachningen fått hjälp 
med att strukturera upp och begränsa sina arbetsuppgifter samt med att 
markera var gränsen går för att arbetet inte ska inkräkta för mycket på 
fritiden. 
 
Efter genomgången karriärcoachning har två personer bytt arbete och trivs 
bra med detta. En person har blivit mer aktiv i sitt sökande men inte fått 
något nytt arbete. En person har börjat utbilda sig på halvtid i en annan 
riktning. Den person som hade som mål att utöka sin hobbyverksamhet har 
ännu inte gjort detta. En person har kombinerat, strukturerat och begränsat 
sina befintliga arbetsuppgifter på ett bättre sätt.        
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5. DISKUSSION 

 
Här diskuteras studiens problemområde utifrån ett 
organisationsperspektiv. Studiens slutsatser och förslag till fortsatt 
forskning presenteras. Slutligen diskuteras hur den metod och det 
tillvägagångssätt som använts i studien kan tänkas ha påverkat resultatet.     
 

5.1 Avslutande diskussion 
Karriärcoachningen är ett försök till att sätta de individuella valen i fokus 
och söka integrera dessa med de behov som finns i organisationen. Hur kan 
man då utifrån det stöd som karriärcoachningen har inneburit för 
intervjupersonerna diskutera ämnesområdet utifrån ett 
organisationsperspektiv. Behövs ytterligare strategier? Diskussionen i det 
här kapitlet förs utifrån ett resonemang om hur ett nytt psykologiskt 
kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare skulle kunna se ut. Hur kan 
lojalitet och engagemang återvinnas? Hur ska man kunna skapa ”win-win- 
situations”?   
 

5.1.2 Anställningsbarhet – för ett nytt psykologiskt kontrakt? 

I den utmaning det innebär för individen att själv forma sin karriärbana 
finns ett behov av och behövs ett stöd för att individen ska kunna stärkas 
som aktör i förhållande till den egna arbetslivsplaneringen. Personerna i 
den här studien har på olika sätt fått det stödet. Karriärcoachningen kan 
därmed vara en strategi för att fler karriärer ska kunna utvecklas enligt 
egna behov och förväntningar och i större utsträckning leda till 
självförverkligande. Den kan också vara en strategi för att bryta inlåsning, 
särskilt den inlåsning som i grunden beror på icke tillfredsställda 
utvecklingsbehov. Det moderna livet stratifieras enligt Bauman (2000) 
utifrån möjligheten att själv välja sin rörlighet. Karriärcoachningen kan 
vara ett stöd för att fler ska få möjlighet till detta. Om man använder 
Baumans metaforer handlar det helt enkelt om att människor ska gå ifrån 
att vara vagabonder till att vara turister. I och med att karriärcoachningen 
sätter individens behov och förväntningar på karriären i fokus kan den 
också sägas vara en strategi för skapandet av ett nytt psykologiskt kontrakt.  
 
Det räcker dock inte alltid med att göra människor till mer självständiga 
aktörer. De strukturella förutsättningarna behöver också samspela med de 
individuella valen på så sätt att de tas tillvara och låter sig integreras i 
organisationen. Man skulle kunna se det som att erbjudandet om 
karriärcoachning till alla medarbetare i kommunen representerar en 
emancipatorisk politik där idealt sett ett livslångt lärande, 
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utvecklingsmöjligheter och anställningsbarhet erbjuds de anställda. Det kan 
också vara ett stöd för individen att utifrån de egna livsstilsvalen kunna 
förvalta dessa möjligheter, det vill säga en livspolitik. I det här 
sammanhanget är det intressant att se vilka möjligheter som verkligen finns 
för individen. Karriärcoachningen kan sägas främja en livspolitik, en 
självförverkligandets politik, där individens egna val är i fokus. Livspolitik 
förutsätter dock till en viss nivå även en emancipatorisk politik. För stora 
strukturella begränsningar för karriärrörlighet kan då sägas motverka de 
självförverkligande processer man söker uppnå genom karriärcoachningen. 
 
För att kunna ta tillvara de karriärbehov, den vilja till utveckling och det 
ansvar för verksamheten som finns behöver man arbeta på olika nivåer för 
att stimulera rörligheten. Är de strukturella begränsningarna allt för stora är 
det meningslöst med insatser på aktörsnivå. Rörligheten kan inte heller 
enbart vara mellan liknande arbeten då detta inte lockar de personer som 
vill utvecklas och kanske inte heller leder till ökad anställningsbarhet. 
Distinktionen mellan rörlighet och karriär utgör här en kritisk punkt för 
skapandet av ett nytt psykologiskt kontrakt. 
 
På en strukturell nivå kan man exempelvis satsa på möjlighet till praktik, 
internutbildning och validering. Det kan också finnas anledning att se över 
kvalifikationskrav för vissa befattningar, dessa kan i vissa fall bygga på 
förlegade föreställningar om vilka kompetenser som behövs. En av 
intervjupersonerna föreslår en särskild pott med arbeten för ”äldre” 
eftersom det inom vissa yrken är svårt att arbeta upp till 65 års ålder. 
Frågan är var gränsen går för arbetsgivaren då det gäller att erbjuda karriär 
- och utvecklingsmöjligheter. Är man beredd att, i vissa fall, acceptera en 
lägre kompetens och därmed en längre inskolningsperiod för att på så sätt 
återvinna lojalitet och engagemang samt visa på att man är en attraktiv 
arbetsgivare? 
 
Strukturella begränsningar kan också handla om bristande marknadsföring 
och förankring. För att en strategi som karriärcoachning ska kunna sägas 
rikta sig till alla medarbetare behöver dessa också känna till att tjänsten 
finns. Om marknadsföringen då är bristfällig kan det ifrågasättas om 
tjänsten verkligen representerar en emancipatorisk politik. En satsning på 
en strategi som karriärcoachning, om den ska vara framgångsrik, får inte 
ske som ett sidospår i organisationen utan bör integreras med andra 
lämpliga strategier. Olika karriärstrategier som integreras samverkar och 
förstärker därmed varandras effekt. På många sätt borde cheferna var 
nyckelpersoner för att karriärcoachningen som strategi ska kunna både 
marknadsföras bättre och kunna integreras med övriga strategier. Detta kan 
exempelvis innebära att chefer tar ansvar för att informera om 
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karriärcoachningen på personalträffar och att erbjudandet om tjänsten tas 
upp som en naturlig del i medarbetarsamtal exempelvis då personer 
uttrycker önskningar om rörlighet, karriärbyte eller utveckling.    
 
Vissa forskare (se t ex Hiltrop, 1995 och Millward & Kyriakdou, 2004) 
menar att arbetsgivaren kan balansera upp ett brutet psykologiskt kontrakt 
genom att erbjuda personalen den kompetensutveckling de behöver för att 
vara anställningsbara. En förutsättning för detta är, enligt min tolkning, att 
individens behov och förväntningar på den egna karriären sätts i fokus. Då 
de personliga valen fångas upp och tas tillvara gynnar det också 
organisationen. Lojalitet och engagemang behöver, i ett nytt psykologiskt 
kontrakt, återvinnas på annat sätt än genom anställningstrygghet och 
traditionell karriärutveckling. Ett rörligt arbetsliv, utifrån individens egna 
val, leder många gånger till en naturlig kompetensutveckling och ett 
nätverksbyggande som gynnar den enskildes anställningsbarhet. Att 
underlätta för intern karriärrörlighet kan för individen då innebära en ny 
sorts anställningstrygghet som inte, på något sätt, ger samma trygghet men 
som däremot erbjuder en större valfrihet flexibilitet och mångfald då 
individuella karriärer hanteras. Kanske kan detta vara en ny sorts 
anställningstrygghet som, i den föränderliga tid vi lever i, organisationer 
klarar av att tillhandahålla. Kanske kan det också vara en 
anställningstrygghet som bättre passar den individualiserade människan? 
 

5.1.3 Hållbarhet – för ett nytt psykologiskt kontrakt? 

Vi har konstaterat att för skapandet av ett nytt psykologiskt kontrakt med 
förutsättningar för att kunna skapa ”win-win-situations” är det viktigt att de 
individuella valen fångas upp och, så långt som möjligt, låter sig integreras 
i organisationen. För ett par av intervjupersonerna har möjligheten att 
genomföra ett arbetsbyte lett till en ökad arbetstillfredsställelse och för en 
av dessa också till att ohälsa med eventuellt åtföljande sjukskrivning har 
kunnat undvikas. Man kan dock inte ta för givet att de individuella valen 
alltid handlar om att man vill röra på sig. Det kan också vara så att 
människor egentligen skulle vilja kvar på sina arbetsplatser men på grund 
av bristande förutsättningar i arbetet ser de inte detta som en realistisk 
möjlighet.  
 
I dagens arbetsliv ser vi två skilda spår. Vissa arbeten tenderar att bli mer 
gränslösa. Det innebär att den enskilde individen, i högre utsträckning, 
ansvarar för skapandet av den egna arbetsuppgiften och för att själv sätta 
gränser för sina åtaganden. Risken finns då att dessa människor exploaterar 
sig själva för hårt. Det andra spåret innebär att kraven i arbetet blir allt mer 
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oflexibla och att människor sliter i underbemannade företag (Astvik et al, 
2006). 
 
Astvik et al (2006) har intervjuat personer vars gränslösa arbetskrav har 
resulterat i att de blivit sjukskrivna. Undersökningen visar att dessa 
personer är beredda att i ett framtida arbete välja bort engagemang och 
utveckling i arbetet mot tydligare avgränsningar för att de ska kunna utföra 
ett bra arbete. Detta visar på att det finns ett skriande behov av att söka 
utveckla strategier för att människor ska kunna hantera de uppluckrade 
gränserna och skydda sig mot överkrav.   
 
Den här studien visar på att karriärcoachningen kan utgöra en sådan 
strategi. För en av intervjupersonerna har coachningen inneburit ett stöd för 
att dels kunna hantera gränslösa krav i arbetssituationen dels för att kunna 
sätta gränser för vilken inverkan arbetet ska ha på fritiden. Studien visar på 
att rörlighet inte behöver vara vare sig motivet för eller målet med 
karriärcoachningen. Karriärcoachningen kan också vara ett stöd för 
skapandet av ett hållbart arbetsliv för de personer som har så kallade 
gränslösa arbeten, svårare då för de personer vars arbeten istället innefattar 
oflexibla krav.  
 
Oflexibla arbetskrav är förknippade med underbemanning, tidspress och 
brist på individuell anpassning (Astvik et al, 2006). I den här studien kan 
man se exempel på hur bristande förutsättningar för arbetets utförande 
leder till ohälsa och reducerade utvecklingsmöjligheter för individen. Den 
bristande arbetsförmågan, inlåsningen eller en önskan om att komma 
vidare i arbetslivet bottnar då, till stor del, i dessa bristande förutsättningar. 
Man kan då ifrågasätta om karriärcoachning och rörlighet är nycklar till att 
bryta inlåsningen eller om det snarare handlar om att man måste tillsätta 
resurser för att förbättra förutsättningarna för arbetets utförande. 
 
Det är i det här sammanhanget det blir problematiskt hur organisationer ska 
välja att förhålla sig till individens ökade ansvar. Talet om rörlighet och 
anställningsbarhet kan användas för att stärka individer som aktörer men 
det kan också användas som sorteringsverktyg (Garsten & Jacobsson, 
2004). Kraven på vissa arbetsplatser och för vissa yrkesgrupper är så högt 
ställda att människor inte förmår stanna där ett helt arbetsliv. Systemet 
bygger då på att människor själva, helst innan det är för sent, ska inse att 
det är dags att röra sig vidare genom arbetslivet. Talet om rörlighet och 
anställningsbarhet används då för att sortera ut de personer som inte 
tillägnat sig detta flexibla förhållningssätt. Det används då också för att 
legitimera utslagningen av dessa personer på arbetsmarknaden. 
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Frågan är vilka konsekvenser den ökande ohälsan kommer att få i 
samhället. En ökad användning av trygghetssystemen, minskade offentliga 
medel och en ökad globalisering av arbetsmarknaden har satt 
välfärdssystemet under hård press. Det svenska trygghetssystemet har på 
olika sätt förändrats, bland annat genom en minskning av antalet 
ersättningsberättigade och genom minskade ersättningsnivåer. I likhet med 
talet om anställningsbarhet ökar betoningen på individens skyldigheter. 
Huvudsyftet är att få individen att ändra sin attityd och ta till sig ett mer 
”ansvarsfullt beteende”. Problemet är att det tas för givet att det är just 
”oansvarighet” som är orsaken till den ökade ohälsan (Hetzler et al, 2005). 
Man kan misstänka att den allt mer pressade situationen på dagens 
arbetsplatser har lett till att, samtidigt med nedmonteringen av den svenska 
välfärdsmodellen, allt fler bedöms ha nedsatt arbetsförmåga. Återstår då en 
ökad utslagning av dessa människor eller ett ökat ansvar, både från 
individhåll och från arbetsgivarhåll. 
  
Det här är svåra avvägningar då det gäller hur man ska förhålla sig som 
organisation och som arbetsgivare, vilken roll man ska spela och vilket 
ansvar man ska ta i välfärdssamhället. En sak torde i alla fall vara säker. 
Det vore olyckligt om ett arbete för att stimulera rörligheten blir ett sätt att 
bortse från bristande förutsättningar i arbetsmiljön och i stället lägga 
ansvaret på individens axlar. Dessutom har man ett framtida 
rekryteringsbehov att ta hänsyn till. Frågan är hur man kommer att klara en 
framtida personal- och kompetensförsörjning till de yrken inom vilka allt 
fler får en känsla av att man inte kan arbeta ett helt arbetsliv. Vem vill 
utbilda sig till ett yrke som man vet att man förr eller senare måste omskola 
sig ifrån? 
 
Hur ska ett nytt psykologiskt kontrakt kunna ge en ”win-win-situation”? 
För en, för både individ och organisation, gynnsam utveckling är det 
viktigt att de individuella valen fångas upp och låter sig integreras i 
organisationen. Detta gäller inte bara om man vill röra på sig utan också 
om man vill vara kvar på sin arbetsplats. Arbetet med att stimulera 
rörligheten måste kombineras med ett arbete för att förbättra 
förutsättningarna i arbetet för vissa grupper. En livspolitik där individens 
val sätts i fokus måste kombineras med en emancipatorisk politik där det 
erbjuds mer jämlika livsmöjligheter. Det finns de som gärna stannar på sin 
plats och ger ett långsiktigt engagemang bara villkoren är drägliga. Risken 
är att ett ökat fokus på individens ansvar leder till en ökad utslagning i 
arbetslivet. Talet om rörlighet och anställningsbarhet används då för att 
sortera ut de personer som inte håller måttet, som inte klarar den stress det 
innebär att vara flexibel, ständigt utvecklas och lära nytt. Gränsen mellan 
turist och vagabond är tunn och den kan lätt korsas. Risken finns att de 
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personer som uppfyller kraven är en effektiv arbetskraft idag men inte 
imorgon. Kanske är det de personer som inte fullt ut uppfyller kraven som 
utgör den arbetskraft som håller i längden. De representerar en effektivitet 
som inte värderas kortsiktigt utan en effektivitet som istället bygger på 
hållbarhet. 
 

5.2 Slutsatser 
• I den här studien har karriärcoachningen visat sig vara ett stöd för att 

människor ska kunna stärkas som aktörer i förhållande till den egna 
arbetslivsplaneringen. Det utgör därmed en strategi för att fler 
karriärer ska kunna utvecklas enligt egna behov och förväntningar. 
Möjligheten ökar då för att man ska kunna ta tillvara de 
karriärbehov, den vilja till utveckling och det ansvar för 
verksamheten som finns och integrera detta med de behov som finns 
i organisationen.  

 
• Det räcker dock inte med att göra människor till självständiga 

aktörer. Arbetet måste också kombineras med att man ser över de 
strukturella förutsättningarna för rörlighet. Det kan exempelvis 
handla om att erbjuda internutbildning, validering eller om att 
ifrågasätta kvalifikationskrav för vissa befattningar. 

 
• För att karriärcoachning som strategi ska vara framgångsrik behövs 

en massiv marknadsföring och förankring av tjänsten. Cheferna 
skulle här kunna vara nyckelpersoner, både för att tjänsten ska kunna 
marknadsföras och för att den ska kunna integreras med övriga 
strategier, exempelvis tas upp som en naturlig del i 
medarbetarsamtal.     

 
• Egna behov och förväntningar kan också handla om att man vill vara 

kvar på sin arbetsplats. Karriärcoachningen kan då utgöra en strategi 
för ett hållbart arbetsliv för de personer vars arbeten innefattar 
gränslösa arbetskrav. För de personer vars arbeten består av oflexibla 
krav krävs i stället en tillförsel av resurser för att förbättra 
förutsättningarna i arbetet. 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning   
Vad händer egentligen med de människor som blir mer medvetna om sig 
själva och vilka möjligheter det finns om sedan hindren för att kunna 
åstadkomma en förändring visar sig vara för stora. Skapar det större 
missnöjdhet, frustration och känslor av misslyckande än om individen 
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överhuvudtaget inte hade börjat tänka i dessa banor. Är det, helt enkelt, 
dumt att väcka den björn som sover? Eller är det istället så att, genom att 
personen blir mer medveten om förutsättningarna och utifrån detta tar ett 
medvetet beslut så ökar möjligheterna för individen att kunna finna 
sinnesro i sin livssituation? Att nå en djupare förståelse i detta skulle vara 
intressant. 
 
I den här studien har intervjupersonernas rörlighetshistoria haft betydelse 
för deras anställningsbarhet och för deras möjlighet till att kunna 
genomföra frivilliga karriärbyten. Detta väcker frågor och vore intressant 
att undersöka vidare. Vilken betydelse har egentligen rörlighetshistoriken 
för anställningsbarheten? Det vore här intressant att jämföra frivillig och 
ofrivillig rörlighet samt rörlighet mellan lika respektive olika 
arbetsuppgifter eller branscher. 
 
I den här uppsatsen har jag avgränsat undersökningen till att enbart gälla de 
personer som kommit till karriärcoachningen på eget initiativ. Det vore 
intressant att studera även andra grupper exempelvis de som kommit på 
inrådan av sin chef. I det här sammanhanget skulle man kunna undersöka 
när personerna ”fångas upp” av chefen. Är det då de ser att en person vill 
utvecklas och uppmuntrar detta trots att de ser personen som en värdefull 
medarbetare eller är det när personen mår så dåligt att hon eller han riskerar 
att bli sjukskriven eller inte längre utför ett gott arbete.  
 
Detta hör, i stor utsträckning, samman med vilka attityder cheferna har till 
intern rörlighet och detta vore således intressant att studera. Är de beredda 
att ibland gå miste om kompetent personal för att i stället uppmuntra dessa 
att utvecklas och gå vidare i arbetslivet. Är de villiga att ibland acceptera 
en längre inskolningsperiod genom att rekrytera internt istället för att gå ut 
externt för att finna personer med högre kvalifikationer. Dessa frågor, 
verksamhetschefers och personalchefers uppfattningar, är förmodligen en 
kritisk punkt för i fall karriärcoachning som strategi ska kunna förankras i 
organisationen eller inte. 
 

5.4 Studiens trovärdighet 
Här diskuteras hur den metod och det tillvägagångssätt som använts i 
studien kan tänkas ha påverkat resultatet. Resonemang som legat till grund 
för vissa ställningstaganden angående studiens utförande återges i kapitel 
3. Metod. Diskussionen förs i det här kapitlet utifrån kriteriet trovärdighet. 
 
Inom kvalitativ forskning är det inte ändamålsenligt att använda 
kvalitetskriterierna reliabilitet och validitet på samma sätt som inom 
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kvantitativ forskning. Enligt Bryman (2002) kan man istället använda 
kriteriet trovärdighet för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. 
Trovärdigheten består i sin tur av fyra kriterier; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till konfirmering. 
  
Det finns många olika sätt varpå en viss social verklighet kan beskrivas. 
Frågan är då hur tillförlitlig den beskrivning är som forskaren kommer 
fram till. Att skapa en tillförlitlighet i resultaten handlar om att man går till 
väga på ett sätt som motsvarar de regler som finns. Det kan också handla 
om att man visar sina resultat för de personer man undersökt för att de ska 
kunna bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet på ett riktigt sätt, så 
kallad respondentvalidering (Bryman, 2002). Resultat och analysdelen 
skickades till intervjupersonerna för att de skulle kunna bedöma om 
framställningen återspeglade en riktig bild av deras tankar och 
uppfattningar. Ingen av intervjupersonerna hade något att invända mot 
beskrivningen.  
  
Användandet av öppna frågor har förmodligen underlättat för att få fram en 
riktig bild av de undersökta personernas verklighet. Fördelen med en öppen 
intervju kan vara att man lättare fångar upp fler av de aspekter som 
intervjupersonen tycker är relevanta och att det lämnas utrymme för 
oförutsedda svar och reaktioner. Detta minskade troligen också risken för 
styrning vilket också stärker studiens tillförlitlighet. Att kunna upptäcka de 
trådar som kommer fram och nysta vidare så att personen får 
vidareutveckla sina tankar kräver dock övning. I de senare intervjuerna var 
jag mer förtrogen med intervjusituationen och med intervjuguiden och 
detta kan naturligtvis ha påverkat resultatet.  
 
Inom kvalitativ forskning är man egentligen inte ute efter att generalisera 
varpå kriteriet överförbarhet på sätt och vis kan upplevas som en paradox. 
Även om man är inriktad på att undersöka det unika kan man dock genom 
fylliga beskrivningar underlätta för läsaren så att denne kan föreställa sig 
och bedöma om det resultat som presenteras skulle kunna placeras i ett 
annat sammanhang (Bryman, 2002). Talande och träffsäkra beskrivningar 
ökar användbarheten och den framtagna kunskapen blir till nytta även i 
andra kontexter. I intervjusituationen har jag genom att använda mig av 
öppna frågor lämnat utrymme för personerna att beskriva sina tankar på ett 
fylligt och uttömmande sätt. Även i presentationen av resultatet har jag 
försökt att ge så fylliga beskrivningar som möjligt utan att det skulle 
inverka negativt på läsbarheten.  
 
Kriteriet pålitlighet motsvarar reliabilitet inom kvantitativ forskning. För 
att resultatets pålitlighet ska kunna bedömas bör en granskning av 
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forskningsprocessens alla delar kunna göras (Bryman, 2002). Jag har i den 
här uppsatsen försökt att lämna en så fullständig redogörelse som möjligt 
för varje steg i forskningsprocessen.  
   
Avgränsningen att enbart vända sig till de personer som vänt sig till 
karriärcoachningen på eget initiativ leder säkerligen till en viss skevhet i 
beskrivningen av ämnesområdet. Man kan anta att dessa personer är mer 
positiva än de som kommer dit på inrådan av sin chef eller på grund av mer 
tvingande omständigheter. En större bredd hade här kunnat ge en mer 
rättvisande bild. Å andra sidan gör inte studien anspråk på att gälla för alla 
de som genomgår karriärcoachningen utan beskriver ett antal personers 
unika erfarenheter, i det här fallet erfarenheter hos de personer som har 
vänt sig till karriärcoachningen på eget initiativ.    
 
Att kunna styrka och konfirmera handlar om att det ska vara uppenbart att 
forskaren inte medvetet försökt att styra undersökningen i riktning mot ett 
visst resultat (Bryman, 2002). Även här anser jag att öppna frågor är en 
fördel att använda eftersom det minskar risken för en medveten styrning 
från intervjuarens sida. Risken för styrning kvarstår trots detta. Eftersom 
jag var angelägen om att vara avspänd och att tanken var att intervjun 
skulle upplevas som ett vanligt samtal kan spontana tankar och följdfrågor 
i vissa fall kunnat vara något ledande. Jag tror ändå att den avspända 
intervjuformen hade mer fördelar än nackdelar då personerna fick stort 
utrymme till att uttrycka egna tankar och upplevelser. 
 
Man måste också rannsaka sig själv och fråga sig om det faktum att 
uppsatsen skrivs på uppdrag har påverkat den kritiska blicken, detta också 
eftersom ämnesområdet för mig utgör en eventuell framtida arbetsmarknad. 
Genom kontakt med uppdragsgivaren har jag från början fått en positiv 
bild av verksamheten och det kan vara svårt att i undersökningen agera helt 
förutsättningslöst. Jag kan inte försvara mig på annat sätt än att jag försökt 
att förhålla mig så objektivt som möjligt. Jag har strävat efter att i val av 
teori samt i analys och tolkning teckna en så mångfacetterad bild av det 
studerade ämnesområdet som möjligt.   
 
En annan viktig sak att ta upp är hur undersökningen har påverkats av att 
jag under samma period själv genomgick karriärcoachningen. Detta har 
förmodligen haft både positiv och negativ inverkan. I samtalet kunde jag 
genom igenkännande i intervjupersonernas beskrivningar förmedla en 
förståelse för den process de genomgått vilket förmodligen ledde till att 
samtalet blev mer dynamiskt. Att jag emellanåt kunnat inflika med egna 
erfarenheter i samtalet har möjligen i vissa fall lett till att jag förekommit 
personernas egna berättelser och styrt samtalet i en viss riktning.  
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Ett sätt att styra, åtminstone på vilket sätt ett resultat slutligen uppfattas, är 
genom val av den teori som används för analys och tolkning av det 
empiriska materialet. Val av teorianknytning påverkar, med eller 
omedvetet säkerligen hur en viss utsaga kategoriseras och tolkas. Att jag 
tagit del av viss teori före den empiriska undersökningen kan ha påverkat. I 
och med användandet av öppna frågor tror jag att risken för detta minskat 
jämfört med om jag hade använt mig av en mer strukturerad intervjuguide. 
Att kunskapen om teorin ändå har styrt undersökningen kan dock inte 
uteslutas. Det är sannolikt att vissa följdfrågor ställts utifrån den kunskap 
man förvärvat. Om detta har gjort att andra aspekter förbisetts som man 
annars hade varit mer öppen inför är svårt att avgöra. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Missiv 
 
 
Hej!  
 
Jag heter Charlotte. Jag har fått förmånen att, på uppdrag av Linköpings 
kommun, utvärdera hur karriärvägledningen och karriärcoachningen fungerar. 
Jag undrar därför om du är villig att delta i en intervju för detta ändamål. Tanken 
är att jag ska intervjua några av de personer som under år 2006 på eget initiativ 
har vänt sig till karriärvägledningen och som även har genomgått 
karriärcoachning. 
 
Jag som genomför denna undersökning går på Personal och Arbetsvetenskapliga 
programmet på Linköpings universitet och denna undersökning kommer även att 
ligga till grund för min C-uppsats som beräknas bli färdig under våren. 
 
Syftet med undersökningen är att utvärdera vilken betydelse karriärvägledningen 
och karriärcoachningen har haft för de personer som genomgått den. Intervjun 
kommer att ta högst en timme. Plats bestämmer vi gemensamt, lokaler på 
Kommunens kompetenscentrum eller vid Linköpings universitet finns att tillgå. 
Intervjuerna kommer förmodligen att genomföras under vecka 14-16. Om 
samtycke finns kommer intervjuerna att spelas in för att underlätta bearbetning 
av materialet. Bandinspelningar och utskrifter kommer att förvaras på ett säkert 
sätt och förstöras efter att studien är avslutad. Alla uppgifter kommer att 
hanteras och presenteras konfidentiellt. Ditt deltagande som intervjuperson är 
naturligtvis frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande. 
Förhoppningen är att resultatet ska komma till nytta för att utveckla och 
förbättra verksamheten. I detta skulle ditt bidrag som intervjuperson vara väldigt 
värdefullt. 
 
Om du är villig att delta i intervjun kommer jag att höra av mig till dig för att 
bestämma tid och plats. Om du har frågor innan du bestämmer dig är du 
välkommen att höra av dig. 
 
Med vänlig hälsning Charlotte Flyckt 
 
Tfn: 000-000 00, 0000-00 00 00 
E-mail : chafl000@student.liu.se       
 
 
 



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
 

Intervjuguide 
 

 
1. Hur ser din arbetslivshistoria ut? Vad arbetar du med nu och vad har du 

arbetat med tidigare i livet?  
 
 

2. Hur kom det sig att du vände dig till karriärcoachningen?  
 

• Utvecklingsbehov 
 

• Balans arbete och fritid 
 
• Arbetsmarknadssituation 

 
• Arbetsmiljö 

 
 

3. Vilken betydelse har karriärcoachningen haft för din situation och för hur 
du tänker om din arbetssituation?  

 
• Mig själv 

 
• Arbetsliv 

 
• Mer aktör/mer rörlighetsbenägen 

 
• Upplevd konkret betydelse/har karriärcoachningen underlättat 

 
 

4. Vad har du för tankar inför ditt framtida arbetsliv?  
 
 

 


