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Sammanfattning

Syftet  med  detta  examensarbete  var  att  studera  hur  unga  arbetslösa  individers 
personliga utveckling kan främjas av coaching. I  studien ingick 28 arbetslösa unga 
individer mellan 16 och 24 år, varav 16 deltog i projektet Kubik vars mål var att coacha 
och stödja deltagarna i deras individuella utveckling och reducera risken för att de ska 
hamna  i  utanförskap.  Metoden  bestod  av  en  kombination  av  intervjuer  och  ett 
kvasiexperiment utformade utifrån teorier om coaching av Johansen & Oestrich (2005), 
McDermott  &  O'Connor  (1998)  och  Stelter  (2003).  De  specifika  beteende-  och 
tankebeskrivningarna  som studerades  handlade om respondenternas  upplevelser  och 
uppfattningar  om  framtiden,  självförtroende  och  sociala  färdigheter  och  hur  de 
eventuellt kan förändras genom coaching. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär 
och  analyserades  med  hjälp  av  IPA  (Interpretative  phenomenological  analysis). 
Kvasiexperimentet  bestod  av  enkäter  som  analyserades  med  avseende  på 
mellangrupps- och inomgruppsdesign. Resultaten av intervjuerna visade att deltagarna i 
projektet  uppfattade  en  förändring  inom  de  studerade  kategorierna,  men 
kvasiexperimentet  stödde  inte  hypotesen  att  de  sannolikt  inte  skulle  ha  genomgått 
denna förändring om de inte hade deltagit i projektet.  En slutsats som drogs var att 
deltagarna  i  projektet  Kubik  genomgick  personlig  utveckling,  som  enligt 
intervjugruppen kan tillskrivas coaching. Fler respondenter och ett längre tidsintervall 
skulle  kunna  leda  till  säkrare  slutsatser  vid  en  utvärdering  av  liknande  projekt  i 
framtiden.

Nyckelord: coaching, personlig utveckling, unga arbetslösa



Abstract

The  aim  of  this  thesis  was  to  study  how  personal  development  of  unemployed 
adolescents may be promoted by coaching. Twenty-eight participants between the ages 
of 16 and 24 were included in the study, whereof 16 participated in a project called 
Kubik,  where  the  purpose  was  to  support  the  participants  in  their  individual 
development and minimize the risks for them to end up in alienation from society. The 
method was a combination of interviews and a quasi-experiment based on theories of 
coaching by Johansen & Oestrich (2005), McDermott & O'Connor (1998) and Stelter 
(2003).  The specific accounts of behaviour and cognition in the study regarded the 
respondents’ perceptions of the future, self-confidence and social skills and how these 
may change due to coaching. The interviews were semi-structured and were analyzed 
with IPA (Interpretative phenomenological analysis). The quasi-experiment consisted of 
inquiries, which were analysed both in a between-groups design and a within-groups 
design.  The results  from the  interviews  showed  that  the  participants  in  the  project 
experienced change within the studied categories,  but  the quasi-experiment  did not 
support the hypothesis that they would probably not have experienced this change if 
they had not  participated in  the project.  A conclusion that  was drawn was that  the 
participants in the project Kubik experienced personal development that, according to 
the interview group, may be ascribed to coaching. A larger number of participants and a 
longer time interval could lead to safer conclusions if a similar investigation should 
take place in the future.

Keywords: coaching, personal development, unemployed adolescents
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

I  denna  studie  behandlas  hur  unga  arbetslösa  individers  personliga  utveckling  kan 
främjas av coaching. Hypotesen är att coaching kan stödja friska individer så att de kan 
förbättra förmågan att sätta upp och nå mål, övervinna hinder, upprätthålla motivation 
och undvika passivitet och känslor av hjälplöshet och på så sätt medverka till sin egen 
lycka och framgång (Biswas-Diener, 2009; Stelter, 2003). Långvarig arbetslöshet kan 
bidra till depression eller inlärd hjälplöshet (Rodriquez, 1997; Winefield, Tiggemann, 
Winefield, & Goldney, 1993). Depression medför ofta nedstämdhet, passivitet, negativ 
självuppfattning, självförebråelser eller självanklagelser, önskan att fly eller gömma sig 
(Beck, 1970). Inlärd hjälplöshet innebär att en person inte tror att det är någon idé att 
försöka eller  anstränga sig för  att  övervinna motgångar  eller  uppnå någonting  som 
personen önskar (Seligman, 1975).

Målet med coaching är att öka människors motivation samt att bli bättre på att hantera 
motstånd och att lära sig strategier för att känna igen och vända negativa tankebanor 
när de uppstår (Biswas-Diener, 2009; Stelter, 2003). McDermott och O'Connor (1998) 
framhäver att människor inte ändrar sig om de inte anser att det finns goda anledningar 
att göra det. Antingen behöver de tro att de kan komma bort från någonting som de vill  
undvika eller  tro att  de vinner någonting betydelsefullt.  Genom önskan att  undvika 
långvarig arbetslöshet samt att få ett arbete och en egen försörjning kan coaching för 
unga arbetslösa vara en möjlighet till positiv personlig utveckling.

I  ett  tidigare examensarbete,  Ung och arbetslös  i  Kubik (Kulo,  2009),  intervjuades 
coacher  och  coachade  unga  arbetslösa  personer  som  deltog  i  projektet  Kubik. 
Resultatet från examensarbetet Ung och arbetslös i Kubik pekade på att majoriteten av 
deltagarna i projektet Kubik ökar sin självkännedom och sin kompetens, men det var 
inte möjligt att dra någon slutsats om denna skillnad kunde tillskrivas projektet Kubik 
(Kulo, 2009).

1.2 Unga människor i arbetslöshet

Unga människor  beskrev sin situation som arbetslösa  i  en undersökning av Barbro 
Josefsson (2007). De menade att det är viktigt med sociala aktiviteter och med struktur 
i vardagen och att anstränga sig för att få ett arbete, men även genom deltagande i olika 
marknadsprojekt.  I  undersökningen  framkom även att  dessa  individer  upplevde  sig 
oförmögna att kunna uppfylla krav på utbildning och arbetslivserfarenhet samt en brist 
hos myndigheter att i  ett  tidigt stadium erbjuda stöd för att  underlätta etablering på 
arbetsmarknaden. Det förefaller som om deltagarna i denna undersökning tvivlade på 
sina möjligheter att påverka och förändra sin situation. Josefsson påpekar att ”[d]et är  
nödvändigt att utveckla metoder för att på olika sätt stödja ungdomarna” (Josefsson, 
2007, s 81).

En utbredd företeelse är att arbetslösa unga människor upplever sig nedvärderade av 
andra för att de är arbetslösa och sådana upplevelser medför ofta känslor av skam. I en 
undersökning  av  Rantakeisu  (2002)  upplevde  var  tredje  arbetslös  ett  försämrat 
hälsotillstånd sedan de hade blivit arbetslösa. Det försämrade hälsotillståndet hade som 
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regel samband med skamkänslor, vilket i sin tur kunde leda till psykiska besvär, såsom 
nervositet och nedstämdhet samt till negativa förändringar i levnadsvanor, aktiviteter 
och  sociala  relationer.  Även  graden  av  ekonomisk  påfrestning  hade  samband  med 
hälsotillståndet  hos arbetslösa och sambandet  förstärktes av att  inte  få pengarna att 
räcka till och att samtidigt ha känslor av skam. De som hade sämst hälsostatus hade 
färre fritidsaktiviteter, sämre självförtroende och såg mindre ljust på framtiden än de 
arbetslösa som erfor mindre grad av ekonomisk påfrestning eller som upplevde en låg 
grad av skamkänslor (Rantakeisu, 2002).

Rantakeisus  (2002)  forskning  visar  att  det  vore  felaktigt  att  sammanföra 
långtidsarbetslösa unga individer under en och samma etikett, då de skiljer sig åt bland 
annat  i  hur  de  värderar  arbete  och  vilken  typ  av  resurser  som  mobiliseras.  Vissa 
individer önskar arbete främst för att  få materiell  och social trygghet,  medan andra 
betonar självförverkligande och karriärmöjligheter. Individer besitter även olika typer 
av resursmobilisering, det vill säga vad som finns till förfogande för att åstadkomma 
vad de vill uppnå. Några har ett nätverk av människor runt omkring sig som de kan 
använda sig av, medan andra inte har det. Detta tyder på att olika individer behöver 
olika former av stöd och att samhällsinsatser för arbetslösa unga människor sannolikt är 
mer framgångsrika om de anpassas till  respektive individ än om individerna måste 
anpassa sig till respektive samhällsinsats.

1.3 Personlig utveckling

Johansen och Oestrich (2005) menar att personlig utveckling innebär att beteenden och 
tankemönster förändras, men detta förutsätter handling. Personlig utveckling sker hela 
tiden,  men  är  personen  inte  själv  aktiv  och  försöker  bestämma  hur  han/hon  vill 
utvecklas  avgörs  utvecklingen av slumpen.  Det  beror  på  att  lärande sker  oavbrutet 
oavsett om personen är med och bestämmer vad han/hon lär sig eller inte. Den som inte 
anstränger sig för att övervinna motgångar lär sig att inte anstränga sig för att övervinna 
motgångar. Blir utgången lyckad, utan ansträngning, lär sig personen att ansträngning 
inte  är  nödvändig,  utan att  det  går  att  lyckas  även med tur.  Blir  utgången i  stället 
någonting helt annat än det som initialt var intentionen, men som också upplevs som 
lyckat, lär sig personen att det går utmärkt att rikta uppmärksamheten mot någonting 
annat och vända den bort från svårigheter (Johansen & Oestrich, 2005).

Vidare kan utgången bli misslyckad, vilket ger upphov till negativa tankar och känslor 
och för att slippa obehag tvingas personen att tränga undan dessa negativa tankar och 
sätta in positiva i stället. De positiva tankarna kan vara undanflykter eller till och med 
lögner,  men  de  uppkommer  för  att  neutralisera  det  obekväma  tillståndet  som  ett 
misslyckande  medför.  Misslyckanden  har  samband  med  inlärd  hjälplöshet,  enligt 
Seligmans teori (1975). Det är inte misslyckandena i sig som är av betydelse utan hur 
personer väljer att förklara dem. Känslor av okontrollerbarhet och oförutsägbarhet ökar 
sannolikheten för inlärd hjälplöshet. 

När  människor  har  svårigheter  med  att  uppfatta  de  komplicerade  samband  som 
existerar  mellan  tankar,  känslor,  och  beteenden  kan  de  ha  stor  nytta  av  coaching 
(Johansen & Oestrich, 2005). Coaching kan definieras som att ge hjälp till självhjälp, 
att lära personer att lära i syfte att det ska leda till personlig utveckling, det vill säga 
förändring. Coaching är inte detsamma som terapi, vilket är något som tillhandahålls 
inom kliniska  miljöer  för  att  behandla  olika  psykologiskt  patologiska  tillstånd som 
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exempelvis  depression,  medan  coaching  är  något  som  traditionellt  utförs  utanför 
kliniska  miljöer  som  stöd  för  psykologiskt  friska  individer  (Biswas-Diener,  2009; 
Johansen & Oestrich, 2005; Stelter, 2003).

1.4 Tidigare forskning

Coaching har ökat från att under 1970-talet främst ha använts inom idrott och ledarskap 
till att idag tillämpas bland många olika grupper i syfte att öka människors motivation, 
förbättra prestationer och utgöra stöd i  den personliga utvecklingen. Metoderna och 
principerna liknar de som används inom kognitiv terapi och de kommer främst från 
kognitiv  psykologi  samt  har  åtskilligt  gemensamt  med  den  positiva  psykologin 
(Johansen & Oestrich, 2005; Stelter, 2003).

Inom  kognitiv  psykologi  studeras  sambandet  mellan  tankar,  känslor,  beteende  och 
kropp. Människors tankar och känslor är starkt förknippade med människors beteende 
som exempelvis beslutsfattande, hur problem löses tillsammans med andra människor 
och hur människan kommunicerar. När tankar och känslor är friska och förnuftiga trivs 
och växer människan. Utifrån den kognitiva psykologins perspektiv ses människan som 
en  aktiv  varelse  som  är  kapabel  att  förändra  sina  egna  tankar  och  beteenden. 
Färdigheter  blir  lättare  att  använda  ju  mer  de  tränas  och  de  förmågor  människor 
utvecklar mest är de som övas och används mest (Eysenck, 2000).

Kognitiv  terapi  utvecklades  av  Aaron  T.  Beck  på  1960-talet  som  en  strukturerad, 
snabbverkande, här-och-nu-orienterad psykoterapi för depression inriktad på att lösa 
aktuella  problem  genom  att  förändra  dysfunktionellt  tänkande  och  beteende. 
Behandlingsformen kan framgångsrikt sättas in under vissa typer av depressioner eller 
mellan  depressionsperioder  då  individen  mår  bättre.  Under  dessa  förhållanden  kan 
samtalsterapi  hjälpa  till  att  förändra  idiosynkratiska  kognitiva  mönster  (orealistiska 
tankebanor) så att sårbarheten för framtida depressioner minskas (Beck, 1970). Terapin 
har sedan dess genomgått vidareutveckling och anpassats till utvidgade populationer. 
Den  underliggande  teorin  utgår  ifrån  att  det  sätt  som  olika  situationer  uppfattas 
påverkar vilka känslor som upplevs och därmed ofta även beteendet, det vill säga vilka 
reaktioner som utlöses. Mer realistiska och adekvata bedömningar av situationer leder 
till förbättringar av humör och beteende (Beck, 1970; 1995).

Den  positiva  psykologin  skulle  kunna  utgöra  ett  enhetligt  teoretiskt  ramverk  för 
coaching, enligt Seligman (2007). Den positiva psykologin är vetenskapen om lycka 
och människans inneboende kraft. Lycka och tillfredsställelse med livet består enligt 
den  positiva  psykologin  av  nöje,  engagemang  och  mening  (Peterson,  Park,  & 
Seligman, 2005). Förbättrad självbild, framförhållning och klarsynthet leder till lycka 
och ett mer tillfredsställande liv. Seligman (1995) har utvecklat ett program, som han 
kallar inlärd optimism, med metoder och övningar, vilka liksom vid coaching går ut på 
att förstå samband mellan tankar, känslor och beteende för att därmed träna sig på att  
förändra dem.

1.5 Metodologiska problem

Studier  som  avser  att  utvärdera  projekt  kan  påträffa  metodologiska  problem  som 
försvårar framtagande av information som visar på orsaker till eventuell förändring:



4

• Negativa tankar  har  som regel  samband med negativa känslor  (Beck,  1970; 
Johansen  &  Oestrich,  2005;  Seligman,  1975),  därför  undviker  människor  i 
första hand att berätta om när de inte klarar av att hantera situationer innan de är 
säkra på att de litar på personen de ska berätta det för (Johansen & Oestrich, 
2005; Stelter, 2003). 

• Det är möjligt att det råder en tidsfördröjning mellan coaching och effekt så att 
eventuell  förändring  hos  målgruppen  inte  kommer  att  visa  sig  inom  given 
tidsram. 

• Den  betydelse  som  coachernas  personliga  och  sociala  kompetenser  har  för 
resultatet  (Stelter,  2003)  är  svår  att  behandla  närmare  för  att  det  är 
problematiskt att utvärdera, men även av etiska skäl.

• Ett projekt baserat på samverkande övningar i grupp och individuell coaching 
har sannolikt inverkan på eventuella förändringar hos gruppen. I vilken grad det 
sker kan vara svårt att avgöra. 

• Deltagare som inte önskar  coaching för sin personliga utveckling,  men som 
ändå deltar i ett projekt kan möjligen påverka resultatet genom att motarbeta 
processen och dra med sig delar av, eller till och med hela, gruppen. 

• Det kan finnas deltagare som önskar eller behöver utvecklas, men som inte kan 
dra  fördel  av coaching på  grund av att  de behöver  annat,  som till  exempel 
terapi.

1.6 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete är att undersöka på vilket sätt eventuella förändringar i 
beteenden  eller  tankemönster  har  uppfattats  av  deltagarna  i  projektet  Kubik.  De 
specifika beteenden och tankebanor som kommer att studeras är de som handlar om 
deltagarnas sociala färdigheter, tankar om framtiden och om självförtroende. Dessutom 
kommer eventuella skillnader mellan deltagares uppfattningar inom berörda kategorier 
och icke-deltagare att studeras. De specifika frågeställningarna är:

• Hur  uppfattar  deltagarna  sina  tankar  och  beteenden  inom  de  studerade 
kategorierna?

• På vilket sätt upplever deltagarna att de utvecklas som individer genom att delta 
i projektet?

• Skiljer sig deltagares och icke-deltagares uppfattningar åt?
• Är det möjligt, utifrån de data som framkommer i denna undersökning, att dra 

slutsatsen  att  deltagarna  i  projektet  Kubik  genomgår  en  förändring  som de 
sannolikt inte skulle ha genomgått om de inte hade deltagit i projektet?
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2. Teoretisk referensram

2.1 Coaching

Ordet coaching kommer från engelskan och betyder instruktion och handledning, men 
idag  används  begreppen  coach och  coaching som  svenska  ord  utan  översättning. 
Coaching är en stödmetod vid personlig utveckling. Metoden bygger, precis som vid 
kognitiv terapi, på sambandet mellan tankar, känslor, kropp och beteende, men skiljer 
sig  från terapi  främst  genom att  i  terapi  ligger  fokus i  regel  på det  privata,  medan 
coaching inriktar sig på det professionella. Terapi syftar till läkning av psykiska skador, 
medan coaching är en ”samtalsform där en person med hjälp av frågor hjälper an annan 
att nå klarhet i förhållande till ett problem eller en utmaning” (Stelter, 2003, s 107).

I coaching lär sig deltagarna att känna efter var i kroppen de upplever olika känslor, 
sätta ord på känslor samt att identifiera automatiska tankar och ifrågasätta dessa tankars 
trovärdighet, testa annorlunda tankar och beteenden för att sedan tillämpa vad de har 
lärt  sig  i  hemuppgifter.  Det  är  sällan  enbart  argument  kan  få  någon  att  ändra 
uppfattning eftersom föreställningar och värderingar inte alltid är logiska. För att en 
förändring  ska  ske  är  det  nödvändigt  att  den  coachade  personen  har  eller  får  de 
kunskaper som behövs, men kanske viktigare ändå är att kunskaperna prövas genom att 
omsättas i handling. Målet är att när nya beteenden övas skapas nya erfarenheter som 
ska  leda  till  insikten  att  förändrade  tankar  om  händelser  innebär  nya  möjligheter 
(Johansen & Oestrich, 2005; Lages & O'Connor, 2004; McDermott & O'Connor, 1998; 
Stelter, 2003).

När någonting inte står rätt till signalerar kroppen detta genom smärtsignaler, sjukdom 
eller dysfunktion. När det gäller psykisk ohälsa, såsom oro, uppgivenhet eller vilsenhet, 
tar det ofta lång tid innan kroppen visar det med smärta eller sjukdom, vilket innebär 
att  problemet  har  varat  under  en  längre  tid  (McDermott  &  O'Connor,  1998).  Ett 
beteende  kan  upplevas  som  oförargligt  eller  rent  av  sunt  fastän  det  är  skadligt  i 
längden.  Bakgrunden  till  aktivt  handlande  är  motivation.  I  coaching  tränar  sig 
människor  att  känna  igen  och förstå  sina  egna  motiv.  Positiv  förstärkning  är  mest 
motiverande, då agerandet uppkommer av lust eller för att uppnå ett mål som har ett  
värde. Motivationen kan sjunka vid negativ förstärkning, det vill säga när handlandet 
uppkommer för att undvika något obehagligt. Att under lång tid sakna motivation är en 
riskfaktor för depression (Johansen & Oestrich, 2005; Seligman, 1995).

Tankar är ofta nyckeln till att förstå vilka fenomen som ligger bakom eget och andras 
beteende. Genom coaching kan personer tränas att känna igen negativa tankebanor. Att 
de är negativa kan inses genom att de brukar väcka negativa känslor såsom besvikelse, 
nedstämdhet, uppgivenhet eller ilska och hindra personen från att nå sina positiva mål. 
Om tankarna saknar en solid grund kan personerna inse det genom att ifrågasätta hur 
säkra de är på att de är sanna eller att de stämmer (Johansen & Oestrich, 2005; Lages & 
O'Connor, 2004;  McDermott & O'Connor, 1998).  Negativa tankebanor kan leda till 
depression eftersom de har inverkan på bland annat hur olika tillstånd som exempelvis 
stress och ilska hanteras eller hur relationer byggs upp (Beck, 1970; Seligman, 1995).

För att coaching ska ha effekt måste den coachade personen acceptera att bli coachad. 
Processen innebär att både coach och coachad blir varse om vilket behov personen har 
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av coaching och att identifiera vad personen önskar uppnå eller vad hon eller han vill 
undvika. Genom att ställa frågor om individens egna förslag till lösningar får personen 
möjlighet att aktivt lära sig att söka efter de bästa lösningarna. Ett centralt mål med 
coaching  är  att  arbeta  fram olika  beteende-  och  tankestrategier  som personen  kan 
använda sig av när coachen inte längre finns med (Johansen & Oestrich, 2005; Lages & 
O'Connor, 2004; McDermott & O'Connor, 1998; Stelter, 2003).

För att förändring ska ske hos en individ krävs dessutom personligt engagemang. Inom 
coaching tränas personer att inse att var och en äger sina egna problem och ansvarar för 
att de bästa lösningarna upptäcks och prövas och att även om den bästa lösningen i ett 
visst specifikt fall kan vara någon annans förslag är det personen själv som ska värdera, 
acceptera  och  genomföra  detta.  Positiv  personlig  utveckling  medför  att  individen 
upplever  ett  mer  realistiskt,  balanserat  och  sant  självförtroende,  mer  optimistiska, 
verklighetsförankrade och målinriktade tankar om framtiden samt förbättrade sociala 
färdigheter (Johansen & Oestrich, 2005; Stelter, 2003).

2.2 Sociala färdigheter

Sociala färdigheter avser förmågan att kommunicera och interagera med andra. Det är 
möjligt att begå misstaget att anta att en människa som har goda sociala färdigheter 
även är extrovert. Goda sociala färdigheter är inte detsamma som att vara extrovert. 
Goda sociala färdigheter är när en individ är skicklig på att använda kommunikation 
och interaktion för att göra någonting gott för andra såsom att hjälpa, glädja eller få 
någonting i andra att växa, men även att äga förmåga att ta emot hjälp, uppmuntran, råd 
eller kunskaper från andra (Johansen & Oestrich, 2005).

Sociala färdigheter kan delas in i minst sex områden;  icke-verbala färdigheter,  som 
kroppsspråk, verbala färdigheter, som konsten att både ta emot och sända budskap i ett 
samtal,  emotionella  färdigheter, vilka  kan  vara  förmågan  att  hantera  egna  känslor 
exempelvis vrede samt att känna av andras känslor, självbevarandefärdigheter, som att 
kunna säga ifrån eller prata om någonting obehagligt, problemlösningsfärdigheter, som 
att kunna förhålla sig till instruktioner, prioritera, bedöma och ta beslut i samråd med 
andra samt intima färdigheter, som används i nära, personliga och intima kontakter som 
att berömma eller ta emot beröm, visa intresse, närma sig, visa entusiasm och lust. En 
människa kan möjligen vara extrovert eller introvert i olika omfattning, men det avgör 
inte vilka sociala färdigheter som besitts. Träning av sociala färdigheter är en central 
del av coaching och första steget handlar om att coach och coachad blir varse om vilka 
förmågor som behöver tränas (Johansen & Oestrich, 2005).

Kvaliteten på relationer har stor betydelse för hälsan liksom hela den sociala miljön 
(McDermott & O'Connor, 1998). Människor med goda sociala färdigheter känner sig 
behagliga till  mods i  nya situationer, de kompromissar  och samarbetar  och litar  på 
andra människor. De har förmåga att hantera konflikter, de kan be om ursäkt och uttala 
sina önskningar (Seligman, 1995).

2.3 Tankar om framtiden

Människor som bär med sig smärta och besvikelser från tidigare upplevelser förväntar 
sig att det kommer att ske liknande dåliga saker i framtiden (Beck, 1970; Beck, 1995; 
Seligman, 1995). Inom coaching tränas personer att skilja på dåtid, nutid och framtid så 
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att de blir bättre på att förstå att det är i nutid som mål sätts upp och beslut fattas, att det 
görs på basis  av tidigare erfarenheter och att  de till  viss del  avgör hur vår framtid 
kommer att se ut. Det finns övningar för att mäta hur tiden används och att lära sig att 
ägna lagom mycket tid åt det förflutna eller framtiden (Johansen & Oestrich, 2005).

Johansen & Oestrich (2005) menar att konsten att sätta upp klara och precisa  mål är 
avgörande för om det leder till handling. Människor som är rädda för att misslyckas 
kan ofta konsten att avfärda möjligheter som omöjliga. De skapar trygghet genom att 
skjuta upp, undvika eller  förneka att  olika möjligheter finns och framlägger istället 
problemen  och  svårigheterna  som  tämligen  oövervinnerliga.  Uppskjutande  är  ofta 
förbundet med negativa tankar och hindrar personen från att utvecklas. När en person 
utvecklas tränar hon sig att använda och förbättra sina kompetenser och färdigheter, 
men om utvecklingen förhindras av negativa tankar är det destruktivt för individen och 
kompetenserna och färdigheterna riskerar att försämras i och med att de inte används.

Önskvärda framtida mål är, enligt McDermott och O'Connor (1998), betydelsefulla för 
att  de  skapar  känslor  av  mening och för  att  det  gör  dem lättare  att  nå.  Det  är  av 
betydelse att en människa vet vad han/hon vill annars vandrar han/hon planlöst utan att 
ens lägga märke till om han/hon har kommit fram. Ju tydligare en person kan vara med 
vad han/hon vill ha, desto lättare är det att få det. Beck (1970) hävdar att en individ 
som regel är medveten om sekvensen händelse/stimulus och → verkan, men behöver 
ofta  träna  sig  i  att  fylla  i  länken  emellan,  det  vill  säga,  händelse/stimulus  → 
kognition/tanke  → verkan. Innan personen blir  medveten om vilka tankebanor som 
igångsätts av olika händelser fungerar dessa tankebanor mer eller mindre automatiskt. 
Tankar som ”Jag kommer inte att klara det här. Det är ingen idé” eller ”Om jag gör 
detta  kommer  jag  bara  känna  mig  värre”  leder  som regel  till  minskad  motivation. 
Genom att sätta ord på vilka tankar som förekommer blir det möjligt att ifrågasätta 
deras giltighet.

Individers  förväntningar  om  framtiden  påverkas  av  deras  förklaringsstil,  menar 
Seligman (1995). Det betyder att  det sätt  som de förklarar tidigare framgångar och 
misslyckanden på har inverkan på hur de förväntar sig att de kommer att klara av saker 
i framtiden. Individers förklaringsstil består av tre aspekter; vem som bär ansvaret, hur 
länge händelsen kommer att pågå samt hur stor del av livet som kommer att påverkas 
av händelsen.  Ansvaret för en händelse kan läggas på individen eller  på andra och 
vilket som väljs har inverkan på självkänslan. De två övriga aspekterna, hur varaktig 
och  hur  genomgripande  orsaken  förklaras  vara,  påverkar  individens  beteende  som 
reaktion på händelsen. Om personen tror att händelsens resultat kommer att bestå för 
evigt  och  prägla  alla  delar  av  livet  kommer  han/hon  inte  att  försöka  förändra  sitt 
beteende  i  framtiden  eftersom  det  inte  anses  vara  någon  idé,  vilket  leder  till  en 
uppgivenhet som försvagar självkänslan.

2.4 Självförtroende

Självförtroende utgörs av på vilket sätt en individ tror på sig själv och sin förmåga. 
Självförtroende  är  ofta  avgörande  för  om  en  människa  når  sina  mål.  Ett  gott 
självförtroende sänder  budskap om ”övertygelse,  auktoritet,  trivsel  och livskvalitet” 
(Johansen & Oestrich, 2005, s 124). Ett för lågt självförtroende innebär som regel ett 
underdånigt beteende och personen trycker ner sig själv. Vid ett för högt självförtroende 
är beteendet mer dominant och personen kan trycka ner andra. Både det alltför låga och 
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det alltför höga självförtroendet hänger ihop med ångest och inbillade hot som båda 
kategorierna  vill  undvika,  den  ena  genom underdånighet  och  den andra  genom att 
försvara sig själv i alltför stor utsträckning. En annan variant är när personen låtsas vara 
enig utåt, men handlar tvärt emot alla överenskommelser och sviker andra. Det händer 
om individen är rädd för konfrontationer och inte kan hantera det på ett konstruktivt 
sätt. Följden blir som regel motvilja och bristande förtroende från omgivningen.

Självförtroende  har  att  göra  med  självvärdet,  vilket  är  människans  kognitiva 
representation  av  sig  själv.  Att  klara  av  sina  uppgifter,  respekt  från  andra  och 
självrespekt  har  inverkan  på  självvärdet.  Om en  människa  har  lågt  självvärde  kan 
han/hon agera ut sin frustration genom passivitet i stället för genom utagerande attack. 
Att till exempel uppleva sig sakna respekt från andra, inte vilja bli tillsagd av andra 
eller ha svårt att acceptera och ta till sig andras åsikter kan uttryckas genom att förhala 
saker och ting eller hitta på dåliga ursäkter som ”jag har inte haft tid” eller säga ”ja” 
men göra motsatsen. Personer som har problem med självförtroende och självvärde kan 
träna sig i att det är möjligt att vara oense med andra samtidigt som det går att bevara 
sitt självförtroende och sitt självvärde. Det hänger på förmågan att kunna hålla på sin 
rätt utan att trampa på andras rätt. Ett bra självvärde, ett gott självförtroende och goda 
sociala  färdigheter  används  till  att  bygga  upp  en  själv  och  andra.  Detta  skapar 
medkänsla, trovärdighet och förtroende (Johansen & Oestrich, 2005).

McDermott och O'Connor (1998) menar att självförtroende har samband med hälsan på 
så sätt att hälsa utgör hela individens sätt att vara inklusive identiteten, föreställningar, 
färdigheter,  beteende  och  den  sociala  miljön.  Identiteten  utgörs  av  en  människas 
uppfattning av sig själv inklusive de föreställningar och värderingar om synen på livets 
mening. Uttalandet ”Jag är arbetslös” visar att personen har antagit en identitet som 
arbetslös.  Uttrycket  ”Arbetslöshet  är  tråkigt  och  deprimerande”  visar  på  personens 
föreställning, medan uttalandet ”Jag blir uttråkad av att vara arbetslös” demonstrerar 
fokus på färdigheten och slutligen ”Jag söker arbete” avspeglar samma tillstånd, men 
här fokuseras på beteendet. I uttrycket ”Många av mina vänner söker också arbete” är 
perspektivet den sociala miljön. Varje instans,  fysisk och psykisk, har betydelse för 
hälsan.  Beteende  påverkas  i  hög  grad  av  föreställningar,  varför  det  är  effektivt  att 
förändra föreställningar om önskan är ett förändrat beteende. Att ändra vanemässiga 
beteenden kan vara svårt, men det underlättar om värderingarna förändras så att ett nytt 
beteende passar bättre in i ens självbild än ett gammalt.

Ett av symptomen vid depression är lågt självvärde, självkritik och att individen anser 
sig själv skyldig till sina motgångar och brister (Beck, 1970). Ett kännetecken är att  
tidigare misslyckanden och traumatiska/dåliga erfarenheter ofta ältas om och om igen. 
Individen kan tränas med kognitiv terapi att  få en mer realistisk bedömning av det 
förflutna  genom  att  öva  sig  i  att  detaljerat  beskriva  sina  framgångar  och  goda 
erfarenheter.  Det  finns  sålunda  ett  samband  mellan  självförtroende  och  tankar  om 
framtiden hos individer.
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3. Metod

3.1 Metodologiska utgångspunkter

I detta arbete har en kombination av intervjuer och enkäter utgjort forskningsmetoden. 
Borell  och  Brenner  (1997)  hävdar  att  olika  metoder  i  en  undersökning  kan  öka 
säkerheten i  analysen förutsatt  att  metoderna resulterar i  observationer  som pekar i 
samma riktning. Det vetenskapliga förhållningssättet som intervjumetoden grundar sig 
på  är  främst  fenomenologin  vars  fokus  är  att  studera  och  beskriva  människors 
uppfattningar.  Vilken mening  som en individ  tillskriver  en  situation  avgörs  av  hur 
situationen  uppfattas.  I  detta  ligger  grunden  för  individers  handlingar  och 
tankar/resonemang (Howitt,  2010).  Ståndpunkten är att  uppfattningar kan förändras, 
därför avser empirin (intervjuerna) att generera en trovärdig förståelse och slutsats och 
hänsyftar inte till att appliceras på uppfattningar om upplevelser av coaching i generell 
mening.

Tolkningsarbetet utfördes med hjälp av IPA (Interpretative phenomenological analysis), 
vilket är en analysmetod som baseras på människors beskrivningar av upplevelser och 
erfarenheter utifrån deras perspektiv. IPA är en ideografisk metod där intresset ligger på 
varje enskild individ snarare än att försöka generalisera om hur människor agerar mer 
generellt. IPA är en tolkande snarare än en beskrivande metod. Det innebär att den som 
utför  tolkningen har  betydelse  för  vilken  tolkning som görs.  Tolkningen utgår  inte 
bokstavligen från  vilka  ord  som sagts  utan  är  en  del  av  en  systematisk  analys  av 
meningen av det som har sagts (Howitt, 2010).

Enkätmetoden syftade till att kunna förklara om deltagarnas uppfattningar kan sägas 
förändras som effekt av coaching oavsett om den eventuella förändringen är beständig 
eller  av  övergående  karaktär.  Den  teoretiska  referensramen  var  främst  avsedd som 
underlag  för  intervju-  och  enkätfrågor  samt  som  utgångspunkt  för  analysen  av 
intervjuerna  och  inte  som en  samling  teorier  som skulle  verifieras  eller  falsifieras 
genom empirin.

3.2 Respondenter

Respondenterna bestod av 28 arbetslösa individer mellan 16 och 24 år varav 16 deltog i 
projektet Kubik (Tabell 1).

Tabell 1. Fördelning av respondenter i undersökningen

Intervjugruppen  utgjordes  av  nio Kubikdeltagare,  tre  kvinnor  och  sex  män.  Tolv 
intervjuer genomfördes initialt, men ett bortfall erhölls på tre personer som avslutade 
projektet innan det var dags för den andra intervjun. Medelåldern var 20,8 år. Fem 
projektdeltagare  hade  fullgjort  ett  gymnasieprogram,  tre  hade  gått  en  del  av  ett 

Respondenter Intervjugrupp Enkätgrupp Totalt
Coaching Inte coaching

Experimentgrupp Kontrollgrupp
Kvinnor 3 2 9 14

Män 6 5 3 14
Totalt 9 7 12 28
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gymnasieprogram samt folkhögskola och en hade endast gått ut grundskolan. Två hade 
arbetat  mer  än  ett  år,  fem hade  haft  vikariat  eller  sommarjobb  och  två  hade  haft  
praktikplatser. Samtliga hade svenska som modersmål.

Enkätgruppen bestod av 19 försökspersoner varav sju deltog i projektet Kubik. Dessa 
sju  utgjorde  en  experimentgrupp  och  två  av  dem  var  kvinnor  och  fem  var  män. 
Medelåldern var 20,43 år. Det var ett bortfall i experimentgruppen på två personer som 
slutade  innan  andra  enkäten.  Övriga  12  försökspersoner  utgjorde  en  kontrollgrupp, 
vilka  inte  deltog  i  projektet  Kubik  eller  något  liknande  projekt.  Medelåldern  i 
kontrollgruppen var 19,92 år och nio av dem var kvinnor och tre män. Av 38 ifyllda 
första enkäter föll 26 bort ur kontrollgruppen trots upprepade påminnelser.

Intervju- och enkätgruppen utvaldes genom att den grupp deltagare som skulle påbörja 
i  projektet  närmast  i  tid  efter  att  intervjufrågor  hade  fastställts  och  enkäten  hade 
utformats  tillfrågades  och  medgav  att  delta  i  undersökningen.  Två  projektdeltagare 
avböjde  medverkan.  Urvalet  till  kontrollgruppen  genomfördes  vid  två  av 
Arbetsförmedlingens informationsmöten för kategorin unga arbetslösa som låg närmast 
i tid efter att enkäten hade utformats. Ingen avböjde medverkan.

3.3 Material

Intervjufrågor (Bilaga 1) utformades för att motsvara sociala färdigheter, optimism och 
självförtroende  i  enlighet  med  det  teoretiska  ramverket.  I  intervjuerna  var  det  av 
intresse att undersöka intervjupersonernas tankar och sätt att resonera beskrivna med 
intervjupersonernas  egna  ord.  Därför  var  intervjufrågorna  öppna  frågor  som  var 
semistrukturerade i  den mån att  de handlade om de ämnen som var av intresse för 
undersökningen. Följdfrågor förekom om någon intervjuperson hade svårt att svara.

Testinstrumentet utgjordes av enkäter (Bilaga 2 och 3) med olika påståenden som likaså 
utformades i enlighet med det teoretiska ramverket samt den information som framkom 
av intervjuerna. Varje påstående skulle bedömas enligt en femgradig Likertskala med 
alternativen  "Tar  helt  avstånd",  "Tar  delvis  avstånd",  "Tar  varken  avstånd  eller 
instämmer", "Instämmer delvis" och "Instämmer helt". Påståendena skrevs i omkastad 
ordning i enkät nr 2.

För  att  testa  enkätens  reliabilitet  gjordes  först  en  pilotundersökning  med  34 
respondenter  i  ungefär  samma  ålder  motsvarande  undersökningens  målgrupp.  I 
pilotundersökningen  uppnåddes  ett  Cronbach's  alfavärde  av  0,774,  det  vill  säga 
reliabiliteten var acceptabel på alla frågor (Bilaga 4). Påstående 26 uteslöts trots detta 
för  att  den  bedömdes  som  irrelevant.  Efter  reliabilitetstest  för  respektive  kategori 
uppnåddes  högst  Cronbach's  alfa  när  ett  antal  påståenden  hade  plockats  bort. 
Påståendena 1, 6, 8 och 9 behölls för sociala färdigheter, påståendena 10, 11, 13, 14, 17 
och  19  för  optimism  samt  18,  19,  20,  21,  22,  24  och  27  behölls  för  att  avse 
självförtroende.

3.4 Procedur

Undersökningens första del bestod av intervjuer som genomfördes vid två tillfällen med 
cirka sex veckors mellanrum. Första tillfället var innan projektdeltagarna hade påbörjat 
sin medverkan i projektet och nästa tillfälle bestämdes till efter att de hade deltagit i 



11

projektet under cirka sex veckor. Deltagarna medverkar i projektet sammanlagt fem 
månader och coaching fortgår under hela projekttiden. Dock var detta för lång tid för 
att  inrymmas  under  tidsramen  för  detta  arbete.  Därför  fastställdes  de  första  sex 
veckorna som en lämplig tid mellan första och andra tidpunkt för intervju på basis av 
att de färdigheter som studeras tränas i fasen livsorientering som pågår under projektets 
första  fem  veckor.  Intervjuerna  utfördes  i  avskilda  rum  i  projektets  lokaler.  Varje 
intervju tog cirka trettio minuter. 

Parallellt med intervjuerna utarbetades enkäten. När den var färdigställd påbörjades ett 
kvasi-experiment,  vilket  utgjorde  undersökningens  andra  del.  Experimentgruppen 
fyllde i enkäterna, medan undersökningsledaren närvarade i projektets samlingslokal. 
Första enkäten fylldes i en första gång under projektets första dag och en andra gång 
efter  cirka  sex  veckor.  Kontrollgruppen  fyllde  i  den  första  enkäten,  medan 
undersökningsledaren närvarade i en informationslokal hos arbetsförmedlingen. Vid det 
tillfället fick de välja om de ville fylla i den andra enkäten på Arbetsförmedlingen, 
Folkets  Hus eller  annan plats  eller  om de ville  fylla  i  den  via  e-post.  Samtliga  ur 
kontrollgruppen fyllde i andra enkäten via e-post.

Innan intervjuer genomfördes och enkäter fylldes i informerades samtliga respondenter 
om att det var frivilligt att medverka i intervjuer och i kvasiexperimentet, att de kunde 
avsluta sin medverkan i undersökningen när som helst innan den var fullföljd och att de 
kunde avstå från att svara på någon fråga om de så önskade. Denna information gavs 
även skriftligt till alla som medverkade i kvasiexperimentet (Bilaga 2 och 3).

3.5 Avgränsning

Undersökningen avgränsades till arbetslösa personer mellan 16 och 24 år, som antingen 
deltog i projektet Kubik eller inte gjorde det. För att begränsa arbetets omfattning har 
coachernas personligheter, erfarenhet av coaching eller yrkesskicklighet samt frågor om 
försökspersonernas  bakgrund  och  familjeförhållanden  varken  undersökts  eller 
problematiserats, även om dessa faktorer sannolikt har inverkan på försökspersonernas 
upplevelser.  Vilken  inverkan  grupprocessen  och  grupptekniken  har  haft  på 
projektdeltagarna har inte heller undersökts.

3.6 Databearbetning

Under intervjuerna antecknade intervjuaren ned svaren och renskrev dem genast efteråt 
i Microsoft Word. Varje intervjusvar listades därpå under respektive fråga. Nästa steg 
innebar  att  intervjusvaren  tolkades  och  sammanställdes  med  utgångspunkt  i  det 
teoretiska  ramverket.  I  denna  fas  kodades/märktes  olika  beskrivningar  under 
kategorierna sociala färdigheter, optimism och självförtroende. Därefter analyserades 
svaren  ytterligare  för  att  innefattas  i  underkategorier  eller  teman  inom  respektive 
kategori och enkätsvaren bearbetades i Microsoft Excel.  För att fastställa eventuella 
skillnader mellan deltagare och icke-deltagare samt inom respektive grupp användes t-
test för oberoende respektive beroende mätningar.
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4. Resultat

4.1 Intervjuerna

Resultatet från intervjuerna visade att efter sex veckors deltagande i projektet beskrev 
samtliga intervjupersoner förändringar i tankemönster som handlar om antingen sociala 
färdigheter, tankar om framtiden eller självförtroende (Bilaga 5).

4.1.1 Sociala färdigheter

Oberoende av om deltagarna upplevde sig ha goda sociala färdigheter innan de hade 
påbörjat projektet, eller inte, visade intervjuerna att majoriteten av deltagarna (6 av 9) 
upplevde ökade sociala färdigheter efter sex veckor i projektet. Det visade sig i teman 
som  förbättrade  självbevarandefärdigheter,  problemlösningsfärdigheter  eller  färre 
upplevelser av rädsla och osäkerhet inför andra människor.

Ett par av deltagarna som initialt ansåg sig ha goda sociala färdigheter, lätt att fungera i  
grupp och inte var blyga och ganska bra på att läsa av andra upplevde samtidigt brister 
i självbevarandefärdigheter, att de drog på sig för mycket att göra i synnerhet när de var 
arbetslösa  och  att  de  hjälpte  till  med  allt  möjligt  såsom  husrenoveringar  och 
bilreparationer. En av dem beskrev att han hade lättare för att hitta lösningar på andras 
problem än på sina egna. En annan uttryckte sig så här vid första intervjun: ”Jag har 
svårt att säga nej ibland.. Sväljer mycket och mår dåligt själv.” Efter sex veckor sade 
samma deltagare ”Jag har blivit bättre på att säga nej.”

Brister i  problemlösningsfärdigheter beskrevs av flera deltagare. En menade att  han 
hade svårt att tänka lösningsfokuserat om han upplevde att han stod inför ett hinder. En 
annan förklarade att ett problem måste vara outhärdligt innan hon försökte lösa det. 
”Om ett problem är tillräckligt jobbigt gör jag någonting åt det eller ber om hjälp.  
Står nog ut länge. Till slut måste jag ta tag i det men det tar lång tid…” Vid andra 
intervjun gav hon följande beskrivning: ”Problem är kanske en orsak till att jag är här.  
Det är väl för att  jag inte tagit  itu med problemen tidigare. Jag har svårt för nya  
ställen. Låter hellre bli om jag får chansen. Därför är det bra med studiebesök, så  
ingen kan tvinga mig att stanna kvar.”

Ungefär hälften av projektdeltagarna beskrev vid första intervjutillfället  att  de hade 
svårigheter eller helst avstod från att ta konflikter med andra. Så här uttryckte sig en 
deltagare: ”Först vill jag lära känna dem och sen utgå från det. Är lite folkskygg, säger  
inte gärna om något är negativt.. undviker hellre sådant.” Flera menade att de helst lät 
bli att påpeka att de tyckte att någon hade uppträtt störande för vederbörande. De höll 
som regel en distans till andra och kände endast förtroende för några få. Trots detta 
föredrog de att vara med andra framför att vara på egen hand och som en uttryckte det: 
”Jag tänker för mycket när jag är själv och det blir samma tankar som snurrar runt,  
runt.” En annan gav följande beskrivning: ”Jag har inget emot andra människor, de är  
bara läskiga. Jag vet inte vad de tänker. Därför har jag undvikit dem och då har det  
blivit ännu värre. Det var till exempel jättejobbigt att komma hit i början och vara i  
gruppen men jag ville nog ha ut något av det och det kändes bra i gruppen.”

Att vara sig själv och vara avslappnad bland andra var inte självklart hos majoriteten av 
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intervjugruppen. Så här sade en deltagare under första intervjun: ”Är lite typ the funny 
guy. Kan vara seriös om jag är one on one men är oftast lite av clownen, den som  
lättar upp stämningen.” Flera menade att de hade fått träning i att dela upplevelser med 
andra genom projektet. Följande reflektion gavs av en deltagare: ”Jag undrar ofta vad  
andra  människor  tänker  om  mig...  Det  har  blivit  lite  bättre  nu  i  och  med  
livsorienteringen fast det är ännu obehagligt.” En annan uttryckte sig enligt följande 
vid första intervjun: ”De jag inte har att göra med bryr jag mig inte om... Mitt motto är  
sköt dig själv och skit i andra... Jag tycker det är jobbigt att träffa nytt folk. Det är  
enklast  att  vara  med  de  man  redan  känner.”  Samma  deltagare  sade  under  andra 
intervjun: ”Utan livsorienteringen skulle jag inte sitta här med dig eller ens ha kommit  
hit i dag eftersom jag försov mig i morse.”

4.1.2 Tankar om framtiden

De  tre  som  hade  fallit  bort  från  undersökningen  var  de  enda  som  hade  uttryckt 
osäkerhet om projektet skulle kunna ge dem någonting. De nio i intervjugruppen som 
vid första intervjutillfället var positivt inställda till projektet och hade förväntningar på 
att få nya vägar och hjälpmedel mot ett arbete var de som var kvar i projektet efter sex 
veckor. Förväntningarna handlade bland annat om att få hjälp med att söka jobb, att 
tänka mer effektivt och målinriktat  och att  komma igång, få större inblick och mer 
erfarenhet, få motivation samt få hjälp med att bli en bättre person. Efter sex veckor 
upplevde nästan  samtliga  (8  av  9)  att  deltagandet  i  projektet  hade  motsvarat  deras 
förväntningar när det gäller personlig utveckling och framtida jobbmöjligheter.

Majoriteten  av  deltagarna  beskrev  framtiden  som oviss  vid  första  intervjutillfället. 
Trots  att  drygt  hälften  av  intervjugruppen  (5  av  9)  ansåg  sig  se  optimistiskt  på 
framtiden uttryckte de flesta (8 av 9) en vilsenhet när de gällde eventuella framtida 
arbete eller utbildning. Efter sex veckor nämnde samtliga nio mer specifika mål som 
rörde  sig  inom  en  närmare  framtid. De  temastrukturer  som  kunde  utrönas  med 
avseende på tankar om framtiden var främst hur tidigare, dåliga erfarenheter påverkade 
deltagarnas förväntningar om framtiden, brist på motivation, maktlöshet, hopplöshet 
samt flykt.

Fler än hälften av deltagarna hade dåliga erfarenheter från skolan, så som skolk, inte 
godkända betyg eller upplevelser av utanförskap. De ville helst inte gå en utbildning 
såvida det inte var en utbildning de verkligen önskade sig. Samtidigt menade de att de 
hade för liten inblick i vad olika arbeten innebär. Vid andra intervjutillfället hade en 
deltagare sökt ett jobb och flera hade planer på att göra studiebesök.

En deltagare beskrev vid första intervjun framtiden på följande sätt:  ”Jag har inga 
direkta  planer… Hade  inte  godkända  betyg  i  grundskolan.  Jag  tror  det  skulle  bli  
mycket svårt att läsa upp betygen… Vet inte hur det skulle gå… Tror det här [projektet  
Kubik] kan vara bra för mig… Är lite folkskygg… Det har blivit för mycket tid framför  
datorn.” Vid  andra  intervjun  nämnde  samma  deltagare  följande  mål: ”Truckkort.  
Körkort. Jag ska börja träna på gym nu men är ännu lite nervös… Ska kanske börja i  
lilla hallen där det inte är så många andra människor… och man inte syns så väl…” 

En  annan  berättade  initialt:  ”Jag  skulle  behöva  plugga  egentligen  men  det  känns  
jobbigt och tråkigt just nu… Vet inte vad jag vill göra… Jag känner efter för mycket.  
Har struntat i skolan sen fyran. Jag trivs inte i klasser. Vill helst plugga på distans.  
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Måste i så fall ha självdisciplin…” Efter sex veckor gavs följande beskrivning: ”Hitta  
ett ställe där jag känner att jag vill stanna. Vill inte flytta… är inte redo för det, har  
inte hittat någon praktikplats inom konst ännu… Ska kanske testa blomsterbindning.  
Vill ha något kreativt… Jag tycker om att skriva men vet inte om vad… Jag har börjat  
lite hemma.”

Ytterligare en annan uttryckte följande vid första intervjun:  ”Jag känner mig maktlös  
inför framtiden… Jobb är svårt… Jag har fel utbildning… behöver ny utbildning men  
vet inte inom vad… Jag behöver få hjälp att komma igång och få motivation…” Vid 
andra intervjutillfället blev svaret mer specifikt och framåtsyftande både med vad hon 
gillar och en framtida plan ”Jag ska på möte på arbetsförmedlingen i morgon om en  
motorutbildning som jag kanske kan få gå. Jag har alltid gillat att skruva i motorer…  
Det har nog att göra med projektet Kubik att jag fixat mötet med arbetsförmedlingen.  
Fick kanske en spark i röven…” 

När intervjugruppen ombads berätta om sin syn på framtiden framkom teman om hopp 
eller hopplöshet. En deltagare sade vid första intervjun: ”Hoppas ljusare än nu. Saker  
och ting tar aldrig stopp liksom. Behöver jobb, för att jobba behöver jag bil, har inte  
råd med bil… Det blir en ond cirkel… Maktlös.” Liknande beskrivningar återkom även 
under  andra  intervjun:  ”Sitter  och  tänker  mycket.  Tänker  på  allt  negativt.  Blir  
deprimerad i och med att jag inte har någon utbildning. Tänker mycket när jag ska  
sova… Har svårt att sova. Provat läsa en bok om kvällen men det är ändå svårt…”

En deltagare beskrev vid första intervjutillfället att han är medveten om att han behöver 
mer  utbildning för  att  få  jobba med  något  han  tror  att  han  är  intresserad  av,  men 
berättade även att han har stora motivationsproblem och brister i ork och att han hade 
haft det på detta sätt även i gymnasieskolan. Han hade valt att avstå från att delta i 
livsorienteringen  i  grupp.  Vid  andra  intervjutillfället  gav  han  följande  beskrivning: 
”Det får bli som det blir… Jag tar dagen som den kommer… Har ingen motivation…  
Vet inte varför. Ingen aning. Det tar bara stopp.  Om jag till exempel hade ett prov i  
skolan så orkade jag inte läsa… sen gjorde jag något sista kvällen just innan jag la  
mig så jag i alla fall hade gjort något… Kanske lurar jag mig själv med det… Nu ska  
jag  börja  delta  i  livsorienteringen  i  gruppen…  De  säger  att  den  är  bra…” Han 
berättade också att han nu hade bestämt sig för att börja delta i livsorienteringen med 
gruppen, eftersom han tyckte att han inte hade kommit någon vart med den individuella 
coachingen.

Ganska  optimistisk  inför  framtiden  var  den  deltagare  som  redan  vid  första 
intervjutillfället uttryckte sina framtidsplaner med orden ”Fast jobb inom det jag har  
utbildat mig för… hus… tror det kommer att gå…” Deltagaren nämnde mer specifika 
mål vid andra intervjutillfället: ”Nu truckkortet. Sen korttidsenheten och praktik… Det  
leder förhoppningsvis till ett vikariat… Får ta ett steg i sänder… Det finns jobb… får  
kanske inte börja med drömjobbet…”

4.1.3 Självförtroende

Resultatet från intervjuerna visade att efter första intervjutillfället beskrev sex deltagare 
upplevelser av svag självkänsla eller en låg grad av självförtroende. Vid första intervjun 
beskrev majoriteten av intervjugruppen (7 av 9) sig själva, utan att ange orsaker eller 
diskutera erfarenheter som kan ha bidragit till att de ansåg sig vara på ett visst sätt. 
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Samtliga deltagare gav beskrivningar vid andra intervjun som indikerade att var och en 
hade tränat sig i att ifrågasätta och problematisera sina egna uppfattningar. De beskrev 
inte bara hur de såg på sig själva, eller hur de ville presentera sig själva, utan lade fram 
teorier  om orsaker  eller  funderingar  på  att  göra  förändringar.  Inom självförtroende 
innefattades beskrivningar om hur väl intervjugruppen upplevde sig vara på att hantera 
svårigheter och om självinsikt.

Vid första intervjun hade de flesta av deltagarna svårt att ange något exempel på hur de 
hanterade  exempelvis  svårigheter.  De  ansåg  förvisso  att  svårigheter  helst  skulle 
övervinnas,  men  beskrev  sällan  någon  särskild  strategi.  ”Kanske  ta  i  hårdare  så 
kommer det kanske till en lösning…” sade någon. Vid andra intervjun nämnde samma 
deltagare att han tar ett problem i sänder såvida det skulle vara flera och när det första 
problemet  är  löst  gick  i  regel  resten  lättare.  Samtidigt  konstaterade  han:  ”Om jag 
bestämmer mig för att någonting inte går har jag mycket svårt att tänka om. Har lätt  
att se hinder men det är bara när det gäller mig själv inte när det gäller jobb eller  
andra… Det kanske beror på att man är lat…”

Innan starten av projektet nämnde en deltagare planer på vidareutbildning som byggde 
på  det  gymnasieprogram han tidigare hade gått.  Hans beskrivning av  sig själv var 
”Stressad, måste göra saker, praktiskt… vill få saker gjorda, samtidigt vara för mig  
själv…” Efter sex veckor berättade han att han nu upplever sig själv som mer öppen 
och mer positiv även om han tyckte att han hade varit öppen även förut. Han hade nu 
idéer och funderingar på en vidareutbildning inom ett helt annat område än det han 
hade tänkt innan. Så här berättade han: ”Jag hade inte alls tänkt på det yrket innan,  
men nu har jag tänkt om… Har inte tänkt tidigare att jag är framåtriktad och tänker  
framåt, driver… Att det alltid är jag som hittar på saker… Jag gillar att planera men  
inte alltför djupt…”

Undvikande  av  att  hantera  svårigheter  var  vanligt  hos  intervjugruppen.  Somliga 
menade  att  de  gav  upp  och slutade  försöka  så  fort  någonting  kändes  jobbigt  eller 
kämpigt. En av dem uttryckte det så här: ”Jag förtränger det mesta. Känner efter för  
mycket på mornarna. Tänker att jag har nog huvudvärk så jag måste vara hemma. Har  
nog inte gjort många läxor i livet, kan räkna dem på två händer. Vore bra om man  
kunde orka, ena dagen kan det gå så bra…”

Avslutningsvis  följer  några  citat  från  det  andra  intervjutillfället  som  illustrerar 
intervjugruppens uppfattning om projektets första fas som kallas livsorientering och 
coachingens betydelse:

Livsorientering har  varit  väldigt  viktig,  man har  fått  tänka om sig själv… och öppna sina  
sinnen… När  man  går  hemma  blir  man  negativ  och  det  blir  de  gamla  vanliga  mönstren. 
Livsorienteringen handlar om att våga svara… Vi 80-talister är så bortskämda. Vi tar så mycket 
för givet och tar dagen som den kommer. Det är stor skillnad nu, då man kastas ut i arbetslivet  
står man där, helt själv och först då förstår man varför man skulle gå…

Vi har tränat en massa grejer i projektet, självkänsla och sånt… Det kändes fjantigt från början  
men nu efteråt känner man att det har gett nåt… 

Livsorienteringen har varit suverän och gjort mig bra… och fått mig att tänka… Nej, jag 
provade inte allt… men jag har blivit mer självsäker och lite mindre folkskygg..
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Livsorienteringen är jättebra! Det bästa jag har varit med om! Det är bara att se på personalen. 
Det är de som gör det hela…

Inget av det som vi gör här har vi fått göra i skolan. Det borde vi ha fått… Många tror att det  
här är som skola men det är inte alls samma. Här får man träna på vad man behöver utveckla.  
Här är det inget tvång och det slutar med att man själv vill… På arbetsförmedlingen får man 
papper och får veta att man ska göra något men inte varför. I skolan förklarade man sällan  
varför man skulle göra saker. Där handlade det ofta om prov. Här är jag för min egen skull. 
Kanske arbetsförmedlingen kan hjälpa mig när jag vet vad jag vill…

4.2 Skillnader mellan deltagare och icke-deltagare

Ett  t-test  för  beroende mätningar  användes  för  att  undersöka om eventuell  skillnad 
inom  respektive  grupps  självskattningar  från  första  till  andra  enkättillfället  var 
statistiskt  signifikant.  För  att  undersöka  om  det  fanns  någon  skillnad  mellan  hur 
experiment- och kontrollgruppen skattade sig själva efter sex veckor användes ett t-test 
för  oberoende  mätningar.  Resultatet  från  kvasiexperimentet  visade  inte  på  någon 
statistisk signifikant skillnad mellan grupperna eller inom respektive grupp.

4.2.1 Sociala färdigheter

Figur 1. Sociala färdigheter. Beräknat medelvärde av fråga 1, 6, 8, 9. N=19 (nE=7, 
nK=12).

Figur  1  illustrerar  att  det  i  experimentgruppen  erhölls  en  viss  ökning  av  sociala 
färdigheter (M=3,54 vid första enkättillfället och M=3,68 vid andra enkättillfället), men 
denna var inte signifikant. En mycket svag minskning av sociala färdigheter erhölls i 
kontrollgruppen (M=3,94 vid första enkättillfället och M=3,92 vid andra enkättillfället), 
men denna var inte heller signifikant.

Innan  starten  i  projektet  Kubik  skattade  sig  experimentgruppen  lägre  på  sociala 
färdigheter (M=3,54) jämfört med kontrollgruppen (M=3,94), men skillnaden mellan 
grupperna  var  inte  signifikant.  Efter  att  experimentgruppen  hade  genomgått  sex 
veckors  träning  skattade  kontrollgruppen  fortfarande  högre  på  sociala  färdigheter 
(M=3,92)  jämfört  med  experimentgruppen  (M=3,68)  men  detta  var  inte  heller 
signifikant.
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4.2.2 Tankar om framtiden - Optimism

Figur 2. Optimism. Beräknat medelvärde av fråga 10, 11, 13, 14, 17, 19. N=19 (nE=7, 
nK=12).

Figur  2  visar  att  ingen  skillnad  erhölls  för  optimism  mellan  första  och  andra 
enkättillfället varken hos experiment- eller kontrollgruppen. Medelvärdet för optimism 
hos  experimentgruppen  var  3,60  vid  första  enkättillfället  och  3,71  vid  det  andra 
enkättillfället,  vilket  inte  var  signifikant.  Medelvärdet  för  optimism  hos 
kontrollgruppen var 3,93 vid första enkättillfället och 4,03 vid det andra enkättillfället, 
vilket inte heller var signifikant.

4.2.3 Självförtroende

Figur 3. Självförtroende. Beräknat medelvärde av fråga 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27. 
N=19 (nE=7, nK=12).

Figur 3 visar att experimentgruppens självförtroende minskade från M=4,16 vid första 
enkättillfället  till  M=3,76  vid  andra  enkättillfället,  vilket  ej  var  signifikant.  Hos 
kontrollgruppen erhölls en mycket svag minskning, medelvärdet för självförtroende var 
4,11  vid  första  enkättillfället  och  4,05  vid  andra  tillfället  och  detta  var  inte  heller 
signifikant.
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5. Diskussion

5.1 Resultatdiskussion

5.1.1 Personlig utveckling

Syftet  med  detta  arbete  var  att  undersöka  på  vilket  sätt  eventuella  förändringar  i 
beteenden  eller  tankemönster  hade  uppfattats  av  deltagarna  i  projektet  Kubik. 
Resultatet  från  intervjuerna  pekade  på  att  samtliga  i  intervjugruppen  uppfattade 
förändringar inom de studerade kategorierna sociala färdigheter, tankar om framtiden 
och självförtroende. Resultatet  från kvasiexperimentet speglade i  viss mån resultatet 
från  intervjuerna.  Även  om  kvasiexperimentets  resultat  inte  var  signifikanta  och 
därmed inte gav stöd för att deltagarna i projektet Kubik genomgick en förändring som 
skulle ha uteblivit om de inte hade deltagit i projektet är det betydelsefullt att påpeka att 
det heller inte bevisar motsatsen, det vill säga att projektet inte medför några effekter 
över huvud taget.

Resultatet  från  intervjuerna  visade  att  nästan  samtliga  beskrev  att  projektet  hade 
motsvarat  deras  förväntningar  när  det  gäller  personlig  utveckling.  Enligt  teorierna 
avgörs effekten av coaching av att den coachade personen accepterar att bli coachad 
(Johansen  &  Oestrich,  2005;  McDermott  &  O'Connor,  1998;  Stelter,  2003). 
Intervjuerna visade att deltagarna ökade sin motivation, förbättrade sina förmågor att 
hantera  motstånd och  att  lära  sig  strategier  för  att  känna  igen  och  vända  negativa 
tankebanor,  vilket  utgör  centrala  mål  inom coaching (Biswas-Diener,  2009;  Stelter, 
2003).

5.1.2 Sociala färdigheter

Resultatet  indikerade  en  ökning  av  sociala  färdigheter  hos  fler  än  hälften  i 
intervjugruppen.  Likaså  indikerade  kvasiexperimentets  resultat  en  svag  ökning  av 
sociala  färdigheter  hos  experimentgruppen  även  om  ökningen  inte  var  statistiskt 
signifikant,  medan  det  knappt  var  någon  skillnad  alls  i  kontrollgruppen. Enligt 
Johansen  &  Oestrich  (2005) är  träning  av  sociala  färdigheter  en  viktig  aspekt  av 
coaching, där det initialt handlar om att hitta vilka förmågor som behöver tränas. Flera 
deltagare  beskrev  efter  sex  veckor  en  insikt  i  vilka  sociala  färdigheter  respektive 
individ är i behov av att utveckla. Det visade sig till exempel hos den deltagare som 
gick från att förstå att hon undvek att ta itu med problem till att efter sex veckor i 
projektet ha synpunkter på vad för slags tillvägagångssätt som kunde vara passande att 
träna just henne.

Majoriteten i intervjugruppen beskrev att upplevelser av osäkerhet inför omgivningen 
hade minskat från första till andra intervjutillfället, vilket kan tolkas som en ökning av 
sociala färdigheter. Seligman (1995) hävdar att människor med goda sociala färdigheter 
känner tillit till andra och har förmåga att hantera konflikter. Att flera deltagare beskrev 
upplevelser av förbättringar i självbevarandefärdigheter tolkas som ett steg i riktning 
mot ökad förmåga till konflikthantering.

Människors hälsa påverkas av hela den sociala miljön, enligt McDermott & O'Connor 
(1998). Resultatet av intervjuerna visade att deltagarnas önskan att närvara i projektet 
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var hög, eller hade ökat under projektets gång, samtidigt som deras eventuella önskan 
att  stanna hemma (fly)  hade minskat.  Det  tolkas  som att  projektet  Kubik  och den 
sociala miljön i projektet var gynnsam för deltagarnas välmående. Oro och depression 
var  ofta  inblandade  när  intervjudeltagarna  talade  om  sociala  situationer,  såsom 
exempelvis  skola  och  utbildning,  eller  undvikandetendenser  för  att  undgå  en 
problemlösningssituation och ett  eventuellt  misslyckande i  samband med det.  I  takt 
med  att  de  sociala  färdigheterna  utvecklades  minskade  risken  för  depression  hos 
målgruppen.  Beck  (1967)  menar  att  önskan  att  fly  eller  gömma  sig  är  ett  av  de 
beteenden som medföljer depression.

Teman  som  förbättrade  självbevarande-  och  problemlösningsfärdigheter  samt 
minskning  av  osäkerhet  bland  andra  ger  en  helhetsbild  av  förbättrade  sociala 
färdigheter i intervjugruppen. Oavsett i vilken grad detta har skett kommer deltagarna 
att bära med sig erfarenheter som har gjorts i projektet av att det är möjligt att träna 
sociala färdigheter. Ett  mål inom coaching är att  träna den coachade individen i att 
bruka tankestrategier som kan nyttjas när coachingen inte längre bedrivs (Johansen & 
Oestrich, 2005; McDermott & O'Connor, 1998).

5.1.3 Tankar om framtiden

Resultatet visade att efter sex veckor uppgav alla i intervjugruppen mer specifika mål 
som  låg  nära  i  tiden  än  den  ovisshet  som  antyddes  om  framtiden  vid  första 
intervjutillfället.  Detta  är  förenligt  med  det  som  Johansen  &  Oestrich  (2005) 
poängterar, nämligen att kunskap måste omsättas i handling för att förändring ska ske 
och en av förutsättningarna för handling är förmågan att sätta upp klara och precisa 
mål.

Majoriteten i intervjugruppen bar på dåliga erfarenheter från skolan. Att  de i  första 
intervjun beskrev att de helst avstod från studier tolkas som att de förväntade sig att 
liknande  besvikelser  eller  upplevelser  av  misslyckanden  skulle  komma  att  ske  i 
eventuell utbildning i framtiden. Tidigare dåliga erfarenheter och besvikelser kan leda 
till  att  personer  förväntar  sig  att  framtiden  kommer  att  innehålla  liknande  dåliga 
händelser  (Beck,  1970;  Beck  1995;  Seligman  1995).  Samtidigt  menade  de  flesta  i 
intervjugruppen att de hade för liten inblick i vad olika arbeten innebär, vilket tolkas 
som att  det  enligt  dem var en anledning till  att  inte  söka okända jobb.  Ingen hade 
förslag på hur de skulle kunna få kunskap om olika arbeten på egen hand. Möjligheter 
som att kontakta olika arbetsgivare och fråga eller be Arbetsförmedlingen om hjälp att 
ta reda på mer om ett arbete eller företag nämndes inte av någon. Individer som är 
oroliga för att misslyckas avfärdar som regel möjligheter som omöjliga, enligt Johansen 
& Oestrich (2005).

Vid andra intervjutillfället gavs beskrivningar på framtida möjligheter av en annorlunda 
karaktär med studiebesök, praktikplats och möten med Arbetsförmedlingen inbokade. 
Detta tolkas som en ökning av optimism hos nästan alla i intervjugruppen. En mycket 
svag  ökning  av  optimism  visades  även  i  experimentgruppen  i  kvasiexperimentet, 
medan det inte var någon nämnvärd skillnad alls i kontrollgruppen. Kontrollgruppen 
skattade sig högre på optimism än experimentgruppen, vilket kan tolkas som att denna 
grupp hade större tilltro till att hitta arbete på egen hand eller via Arbetsförmedlingen 
än genom att gå med i projektet Kubik.
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Aktivt handlande förutsätter motivation och därför tränas individer i coaching att förstå 
sina egna motiv (Johansen & Oestrich, 2005; McDermott & O'Connor, 1998;  Stelter, 
2003). I intervjugruppen beskrevs en brist på motivation och en maktlöshet som var 
framträdande i synnerhet vid första intervjutillfället, men sådana beskrivningar fanns 
även kvar efter sex veckor. Insikter om att dessa upplevelser inte var hälsosamma för 
deltagarnas välmående antyder att de var redo för en förändring och i princip hade gått 
med i  projektet  för  att  de önskade förändring,  såväl  tanke-  som beteendemässigt.  I 
projektet tränade sig deltagarna i att tänka nya tankar som bröt gamla mönster, som en 
deltagare  uttryckte  det:  ”Får  ta  ett  steg  i  sänder..   får  kanske  inte  börja  med  
drömjobbet..” Deltagarna fick samtidigt öva sig i att känna igen och förstå sina egna 
motiv, som en deltagare beskrev det:  ”Här är det inget tvång och det slutar med att  
man själv vill..”

5.1.4 Självförtroende

I  enlighet  med Beck (1970) är  individer  vanligtvis  endast  medvetna  om sekvensen 
händelse och verkan och behöver träning i att medvetandegöra tankebanor som olika 
händelser medför och därmed förstå länken dem emellan, det vill säga kognitionen som 
inträder  mellan  händelse  och  verkan.  Vid  första  intervjun  nämnde  endast  ett  fåtal 
deltagare  orsaker  till  sitt  beteende.  Efter  sex  veckor  delgav  hela  intervjugruppen 
spontant eventuella orsaker till att de är på ett visst sätt.

Någon  påpekade  självbedrägeri,  en  annan  att  beteendet  kunde  bero  på  lättja,  flera 
beskrev att de kanske hade överdrivit vissa uppfattningar om sig själva tidigare och det 
berättades  om träning i  att  tänka om sig själv  och vad just  han  eller  hon behöver 
utveckla.  Inom  coaching  tränas  individer  att  ifrågasätta  sanningshalten  av  sina 
uppfattningar (Johansen & Oestrich, 2005; McDermott & O'Connor, 1998). Resultatet 
från intervjuerna pekade på att samtliga deltagare hade tränat sig i att problematisera 
sina  egna  uppfattningar  i  projektet.  I  ett  helhetsperspektiv  tolkas  detta  som  att 
självbilden hade förtydligats hos intervjugruppen under tiden i projektet.

De flesta i intervjugruppen upplevde en högre grad av självförtroende efter sex veckor. 
I resultatet från kvasiexperimentet fanns en antydan att självförtroendet hade sjunkit 
hos  experimentgruppen,  medan  det  hos  kontrollgruppen  nästan  inte  var  någon 
förändring alls. Om det antas att självförtroendet hade sjunkit hos experimentgruppen 
kan det ha samband med att självinsikten ökat. Johansen och Oestrich (2005) hävdar att 
både ett alltför högt och ett alltför lågt självförtroende har samband med en snedvriden 
bild av verkligheten där oro och inbillning kan leda till  att  individen överdriver ett 
dominant eller underdånigt beteende.  

En självbild som överensstämmer bättre med verkligheten ger ökade förutsättningar för 
mer  stabila  förhoppningar  om  sin  egen  förmåga,  enligt  Seligman  (1995),  och 
därigenom  leder  en  förbättrad  självbild  och  klarsynthet  till  lycka  och  ett  mer 
tillfredsställt  liv. Beck  (1995)  menar  på  liknande  sätt  att  realistiska  och  adekvata 
bedömningar av situationer leder till förbättringar i individers beteende och humör. Att 
det antyddes en minskning av självförtroendet i experimentgruppen kan därför tolkas 
som positivt eftersom det går att ana att någonting har förändrats hos dem och att själva 
förändringen  är  positiv  eftersom  det  sannolikt  handlar  om  ifrågasättande  av  egna 
uppfattningar eller en sannare självbild.
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5.1.5 Slutsats

Slutsatsen som dras är att majoriteten av intervjugruppen upplevde att de utvecklades 
som människor i projektet Kubik. Enligt intervjugruppens egna uppfattningar hade de 
förändringar som upplevdes samband med projeket Kubik. Dessa effekter kan dock inte 
entydigt tillskrivas coaching, men samtidigt motsvarar projektet teorierna om coaching 
ur flera aspekter, där en betydelsefull faktor som kan förväntas ge önskvärd effekt är att 
deltagarna är villiga till förändring eller blir det under projektets gång.

5.2 Metodologiska fördelar och nackdelar

Avsikten med att kombinera intervjuer och ett kvasiexperiment var i första hand avsedd 
för  att  kunna förklara om tankar och beteenden kan sägas förändras som effekt  av 
coaching. Att kombinera olika metoder i en undersökning kan vara en fördel och om 
metoderna leder till observationer som pekar på likartade samband ökar säkerheten i 
resultatet och analysen (Borell & Brenner, 1997). Resultatet från intervjuerna visade att 
samtliga i  intervjugruppen beskrev förändringar i tankebanor, vilket indikerar att  de 
hade genomgått personlig utveckling. Resultatet från kvasiexperimentet visade däremot 
inte på någon statistisk signifikant skillnad vare sig inom eller mellan grupperna. På 
grund  av  detta  är  det  svårt  att  dra  slutsatsen  att  den  förändring  som  beskrevs  i 
intervjugruppen endast kan tillskrivas projektet Kubik.

Att det inte påvisades någon statistisk signifikant skillnad i kvasiexperimentet kan ha 
samband med att datamängden var otillräcklig. Ett minimikrav för att testa en hypotes i 
ett experiment är cirka tio personer per grupp och det antalet multipliceras sedan med 
antalet  oberoende  variabler  (McQueen  &  Knussen,  2006).  Att  datamängden  var 
otillräcklig berodde på det stora bortfallet av respondenter. Att det inte erhölls någon 
signifikant skillnad inom grupperna har sannolikt samband med att tidsintervallet var 
alltför kort. Tidsfaktorn har betydelse för coachingens effekter, bland annat därför att 
den  coachade  personen  behöver  få  pröva  sina  nya  kunskaper  genom  handlingar 
(Johansen & Oestrich,  2005;  McDermott  & O'Connor,  1998;  Stelter,  2003).  Det  är 
sannolikt att det tar längre tid än sex veckor för att eventuella effekter av den coaching 
som bedrevs inom projektet Kubik kan påvisas. Varje deltagare fanns i projektet i fem 
månader  och fasen livsorientering,  där de undersökta delarna i  denna undersökning 
specifikt tränas, pågår under de första fem veckorna. Tiden som valdes, de första sex 
veckorna  av  projektet,  ansågs  lämplig  för  att  inrymmas  i  tidsramen  för  denna 
undersökning. Resultatet hade eventuellt blivit annorlunda om det hade varit längre tid 
mellan intervju- och enkättillfällena.

Anledningen till att inte samtliga arbetslösa unga mellan 16 och 24 år i kommunen 
deltog  i  projektet  Kubik  framkom  inte  i  denna  undersökning.  Det  är  möjligt  att 
bortfallet  i  kontrollgruppen  speglar  bristen  på  motivation  att  delta  i  projekt  som 
exempelvis Kubik. Det är också en möjlighet att det höga bortfallet i kontrollgruppen 
berodde  på  att  enkätmetoden  inte  lyckades  väcka  tillräckligt  intresse  för 
undersökningen för att motivation skulle finnas för att ställa upp och fylla i enkäten en 
andra gång. Bortfallet bland projektdeltagarna kan tyda på selektiv mortalitet,  vilket 
innebär att  de personer som försvinner är de som inte upplever effekt av en åtgärd 
(Mårtensson  & Nilstun,  1998).  Av intervjuerna  framkom att  de  som föll  bort  från 
projektet också var de enda som hade uttryckt osäkerhet om vad projektet skulle kunna 
komma att ge dem.
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Att intervjugruppen uppvisade förändrade tankesätt inom de studerade områdena kan 
ha  samband med andra  faktorer  än  projektet  Kubik t  ex  att  blotta  förändringen av 
intervjugruppernas vardagssituation kan ha medverkat till ett förändrat resultat. Även 
urvalsfaktorn kan ha inverkat på resultatet. Intervjugruppen kan ha varit en så kallad 
lyckad  konstellation  av  människor  som  påverkade  varandra  i  positiv  riktning. 
Ytterligare ett problem med kombinationen av olika design i denna undersökning var 
att  undersökningsledarens  kontakt  med  respektive  grupp  inte  var  densamma.  Den 
uppmärksamhet och tid som ägnades åt intervjugruppen blev av naturliga skäl större än 
den hos grupperna som deltog i kvasiexperimentet.

Detaljerad data är en av grundpelarna för IPA och därför brukar ofta intervjuer spelas in 
när analysmetoden IPA används. Inspelning hjälper dessutom intervjuaren att fokusera 
uppmärksamheten på intervjusvaren. Att återkalla intervjusvar i minnet med hjälp av 
anteckningar  har vissa begränsningar  genom att  minnet  är  selektivt  och pauser  och 
enskilda delar snabbt kan glömmas bort. Samtidigt kan minnets selektivitet fungera så 
att  det  inriktar  sig  på  att  behålla  den  information  som  bedöms  väsentlig  för 
undersökningens syfte (Howitt, 2010).

Tolkning av data med hjälp av IPA är, liksom hos andra former av kvalitativ dataanalys, 
tidskrävande. Att anteckna svaren sparade tid och gjorde det möjligt att undvika att 
någon  i  intervjugruppen  skulle  uppleva  inspelningssituationen  negativ  eller  alltför 
avslöjande. Intervjugruppen blev tillfrågad om både förväntningar och erfarenheter av 
projektet och för att de skulle känna förtroende att kunna göra detta beslöts att inte 
använda bandspelare som skulle kunna upplevas som någon sorts bevismaterial.  En 
annan avsikt med anteckningsmetoden var att den tidsfördröjning som anteckning av 
intervjusvaren  innebar  förstärkte  känslan  hos  intervjupersonerna  av  att  inte  behöva 
skynda fram svaren.

På basis av det teoretiska ramverket har intervjusvaren tolkats. Uppdelningen av tankar 
om  framtiden,  självförtroende  och  sociala  färdigheter  var  avsedd  att  stödja 
tolkningsprocessen  enligt  riktlinjerna  inom  IPA.  Syftet  var  att  med  hjälp  av 
analysmetoden  IPA  öka  förståelsen  av  projektdeltagarnas  uppfattningar  utifrån 
respektive deltagares perspektiv trots olika förmågor att språkligt formulera sina tankar. 
Tolkningen ägde rum stegvis, i enlighet med IPA, och respondenternas tolkningar av 
sina  upplevelser  följdes  av intervjuarens  tolkning av respondenternas  beskrivningar. 
Analysarbetet fortsatte sedan vid renskrivningen och ytterligare vid genomläsning och 
infogning i teman och underkategorier för att slutligen samlas i resultattabeller (Bilaga 
5). På så sätt verkade analysmetoden IPA som ett stöd för att ge en ideografisk bild av 
uppfattningar inom intervjugruppen.

Metoden med blandad design för att jämföra arbetslösa unga deltagare i ett coaching-
projekt med arbetslösa unga individer som inte ingår i något projekt visade sig vara mer 
komplext än det föreföll initialt. Kvasiexperimentet som var tidskrävande att förbereda 
och genomföra blev inte lyckat på grund av att respondenterna i respektive grupp blev 
alltför få. En bättre metod hade varit att genomföra intervjuer med en kontrollgrupp och 
göra  uppföljningsintervjuer  med  samma  tidsintervall  som  hos  intervjugruppen.  Ett 
större antal försökspersoner kunde ha ökat den prediktiva validiteten.
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En viss osäkerhet kan råda när det gäller enkätfrågorna. Hur säkert kan det som här 
kallas för sociala färdigheter, optimism och självförtroende motsvaras av enkätfrågorna 
inom  respektive  färdighet?  Validiteten  hade  kunnat  ökas  med  hjälp  av  att  samma 
försökspersoner  som fyllde  i  enkäterna  även hade intervjuats.  En samstämmighet  i 
intervju- och enkätsvar skulle öka den samstämmiga validiteten (concurrent validity).

Det framkom inga tecken som kunde tolkas som att intervjugruppen försökte undvika 
att tala om negativa aspekter om dem själva eller berätta om personliga svårigheter, så 
som befarades  innan  undersökningen genomfördes,  vilket  kan  ha  samband med att 
intervjuerna fick ta den tid som behövdes. När intervjupersonerna efter en stund hade 
berättat  om den första svårigheten föreföll  viljan att  berätta mer att  öka.  Det fanns 
heller inga starka indikationer på att någon svarade för att visa upp en bättre sida av sig 
själv.  Överlag  visade  intervjugruppen  tillit  och  förtroende  gentemot 
undersökningsledaren, vilket understryker intervjumetodens fördelar.

5.3 Etiska aspekter

Samtliga respondenter blev informerade om att deltagande var frivilligt och att det var 
tillåtet att avbryta sin intervju eller enkät innan den var klar om de önskade samt att 
deras svar skulle behandlas konfidentiellt och att ingen enkät eller intervju skulle kunna 
sättas i förbindelse med en särskild individ.

Eftersom projektet är namngivet finns viss risk för igenkänning hos de inblandade när 
citaten har återgivits i resultatet. Bedömningen är dock att ingen materiell, fysisk eller 
psykisk  skada  såsom  kränkning,  förödmjukelse,  olägenhet  eller  obehag  uppstår  i 
samband med publiceringen.

5.4 Framtida forskning

En  rekommendation  för  utvärdering  av  liknande  projekt  i  framtiden  vore  att 
projektdeltagare och likvärdig kontrollgrupp som inte deltar i något liknande projekt 
intervjuas  med  längre  tidsintervall  mellan  datainsamlingstillfällen. 
Enkätundersökningen vore intressant att replikera med ett större antal försökspersoner, 
helst  minst  tjugo  individer  per  grupp och även  där  med  större  tidsintervall  mellan 
datainsamlingstillfällena.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Berätta om...

… tidigare utbildning(ar)

… tidigare jobb

… dig själv (till exempel: hur är du som person)

Berätta om dina...

… tankar om arbete

… tankar om utbildning

… tankar om arbetslöshet

… tankar om projektet Kubik

… tankar om framtiden

… tankar om problem/svårigheter/hinder. Hur gör du?

… tankar om andra människor



Bilaga 2: Enkät I 
Luleå Tekniska Universitet

Mitt namn är Lena Kulo, jag studerar vid Luleå Tekniska Universitet och 
samlar just nu in information till en undersökning som handlar om att vara 
ung och arbetslös. Därför vill jag be dig fylla i två stycken frågeformulär, 
ett idag och ett om ungefär en månad. Det tar endast några minuter att fylla 
i formuläret.

Enkäten innehåller frågor om vad du tycker om olika fenomen och om hur 
du ser på dig själv. Du kommer att vara anonym och dina svar kommer att 
behandlas  konfidentiellt.  Att  delta  är  helt  frivilligt  men  det  är  förstås 
värdefullt för undersökningen att få veta mer om hur det är att vara ung 
och arbetslös.

Läs varje påstående noggrant och svara så gott du kan enligt dina egna 
åsikter. Kryssa i den ruta som bäst passar hur du tycker att det är för dig. 
Tänk  på  att  det  finns  inga  rätta  eller  felaktiga  svar.  Hur  vi  människor 
hanterar och tänker om olika saker i livet skiljer sig från person till person 
men också i olika situationer. Dina egna åsikter och beteenden är ”rätt” för 
just dig. Om du vill får du skriva kommentarer under frågorna men det är 
ingenting du måste. Min e-postadress är lenkul-5@student.ltu.se om du undrar 
över någonting angående denna undersökning.

Datum:____Ålder:____Kön:____Två första bokstäver i för- och efternamn:______

Hur länge har du varit arbetssökande? ____________________________________

Sammanlagd tid som du arbetat (ungefär):_______Antal tidigare arbetsplatser:____

Utbildningar:__________________________________________________________

Aktiviteter just nu:______________________________________________________
(exempel: går till arbetsförm 1 g / v, skickar x st jobbansökningar / v, jobbgarantin  
eller annat)

 Jag kan fylla i nästa enkät via e-post, min e-post adress är________________

 Jag kan fylla i nästa enkät på Kalix Folkets Hus måndag 21 dec mellan kl 12-13.

 Jag kan fylla i nästa enkät den________dec  kl _____ plats________________

mailto:lenkul-5@student.ltu.se


Luleå Tekniska Universitet
ENKÄT

1. ”Jag har lätt för att lära känna nya människor”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

2. ”Jag går ofta på fester eller på krogen (en till flera gånger per månad)”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

3. ”Jag släpper sällan folk inpå livet”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

4. ”Jag blir nästan aldrig irriterad på andra”.
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

5. ”Jag trivs bättre ensam än i grupper”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

6. ”Jag har lätt för att uttrycka mig”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

7. ”Jag tycker om att diskutera”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt



8. ”Jag ser mig själv som en social och utåtriktad person”.
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

9. ”Jag har lätt för att få kontakt med folk”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

10. ”Min framtid ser ljus ut”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

11. ”Jag ser mig själv som en hoppfull person”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

12. ”Krig och konflikter kommer att minska i världen de närmaste 100 åren”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

13. ”Jag ser med nyfikenhet på de närmaste tio åren”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

14. ”Jag har många drömmar och planer för min framtid”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt



15. ”Människan är i grund och botten god”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

16. ”Droger och alkoholmissbruk kommer att minska i världen de närmaste 100  
åren”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

17. ”Jag är säker på att allt löser sig för mig så småningom”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

18. ”Jag är bra på att genomföra svåra uppgifter”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

19. ”Jag tror att jag kan påverka mycket när det gäller mig själv och min framtid”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

20. ”Jag gillar att lära mig nya saker”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

21. ”Om jag stöter på ett problem vill jag hellre försöka lösa det än att fly ifrån det”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt



22. ”Jag ger sällan upp i första taget”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

23. ”Jag är bra på att lösa andras problem”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

24. ”Jag är bra på att lösa mina egna problem”.
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

25. ”Jag tycker om att prova på nya saker eller göra saker på ett nytt sätt”.
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

26. ”Om jag blir arbetslös, så kommer jag att hitta ett jobb oavsett om jag får hjälp  
eller inte”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

27. ”Min envishet hjälper mig att klara av även svåra uppgifter”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

Tack för din medverkan !



Bilaga 3: Enkät II
Luleå Tekniska Universitet

Mitt namn är Lena Kulo, jag studerar vid Luleå Tekniska Universitet och 
samlar just nu in information till en undersökning som handlar om att vara 
ung och arbetslös. Därför bad jag dig för en tid sedan fylla i två stycken 
frågeformulär med cirka en månads mellanrum. 

Detta är det andra frågeformuläret. Det tar endast några minuter att fylla i 
formuläret.
Enkäten innehåller frågor om vad du tycker om olika fenomen och om hur 
du ser på dig själv. Du kommer att vara anonym och dina svar kommer att 
behandlas  konfidentiellt.  Att  delta  är  helt  frivilligt  men  det  är  förstås 
värdefullt för undersökningen att få in dina svar.

Gör på samma sätt som förra gången. Läs varje påstående noggrant och 
svara så gott du kan enligt dina egna åsikter. Kryssa i den ruta som bäst 
passar hur du tycker att det är för dig. Försök att svara som du tänker idag, 
oavsett hur du kanske tänkte förra gången då du fyllde i formuläret. Tänk 
på att det finns inga rätta eller felaktiga svar. Hur vi människor hanterar 
och tänker om olika saker i livet skiljer sig från person till person men 
också i olika situationer. Dina egna åsikter och beteenden är ”rätt” för just 
dig. Om du vill får du skriva kommentarer under frågorna men det är 
ingenting du måste. Min e-postadress är lenkul-5@student.ltu.se om du undrar 
över någonting angående denna undersökning.

Datum:_______Ålder:__Kön:_______Två första bokstäver i för- och efternamn:__

Aktiviteter sedan förra gången du fyllde i formuläret:_________________________
(exempel:  varit  till  arbetsförm  1  g  /  v,  skickat  in  x  st  jobbansökningar,  varit  på  
anställningsintervju)

Kommentarer eller funderingar angående formuläret:________________________

mailto:lenkul-5@student.ltu.seo


Luleå Tekniska Universitet
ENKÄT

1. ”Jag har lätt för att få kontakt med folk”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

2. ”Om jag blir arbetslös, så kommer jag att hitta ett jobb oavsett om jag får hjälp  
eller inte”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

3. ”Jag blir nästan aldrig irriterad på andra”.
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

4. ”Jag ger sällan upp i första taget”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

5. ”Jag trivs bättre ensam än i grupper”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

6. ”Jag tycker om att prova på nya saker eller göra saker på ett nytt sätt”.
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

7. ”Jag tycker om att diskutera”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt



8. ”Jag ser mig själv som en social och utåtriktad person”.
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

9. ”Min framtid ser ljus ut”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

10. ”Jag är bra på att genomföra svåra uppgifter”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

11. ”Jag ser mig själv som en hoppfull person”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

12. ”Jag släpper sällan folk inpå livet”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

13. ”Jag har många drömmar och planer för min framtid”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

14. ”Min envishet hjälper mig att klara av även svåra uppgifter”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt



15. ”Människan är i grund och botten god”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

16. ”Droger och alkoholmissbruk kommer att minska i världen de närmaste 100  
åren”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

17. ”Jag har lätt för att uttrycka mig”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

18. ”Jag är säker på att allt löser sig för mig så småningom”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

19. ”Jag gillar att lära mig nya saker”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

20. ”Jag tror att jag kan påverka mycket när det gäller mig själv och min framtid”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

21. ”Jag ser med nyfikenhet på de närmaste tio åren”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt



22. ”Om jag stöter på ett problem vill jag hellre försöka lösa det än att fly ifrån det”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

23. ”Jag går ofta på fester eller på krogen (en till flera gånger per månad)”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

24. ”Jag är bra på att lösa andras problem”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

25. ”Jag har lätt för att lära känna nya människor”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

26. ”Krig och konflikter kommer att minska i världen de närmaste 100 åren”. 
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

27. ”Jag är bra på att lösa mina egna problem”.
         

      Tar helt                 Tar delvis              Tar varken avstånd            Instämmer                   Instämmer 
      avstånd            avstånd                     eller instämmer                 delvis                            helt

Tack för din medverkan !



Bilaga 4. Reliabilitetstest enkätfrågor

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,774 28

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if Item 

Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted

1 Lätt att lära känna nya människor 99,4412 90,496 ,160 ,773

2 Ofta fest eller krog 100,6765 92,832 -,061 ,798

3 Släpper ofta folk inpå livet 100,1765 88,271 ,181 ,774

4 Sällan irriterad på andra 100,5882 93,159 -,046 ,786

5 Trivs bättre i grupp än ensam 100,4118 92,068 ,005 ,784

6 Lätt att uttrycka mig 99,7059 88,456 ,324 ,766

7 Tycker om diskutera 99,5294 90,014 ,164 ,773

8 Social o utåtriktad 99,7353 86,140 ,395 ,762

9 Lätt att få kontakt med folk 99,5882 86,674 ,334 ,765

10 Min framtid ser ljus ut 99,4118 85,219 ,535 ,757

11 Jag är en hoppfull person 99,4412 83,709 ,541 ,754

12 Krig o konflikter kommer minska inom 100 år 100,9412 89,209 ,124 ,778

13 Ser nyfiket på tio närmaste år 99,0294 88,575 ,233 ,770

14 Har många drömmar o planer för framtiden 99,2059 84,229 ,446 ,758

15 Människan är i grunden god 100,0000 89,394 ,116 ,779

16 Droger o alkoholmissbruk kommer minska 

inom 100 år

101,0588 90,360 ,104 ,777

17 Säker att allt löser sig för mig så småningom 99,2059 85,623 ,488 ,759

18 Bra på att genomföra svåra uppgifter 99,7059 86,881 ,319 ,766

19 Tror jag kan påverka mycket när det gäller min 

framtid

99,1176 85,319 ,554 ,757

20 Gillar att lära mig nya saker 98,8824 88,592 ,415 ,765

21 Försöker hellre lösa problem än fly från det 99,2647 82,867 ,714 ,749

22 Ger sällan upp i första taget 99,1765 84,574 ,556 ,755

23 Bra på att lösa andras problem 100,0000 84,727 ,494 ,757

24 Bra på att lösa egna problem 99,5588 87,648 ,402 ,763

25 Tycker om att prova nya saker eller nya sätt 99,4118 86,250 ,370 ,763

26 Råkar sällan ut för problem, mitt liv är lätt 100,5000 86,197 ,366 ,763

27 Om jag blir arbetslös kommer hitta jobb själv 99,5588 86,921 ,325 ,765

28 Envishet hjälper mig klara av svåra uppgifter 99,5882 84,674 ,499 ,757



Bilaga 5: Citattabeller Intervjuer

Tabell 2. Teman inom sociala färdigheter
Teman inom sociala färdigheter
Självbevarandefärdigheter Problemlösningsfärdigheter Undvika att vara själv
Första intevjun Andra intervjun Första intervjun Andra intervjun Första intevjun Andra intervjun
Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel:

Osäkerhet bland andra
Första intervjun Andra intervjun Första intervjun Andra intervjun Första intervjun Andra intervjun
Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel:

”Jag har svårt att 
säga nej.. Sväljer 
mycket och mår 
dåligt själv..”

”Jag har blivit bättre 
på att säga nej..”

”Om ett problem är 
tillräckligt jobbigt 
gör jag någonting åt 
det eller ber om 
hjälp. Står nog ut 
länge. Till slut måste 
jag ta tag i det men 
det tar lång tid.. ”

” Problem är kanske 
en orsak till att jag 
är här.. Det är väl för 
att jag inte tagit itu 
med problemen 
tidigare.. Jag har 
svårt för nya ställen.. 
Låter hellre bli om 
jag får chansen.. 
Därför ar det bra 
med studiebesök så 
kan ingen tvinga mig 
att stanna kvar..”

”Jag tänker för 
mycket när jag är 
själv.. och det blir 
samma tankar som 
snurrar runt runt..”

”Är lite typ the funny 
guy. Kan vara seriös 
om jag är one on 
one men är oftast 
lite av clownen, den 
som lättar upp 
stämningen..”

”Först vill jag lära 
känna dem och 
sen utgå från det. 
Är lite folkskygg, 
säger inte gärna 
om något är 
negativ.. undviker 
hellre sådant..”

” Jag har inget emot 
andra människor de 
är bara läskiga. Jag 
vet inte vad de 
tänker. Har undvik it 
dem och då blir det 
ännu värre. Det var  
jättejobbigt att 
komma hit i början 
och vara i gruppen 
men jag villa nog ha 
ut något av det och 
det kändes bra i 
gruppen..”

”Först vill jag lära 
känna dem och sen 
utgå från det.. Är lite 
folkskygg.. säger 
inte gärna om något 
är negativt.. undviker 
hellre sånt..”

”Jag undrar ofta vad 
andra människor 
tänker om mig.. Det 
har blivit bättre nu.. 
med 
livsorienteringen.. 
fast det är ännu 
obehagligt..”

”De jag inte har att 
göra med bryr jag 
mig inte om.. Mitt 
motto är sköt dig 
själv och sk it i 
andra.. Jag tycker 
det är jobbigt att 
träffa nytt folk .. Det 
är enklast att vara 
med de man redan 
känner..”

”Utan livsorienteringe 
skulle jag inte sitta 
här med dig.. eller 
ens ha kommit hit 
idag.. eftersom jag 
försov mig i morse..”



Tabell 3. Teman inom tankar om framtiden
Teman inom tankar om framtiden
Tidigare dåliga erfarenheter/Förväntningar inför framtiden Motivation
Första intevjun Andra intervjun Första intervjun Andra intervjun Första intervjun Andra intervjun
Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel:

Hopplöshet Flykt
Första intevjun Andra intervjun Andra intervjun Första intervjun Andra intervjun
Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel:

”Jag har inga 
direkta planer.. 
Hade inte 
godkända betyg i 
grundskolan.. Tror 
det skulle bli 
mycket svårt för 
mig att läsa upp 
betygen.. Vet inte 
hur det skulle gå.. 
Tror det här 
(Kubik) kan vara 
bra för mig.. Är lite 
folkskygg.. Det har 
blivit mycket tid 
framför datorn..”

”Truckkort.. 
Körkort.. jag ska 
börja träna på gym.. 
men är ännu lite 
nervös..”

”Jag skulle behöva 
plugga egentligen 
men det känns 
jobbigt och tråkigt 
just nu.. Vet inte vad 
jag vill göra.. Jag 
känner efter för 
mycket.. Har 
struntat i skolan sen 
fyran.. Trivs inte i 
klasser.. Vill helst 
plugga på distans.. 
Måste i så fall ha 
självdisciplin..”

”Hitta ett ställe där 
jag känner att jag vill 
stanna. Vill inte 
flytta.. är inte redo 
för det.. har inte 
hittat nån 
praktikplats inom 
konst ännu.. Ska 
kanske testa 
blomsterbindning. 
Vill ha nåt kreativt..-- 
Jag tycker om att 
skriva men vet inte 
om vad.. Jag har 
börjat lite hemma..”

Jag känner mig 
maktlös inför 
ramtiden.. Jobb är 
svårt.. Jag har fel 
utbildning.. behöver 
ny utbildning men 
vet inte inom vad.. – 
Jag behöver få hjälp 
att komma igång.. 
och få motivation..”

”Jag ska på möte på 
arbetsförmedlingen i 
morgon om en 
utbildning som jag 
kanske kan få gå.. 
Jag har alltid gillat 
att skruva i motorer.. 
Det har nog med 
projektet Kubik att 
göra.. att jag fixat 
mötet med 
arbetsförmedlingen 
menar jag.. Fick 
kanske en spark i 
röven..”

”Hoppas ljusare än 
nu. Saker o ting 
tar aldrig stopp 
liksom. Behöver 
jobb, för att jobba 
behöver bil, har 
inte råd med bil… 
Det blir en ond 
cirkel. Maktlös..”

”Sitter och tänker 
mycket. Tänker på 
allt negativt. Blir 
deprimerad i och 
med att jag inte har 
någon utbildning. 
Tänker mycket när 
jag ska sova… svårt 
att sova. Provat läsa 
en bok om kvällen 
men det är ändå 
svårt..”

”Det får bli som det blir.. Jag tar dagen 
som den kommer.. Har ingen motivation.. 
Vet inte varför.. Ingen aning.. Det tar bara 
stopp..  Om jag tillexempel hade ett prov i 
skolan så orkade jag inte läsa.. sen 
gjorde jag något sista kvällen just innan 
jag la mig så jag i alla fall hade gjort 
något.. Kanske lurar jag mig själv med 
det.. Nu ska jag börja delta i 
livsorienteringen i gruppen.. De säger att 
den är bra..”

”Fast jobb inom det 
jag har utbildat mig 
för.. hus.. tror det 
kommer att gå..”

Nu truckkortet.. Sen 
praktik.. Det leder 
förhoppningsvis till 
ett vik .. Får ta ett 
steg i sänder.. Det 
finns jobb.. får 
kanske inte börja 
med drömjobbet..”



Tabell 4. Teman inom självförtroende
Teman inom självförtroende
Hantera svårigheter / Självbild
Första intevjun Andra intervjun Första intervjun Andra intervjun Första intervjun Andra intervjun
Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel:

Coaching
Andra intervjun Andra intervjun Andra intervjun Andra intervjun Andra intervjun
Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Exempel:

”Kanske ta i 
hårdare.. Då 
kommer det 
kanske till en 
lösning..”

”Man får ta ett 
problem i sänder.. 
När det första är löst 
går som regel resten 
lättare..”

”Jag förtränger det 
mesta.. Känner efter 
för mycket på 
mornarna.. Tänker 
att jag har nog 
huvudvärk så jag 
måste vara hemma.. 
– Vore bra om man 
kunde orka, ena dan 
kan det gå så bra..”

”Om jag bestämmer 
mig för att någonting 
inte går har jag 
mycket svårt att 
tänka om.. Har lätt 
att se hinder.. – Det 
kanske beror på att 
man är lat..”

”Stressad, måste 
göra saker 
praktiskt.. vill få 
saker gjorda.. 
samtidigt vara för 
mig själv..”

”Nu har jag tänkt 
om.. Har inte tänkt 
tidigare att jag är 
framåtrik tad och 
driver.. Att det alltid 
är jag som hittar på 
saker.. Jag gillar att 
planera men inte 
alltför djupt..”

” Livsorientering har varit väldigt viktig, 
får tänka om sig själv och öppna sina 
sinnen. När man går hemma blir man 
negativ och det blir de gamla vanliga 
mönstren. Livsorienteringen handlar om 
att våga svara. Vi 80-talister är så 
bortskämda. Vi tar så mycket för givet 
och tar dagen som den kommer. Det är 
stor sk illnad nu då man kastas ut i 
arbetslivet står man där, helt själv och 
först då förstår man varför man skulle 
gå..”

”Vi har tränat en 
massa grejer i 
projektet, 
självkänsla och 
sånt.. Det kändes 
fjantigt från början 
men nu efteråt 
känner man att det 
har gett nåt..”

”Livsorienteringen 
har varit suverän och 
gjort mig bra.. och 
fått mig att tänka.. 
Nej, jag provade inte 
allt.. men jag har 
blivit mer självsäker 
och lite mindre 
folkskygg..”

”Livsorienteringen är 
jättebra! Det bästa 
jag har varit med 
om! Det är bara att 
se på personalen. 
Det är de som gör 
det hela..”

”Inget av det som vi 
gör här har vi fått 
göra i skolan. Det 
borde vi ha fått.. 
Många tror att det 
här är som skola 
men det är inte alls 
samma. Här får man 
träna på vad man 
behöver utveckla.. 
Här är det inget 
tvång och det slutar 
med att man själv 
vill..”


