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Förfa t ta rens  Tack  

 

Många personer har bidragit till att jag har kunnat genomföra denna uppsats och jag vill 
gärna visa min tacksamhet genom att nämna dessa personer. 

P-O Eriksson, tack för att du fann både tid och intresse till att ställa upp som min handledare. 
Naturligtvis vill jag även tacka dig för din fina handledning och förmedlandet av värdefulla 
kontakter. Utan dig hade denna uppsats inte blivit av. 
 
En annan person som varit viktig för denna uppsats är Krister Gerner. Tack för att du trodde 
på min idé och hjälpte mig att utveckla den. Du stöttade min idé när jag behövde det som bäst. 
Utan dig hade det inte blivit något PM om coaching och därmed inte heller någon uppsats.  
 
Tack Fredrik Tysklind för dina kritiska kommentarer och uppmuntrande samtal. Det hjälpte 
mig att skriva en bättre uppsats och gav mig mer energi. 
 
Jag vill även tacka min familj som stöttat mig på olika sätt inte bara genom uppsatsen utom 
genom hela psykologlinjen, speciellt Birgitta som ständigt uppmuntrat mig. 
 
Tack alla ni coacher som ställt upp på intervjuer om ert sätt att arbeta och era upplevelser av 
LKP. Det var mycket roligt att få intervjua er om detta ämne och ta del av all er erfarenhet. 
Det har berikat mig och jag hoppas jag kan ta med mig det i min fortsatta yrkeskarriär. 
 
Ett stort tack till er klienter som ställde upp med era erfarenheter och upplevelser av LKP. Ni 
var mycket vänliga och öppna mot mig och det var väldigt intressant att få samtala med er.  
 
 
      E.H. 
 
 
 



 2 

 
 

”VEM ÄR JAG? VAD KAN JAG? VAD VILL JAG?” 

Om coach i ngp roce s s en  i  L i v s -  o ch  Ka r r i ä rp l ane r ing  

E l i s abe t h  Hen r i ks son  

 
Livs- och karriärplanering (LKP) är en strukturerad tidsbegränsad 
form av coaching som undersöker tre frågeställningar: Vem är jag, 
vad kan jag och vad vill jag? I föreliggande studie intervjuades fem 
coacher och fem klienter om deras upplevelse av vad som driver 
coachingprocessen framåt i LKP. Resultaten visar en samstämmig syn 
mellan coacher och klienter avseende de framträdande faktorerna som 
påverkar LKP-processen i en för klienten utvecklande och berikande 
riktning. Dessa är samtalen mellan coachen och klienten, en 
professionell och empatisk relation mellan coach och klient, metoden 
med dess upplägg samt klientens hemuppgifter. Ytterligare framkom 
att en tydlig ansvarsfördelning mellan coach och klient samt klientens 
motivation också bidrar till en positiv utveckling av processen. LKP 
kan rekommenderas till människor som vill ha till stånd en inre eller 
yttre förändring, är öppna för nya perspektiv samt är villiga att 
investera tid i att arbeta med sig själv. 

 
 
Coaching har blivit populärt i dagens samhälle. Många företag ger deras chefer möjligheten 
att bli coachade, men det blir allt vanligare att människor oavsett position i arbetslivet söker 
sig till en coach. Coaching kan beskrivas som en informell ledarfilosofi med utgångspunkt i 
individens egna vilja till lärande och utveckling. I coaching guidas klienten till att öppet 
utforska och reflektera över konkreta och för individen utmanande situationer. Klienten är 
dock själv ansvarig för att lösa dessa (Gjerde, 2004, Stelter 2003). Coaching kan beskrivas 
som en relation mellan coach och klient med fokus på klientens egna handlig för att nå mål, 
önskningar och visioner. Det kan ses som en process som hjälper en individ med dennes 
personliga utveckling genom att öka dennes självinsikt, medvetandegrad och ansvarstagande 
(Gjerde, 2004). Livs- och karriärplanering (LKP) är en form av coaching. Dess mål brukar 
handla om att öka klientens kunskap om sig själv, utveckla förmågan att rikta uppmärksamhet 
mot sig själv, öka medvetenheten kring det egna handlandet samt att fokusera på och stärka 
klientens förmåga att handla situationsanpassat, kreativt och ansvarsfullt (Eriksson, 2000; 
Mangell 1995; Stelter, 2003). I LKP finns en tanke om att arbeta med en människas hela 
tillvaro, inte bara arbetsaspekten. Därför läggs fokus även på individens situation utanför 
arbetet: fritid, familj, hälsa och relationer. De flesta som söker LKP står inför eller vill få till 
stånd en yrkesmässig förändring. Det kan handla om omorganisationer, uppsägningar eller en 
vilja att komma vidare i karriären och utveckla sin kompetens (Mangell 1995, Eriksson, 
2005).  
 
Coaching är ett relativt nytt ämnesområde som det ännu inte finns mycket forskning om 
(Gjerde, 2004). Det finns dock forskning på coachingens och livs- och karriärplaneringens 
effekter på individuellt plan och på organisationsnivå. Det som ofta rapporteras är ökad 
klarhet i vem man är, vad man kan och vad man vill samt ökat självförtroende, självtillit och 
mognad. Andra områden där effekt rapporterats är ökad handlingskraft och förmåga att 
kommunicera, minskad stress och ökad arbetsglädje (Boberg & Vinberg 1998, Eriksson, 
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2000, Eriksson, 2005; Thuresson 1996). Däremot finns det inga studier på hur själva 
coachingprocessen upplevs från båda sidor av processen (Gjerde, 2005).  
 
Bakgrund till begreppet Coaching 

Ordet coach har sitt ursprung i kocs, ett ungerskt ord för vagn. I engelskan användes ordet 
ursprungligen för kuskar och vagnar, senare för andra transporthjälpmedel (Stelter, 2002). 
Under 1800-talet började studenter använda uttrycket för lärare som hjälpte dem fram till 
deras akademiska examen och senare började uttrycket användas inom idrotten där coachen 
hjälper idrottsutövare från en lägre till en högre prestationsnivå (Stelter, 2002). En coach kan 
därmed sägas vara en metafor för någon som fraktar människor till en plats de önskar komma 
nå (Gjerde, 2004).  
 
Sokrates kan ses som den första coachen. Han arbetade med en samtalsmetodik baserad på 
frågor för att befria människor från sina fördomar och lära känna sig själva, för att därigenom 
öka sina möjligheter att leva enligt sin egen måttstock och vara lyckliga. Sokrates menade att 
han inte kunde lära ut sakkunskap, men att han kunde lära människor att tänka. Coaching är 
influerat av hans frågebaserade samtalsmetodik och vissheten om att äkta kunskap och insikt 
kommer inifrån (Gjerde 2004). Kirkegaard hävdade att livet kan förstås baklänges men måste 
levas framlänges. Hans syn lever kvar i coaching avseende att människan har en inneboende 
potential till utveckling, att det finns möjligheter i varje händelse man står inför, att människor 
själva ska vara aktiva i sina liv, vara trogna sig själva och sina värderingar samt att människan 
ensam är ansvarig för sina val och deras konsekvenser (Gjerde 2004). I likhet med 
humanistisk, existentiell och kognitiv psykologi har coaching en positiv grundsyn på 
människan med avseende på människans lust till lärande och utveckling samt förmåga till 
problemlösning och förändring (Gjerde, 2004). Liksom Rogers klientcentrerade terapi är 
coaching inriktat på helheten, har ett likvärdigt förhållande mellan coach och klient samt ser 
aktivt och empatiskt lyssnande som en central färdighet. Gemensamt med den kognitiva 
psykologin är även synen på att människans tankar påverkar dennas handlingar, att terapi- 
respektive coachingprocessen är ett aktivt och ömsesidigt samarbete mellan klient och 
terapeut/coach samt användandet av hemuppgifter (Gjerde, 2004). 
 
Begreppet coaching associeras av många till idrottsvärlden eller till ledarskapsutveckling där 
coachen fungerar som ett bollplank och samtalspartner för ledare (Berg, 2004). Den som 
coachas söker kunskap i sig själv med stöd och stimulans från coachen (Gjerde, 2004, 
Whitmore, 2004). Under 1970-talet började idrottscoacher, bl a Timothy Gallwey, använda 
sina coachingerfarenheter utanför idrottsarenan. I sin bok ’The inner game of tennis’ (1975) 
förmedlade han att människans egna inre kritiska röst är människans största motståndare både 
på tennisplanen och i livet. Han arbetade prestationshöjande med att analysera goda 
prestationer, ta upp mentala bilder av att lyckas och ha fokus på att låta processen löpa av sig 
själv. Enligt Gallwey (1975) leder det till högre prestationshöjningar än att ständigt, aktivt och 
kritiskt utvärdera och bedöma sig själv. Hans bok har haft genomslagskraft på många 
områden utanför idrotten och Gallwey räknas av många som coachingens fader, även om han 
själv inte använde det uttrycket (Gjerde, 2004). Downey och Whitmore, två enligt Gjerde 
(2004) erkända coachingförfattare, har grundat sina coachingidéer på Gallweys arbete.  
 
Även om coaching har lånat sitt namn från idrotten har idrottscoacher och coacher i 
näringslivet olika angreppssätt. Idrottspsykologin utgår ofta från en mall vilken påvisar en 
viss arbetsgång angående tillvägagångssättet för att nå sina mål, vilket coacher i näringslivet 
inte använder sig av (Stelter, 2002). Dessa ger varken råd eller berättar hur en individ ska 
utföra sitt arbete (Gjerde 2004). I de situationer där coachen har erfarenhet eller kontakter som 
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skulle kunna hjälpa klienten vore det oetiskt att inte dela med sig av detta, men coachen bör i 
dessa situationer vara tydlig med att de har ett råd att erbjuda och be om klientens tillåtelse att 
göra det (Gjerde 2004). 
 
På 1980-talet steg kraven på produktivitet i företagen och dess ledare fick i större utsträckning 
personligt ansvar för företagens resultat. I samhället började intresset för psykologi att öka 
och individualiseringstendenser kunde skönjas. Under dessa omständigheter började coaching 
att utvecklas till en konsulttjänst som stöd eller handledare för företagsledningar och 
mellanchefer (Stelter, 2003). 
 
Under 1990-talet etablerades coaching i Skandinavien och har sedan dess varit på stark 
frammarsch. Coaching som begrepp började då användas för en mängd personalutvecklande 
aktiviteter med inslag av någon form av psykologisk karaktär. Samtidigt skedde en kraftig 
ökning av konsulter med varierande bakgrund som erbjöd coaching till företag (Stelter, 2003). 
Det har lett till en viss begreppsförvirring om vad coaching innebär och coaching ses ofta som 
en hybrid av organisationspsykologi, idrottspsykologi, psykoterapi och personlig utveckling 
(Gjerde, 2004).  
 
I början av 1990-talet startades flera coachingskolor i USA och England: The school och 
coaching, Coach University och  The Coaches Training Institute (CTI) (Gjerde, 2004). CTI 
grundades av Henry Kimsey-House och Laura Whitworth, vilka hade bakgrund i psykologi, 
personlig utveckling, ledarskapsutveckling och vuxenutbildning. De använde sina praktiska 
coachingerfarenheter för att vidareutvecklad redskap och metodik till en coachingmetod de 
kallar Co-Active Coaching (Kimsey-House, Whitworth, Sandahl 1998.) Mot bakgrund av att 
coach inte är en skyddad titel startades under 1990-talet organisationer med syfte att skapa 
etiska och yrkesmässiga förhållningssätt bland professionella coacher (Gjerde, 2004). 
Exempel på sådana är International Coach Federation (ICF), European Mentoring and 
Coaching Council (EMCC) och Association of career Professionals International (ACP). Till 
deras uppgifter hör att bygga upp, stödja och upprätthålla en bra kompetensnivå inom 
coachingprofessionen runt om i världen. (ICF, 2007; EMCC, 2007; ACP, 2007).  
 
Skillnader mellan coaching och närliggande arbetsområden 

Coaching är influerat av filosofi, psykologi, psykoterapi, pedagogik, kommunikationsteori, 
vägledning, och personlig utveckling (Gjerde, 2004). Genom att coaching extraherat 
användbara element från dessa olika traditioner och teoretiska referensramar och sammanfört 
dem kan coaching antas vara en produkt av ett eklektiskt förhållningssätt. Det är en av 
förklaringarna till att det finns många likheter mellan coaching och närliggande 
arbetsområden, såsom psykoterapi, handledning och mentorskap. Coachens roll riskerar 
därför att förväxlas med andra hjälparroller, såsom rådgivarens, handledarens, konsultens och 
mentorns. Berg (2004) tydliggör de olika rollerna i följande metafor:  
  

En person som vill lära sig att cykla kan vända sig till en terapeut, konsult, mentor 
eller coach. Det terapeuten gör är att uppmuntra personen att tala om sin rädsla för 
att lära sig att cykla. Konsulten förklarar hur man gör när man cyklar. Mentorn å sin 
sida hoppar upp på cykeln och visar hur man gör när man cyklar. Coachen 
uppmuntrar personen att själv hoppa upp på cykeln och springer sedan bredvid tills 
personen har lärt sig att cykla själv. (Berg, 2004, sid. 9) 

  
Handledning har sitt ursprung i stöd- och utvecklingssamtal för yrkesgrupper som arbetar med 
människor, t ex psykologer och lärare, men finns nu i vidare spridning. Dess fokus ligger på 
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att främja reflektion, bearbetning och vidareutveckling av klientens arbetsroll och de 
färdigheter och förmågor som behövs där, inte på personliga eller privata förhållanden vilka 
inkluderas i coaching (Gjerde, 2004, Stelter, 2003). Mentorskap kännetecknas av att en äldre 
erfaren kollega stöttar en yngre medarbetare i sin professionella utveckling genom goda råd 
utifrån sin egen erfarenhet. I coaching ges vanligtvis inte råd utan klienten ska stimuleras till 
eget nytänkande att hitta sina lösningar (Gjerde, 2004).  
 
Liksom psykoterapi är coaching en process som går ut på att utveckla klientens personliga 
och sociala kompetenser vilket gör att samma grundläggande metoder och tekniker kan 
användas. Skillnaden ligger i perspektivet. Medan man i psykoterapi har fokus på att lindra 
psykiska och somatiska sjukdomstillstånd ligger fokus i coaching på klientens personliga 
lärande och utveckling i förhållande till några specifika uppgifter och mål (Gjerde, 2004, 
Stelter, 2003).  
 
Definition Coaching 

Det finns skillnader i teoretikers definitioner av coaching, men två huvudinriktningar har 
utkristalliserats sig (Gjerde, 2004): 1) Att coaching är allt en coach/konsult/ledare gör för att 
frigöra människors potential eller 2) Att coaching är ett sätt att frigöra potential, dvs en 
bestämd metodik med en uppsättning verktyg. Exempelvis Hargrowe (2000) och Schein 
(1999) representerar synen på coaching som ett samlingsbegrepp för alla sätt som används för 
att frigöra människans potential. I den vida definitionen ingår då även former av vägledning, 
handledning, konsultation och rådgivning. Den andra inriktningen, som ser coaching som en 
metodik, stöds av Downey (1999), Flaherty (1999), Whitmore (1997) och Whitworth m fl 
(1998). Där ingår även Gjerdes (2004) beskrivning av coaching som ett avgränsat 
angreppssätt med syfte att utveckla människor på det yrkesmässiga såväl som det personliga 
planet. Enligt henne ligger fokus på coachens förmåga att se processen och hjälpa klienten 
hitta sina egna lösningar och möjligheter, inte på att diagnosticera eller ge råd. Denna uppsats 
gör antagandet att grunden för Livs- och karriärplanering är förankrad i detta synsätt. 
 
Coachingens arbetsprinciper 

Coachingens arbetsprinciper bygger på en optimistisk människosyn och ett empatiskt 
förhållningssätt. I dessa ingår att arbeta med klientens hela liv, ha fokus på att göra klienten 
medveten om sina egna svar, hitta klientens möjligheter, undanröja hinder och ge stöd (Gjerde 
2004). I coaching skapas en gemensam arbetsprocess där klienten antas ha svaren och själv 
bestämmer agendan, medan coachen är aktiv i lyssnande, nyfiken, har fokus på handling och 
inlärning samt använder sin intuition för att hjälpa klienten hitta sina svar. Coachen kan 
därmed ses som en expert på processen, medan klienten är expert på innehållet som fyller 
processen (Gjerde 2004). I arbetet med att ta fram klientens egna svar och mål behöver 
coachen självdisciplin för att sätta sina egna åsikter åt sidan. En respektfull och empatisk 
attityd till klienten är viktig för processen. I coaching ses klienten som en kompetent och 
resursstark person. Det finns olika tekniker som coacher kan använda i sitt arbete, men utan 
denna grundinställning mister de sin funktion (Gjerde 2004). 
 
Coachens roll och verktyg 

Forskningen ger inte ett entydigt svar på vilka som är coachens viktigaste färdigheter. Detta är 
troligen beroende av faktorer som den aktuella coachingsituationen, coachens ambition och av 
vad som är coachens starka färdigheter. Enligt Berg (2004) och Gjerde (2004) bör dock en 
coach besitta vissa tekniker. Dessa är att ställa effektfulla frågor, lyssna aktivt, öppna upp för 
att se andra perspektiv, föreslå handlingsalternativ, uppmana till handling, ge konstruktiv 
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feedback och beröm, låta klienten lära sig av egna erfarenheter genom att dra slutsatser, hjälpa 
individen att tydliggöra sitt sätt att tänka samt hålla klienten ansvarig för sitt liv och sina 
handlingar. Avsikten är att inspirera klienten till en process av lärande genom egen reflektion 
och egna handlingar (Berg, 2004). Coachen bör även förmedla att coaching är en process som 
kräver tid, tålamod och självdisciplin (Berg, 2004; Waldrop & Butler, 1996). Gjerde (2004) 
betonar även vikten av att som coach vara genuint nyfiken, engagerad och använda sig av sin 
intuition. 
 
Coachen kan ses som en upptäcktsresande i någon annans föreställningar och bör därmed ha 
förmågan att sätta egna önskemål åt sidan och leva in i någon annans situation (Stelter, 2003; 
Berg, 2004). Respekten för klienten och dennes val är av största vikt (Mangell 1995). 
Coachen bör ha en medvetenhet kring att coaching kan väcka frågor som kan verka 
skrämmande för klienten. Att skapa en förtroendefull atmosfär och vara noga med att förklara 
att syftet med frågorna blir då viktigt (Whitmore, 2003). Coachen måste även arbeta med sig 
själv genom att ifrågasätta metoder och tekniker samt vara öppen för nya arbetssätt, vara 
flexibel i tanke och handling samt vara medveten om både sina egna och andras värderingar 
men agera fördomsfritt gentemot klienten (Phillips, 1996).  
 
Klientens roll 

Klienten är själv ansvarig för att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära, men är framförallt 
ansvarig för sitt eget liv, sina handlingar och att sätta sina mål (Gjerde, 2004). I coaching 
främjas nytänkande och insikt genom självreflektion, varpå klienten måste vara motiverad till 
att utveckla sitt sätt att reflektera (Stelter 2003). Om klienten själv kommer fram till svar, 
kommer den att känna sig mer tillfredsställd, motiverad och bekräftad, vilket ökar klientens 
sannolikheten till handling (Whitworth, Kimsey-House & Sandahl, 1998). 
 
Relationen  

En god och professionell relation som upplevs som både trygg och utmanande är viktig i 
coaching. Coachingrelationen utformas i samarbete mellan coach och klient så att den passar 
dem båda, genom att coachen i början av kontakten presenterar sitt arbetssätt och att båda 
parter tydliggör sina förväntningar på varandra (Gjerde, 2004). Till coachingens 
förutsättningar räknas ömsesidigt förtroende, respekt, mod, yttrandefrihet mellan coach och 
klient, ärlighet och konfidentialitet (Flaherty, 1999; Gjerde, 2004). Dessa kan ses som 
grunden för alla coachingaktiviteter. Det finns i stort sett ingen forskning på 
coachingrelationens betydelse, men forskning på allians i terapisammanhang visar på 
samband mellan en god relation och framgång i terapin (Berge & Repål, 2001 i Gjerde, 2004). 
Coachingrelationen kan, liksom en terapirelation, beskrivas som en allians.  
 
Definition av Livs- och karriärplanering  

Livs- och karriärplanering (LKP) är en strukturerad coachingmetod vars syfte är att leda till 
personlig utveckling i livet och arbetslivet, att lära sig se sina möjligheter och ta fram sina 
personliga visioner (Mangell, 1995; Mangell, 2002; Parsloe & Wray, 2000; Sharf, 1992; 
Stevens, 1993). Metoden presenterar inga färdiga lösningar på klientens frågeställningar och 
problem. Dess fokus ligger på att besvara frågorna: Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag? 
Coachen fungerar som en samtalspartner i en process som leder till insikt och självkännedom. 
Genom systematisk analys utforskar klienten sig själv, sina egenskaper, förmågor, intressen, 
värderingar samt livs- och yrkesmål. Med det som grund kan klienten göra mer medvetna val 
(Mangell, 1995; Mangell, 2002). 
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LKP- metoden 

Livs- och karriärplanering är inte beskriven som en universell metod och upplägget variera 
något. Det är en tidsbegränsad process som omfattar omkring 6-12 sessioner à 45 minuter - 
1,5 h. Variationen beror dels på olika coachers upplägg och dels på hur långt klienten själv 
kommit i sin process innan den började i LKP (Mangell, 1992; Sharf, 1992). En LKP kan 
alltså innehålla olika steg. De coacher som är knutna till Regerings kansliet (RK) använder sig 
av ett upplägg som omfattar sex steg: behovsinventering, självanalys, kompetensanalys, mål, 
handlingsplan och uppföljning (Mangell, 1995; Mangell, 2002; Parsloe & Wray, 2000; Sharf, 
1992; Stevens, 1993). Olika teoretiker och coacher kan använda olika termer för dessa steg, 
men de har liknande innebörd. De olika stegen föregås av en dialog mellan coach och klient 
där klienten får berätta vad den vill ha hjälp med och vilka förväntningar den har på LKP. Där 
tydliggör coachen vad LKP innebär och förklarar dess ramar. Coachen bedömer därefter om 
klienten kan vara hjälpt av LKP och klienten får ta ställning till om den vill gå. Nedanstående 
upplägg är sammansatt av LKP-metoder beskrivna av Mangell (1995, 2002), Parsloe och 
Wray (2000), Sharf (1992) och Stevens (1993). 
 
 1. Behovsinventering/ Nulägesanalys.  
Klienten får analysera och reflektera över sin nuvarande situation ur arbets-, fritids-, hälso- 
och familje/relationsperspektiv för att se hur de olika delarna påverkar varandra. Var i livet är 
klienten? Hur är arbetssituationen? Vilka yttre påverkansfaktorer finns, t ex omorganisation, 
avveckling, arbetslöshet, befordran? Vad är tillfredsställande respektive mindre 
tillfredsställande? Hur ser balansen mellan livets olika delar? Vilka är klientens behov och 
vilka av dem är tillfredställda respektive otillfredsställda? Här görs ofta en tillbakablick i 
klientens liv. I den får klienten beskriva viktiga händelser i sitt liv och gradera dem (t ex från 
+++ till ---). Tillsammans med coachen undersöks detta för att hitta vad som påverkat klienten 
till att hamna där den är idag och hitta mönster, t ex beteende i valsituationer.  
 
 2. Självanalys - Vem är jag? 
I detta steg får klienten systematiskt undersöka vem den är. Vilka är klientens egenskaper? 
Vilka är dess styrkor och svagheter? Vad skiljer klienten från andra? Klienten får med hjälp 
av frågor skriftligt och muntligt reflektera över sig själv. Coachen ger klienten stöd i att våga 
se sig som den faktiskt är, med både positiva och negativa sidor och klienten får arbeta med 
att acceptera den bilden. För att bredda självbilden tas feedback in på hur klienten uppfattas 
av familj, vänner och arbetskamrater. Steget kan kompletteras med personlighetstest, t ex 
Myers Briggs Type Indicator (MBTI), för att ge nya infallsvinklar eller bekräfta klienten bild 
av sig själv. Självanalysen är viktig och går inte att hoppa över. Genom att klienten får ökad 
självinsikt och ser mönster i sitt beteende kan den mer medvetet styra sin utveckling. I 
självanalysen undersöks även vilka drivkrafter klienten har eftersom forskning visat att det 
har betydelse för vilken karriärstil en person har. Till sin hjälp kan coachen då använda 
exempelvis Decision Dynamics Karriärstilstest. 
 
 3. Kompetensanalys - Vad kan jag? 
Kompetensanalysen syftar till att synliggöra klientens kompetenser i och utanför arbetet utan 
att värdera dem i relation till vad andra kan. Här frågas efter vad klienten tycker det är roligt, 
intressant och vad den är framgångsrik i samt varför. Ledtrådar till detta söks i alla miljöer 
och situationer klienten är i eller har befunnit sig i. Många klienter underskattar sina 
kompetenser, förmågor och möjligheter varpå coachen kan få hjälpa klienten med uppslag. 
Exempelvis kan klienter glömma kompetenser de för tillfället inte använder sig av, men som 
de tidigare använt och tyckt varit roligt.  
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 4. Mål - Vad vill jag? 
Med utgångspunkt i självanalysen och resursinventeringen ska klienten fokusera på framtiden. 
Vad vill klienten göra med resten av sitt liv? Vilka är klientens visioner och drömmar, stora 
som små? Klienten kan få beskriva hur det ser ut om två år och om tio år, skriftligt eller via 
målning. I processen att söka efter vad klienten vill i framtiden är drömmar viktiga för de ger 
ledtrådar till vad klienten egentligen vill ha ut av tillvaron. Det är både inre (t ex känslor, 
förhoppningar, självförtroende) och yttre faktorer (t ex yrkestitel, status, lön, andras 
förväntningar) som påverkar våra val. Därför bör det poängteras att drömmarna ska läggas 
fram utan censurering för att ge möjlighet till att undersöka vad de representerar hos klienten. 
Därefter analyserar klienten och coachen vilka är de viktigaste drömmarna, vad står de för, 
vilka är möjliga att realisera och gör en prioritering utifrån det när det gäller att besluta om 
vilka drömmar som ska omvandlas till mål. Målen, vilka skrivs ned, ska vara klientens egna 
och stämma överens med dennas värderingar, intressen och förmågor. De ska helst vara 
konkreta och realistiska samt eventuellt både kort- och långsiktiga. 
 
 5. Handlingsplan  
Utifrån de mål som bestämts görs en konkret och specifik handlingsplan för hur klienten ska 
nå målet. Vad behövs? När ska klienten börja? Hur lång tid ska det ta? Vad ska göras vecka 
för vecka alt. per månad? Vilka delmålen ska sättas upp? Vilka hinder kan uppstå och hur kan 
man går runt dem? Coachen kan här behöva hjälpa klienten att bli konkret och specifik. Ju 
mer konkret och specifik planen är desto större chans är det att den genomförs. Handlings-
planen är flexibel och kan ändras allteftersom klienten undersöker eller uppnår det den vill. 
Klienten är ansvarig för genomförandet av handlingsplanen. 
 
 6. Uppföljning  
Efter en tid görs en uppföljning av LKP:n där coachen hjälper individen att fråga sig: Hur har 
det gått? Är de planerade förändringarna genomförda? Har fokus hållits eller ändrats? I så fall 
varför? Att ha ett uppföljningstillfälle kan hjälpa klienten att behålla fokus på 
handlingsplanen. Det är dock av vikt att påpeka att klienten ska genomföra handlingsplanen 
för att det är viktigt för denna, inte för att göra coachen nöjd. 
 
Coachingprocessen i LKP 

Med coachingprocessen i LKP avses i denna studie det som klienten och coachens gör i syfte 
att föra klienten mot ökad självinsikt, ökad medvetandegrad och ökat ansvarstagande för sitt 
liv och sina val i livet. Det inkluderar metodupplägget och användning av material, 
hemuppgifter och coachens agerande. Coachingprocessen i LKP antas pågå från den tidpunkt 
klienten söker upp coachen till dess att kontakten, inklusive uppföljningssamtalet, är avslutad.  
 
Regeringskansliet och dess LKP-program  

Sedan 2001 erbjuder Regeringskansliet (RK) sina medarbetare möjligheten att gå i livs- och 
karriärplanering (LKP). Syftet med detta har man formulerat ”Karriärplanering inom 
Regeringskansliet syftar till att stärka medarbetarskap, ledarskap och uppnå en sund och 
effektiv kompetensförsörjning med en väl balanserad intern och extern rölighet.” (Eriksson, 
2005). RK har i upphandling av LKP-tjänster varit noga med att coacherna har en gedigen 
beteende-vetenskaplig utbildning och bred erfarenhet (B-M Ersmark, personlig 
kommunikation 24 oktober, 2006). LKP-programmen inom RK har vanligtvis omfattat 7-10 
sessioner à 45 min -1,5 timme. Under våren 2005 utvärderade RK genomförda 
karriärplaneringsprogram för att utröna om man nått de individuella och organisatoriska 
målen med att erbjuda LKP till sina medarbetare (Eriksson, 2005). Resultaten visade att 
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medarbetarna fått värdefulla insikter om sig som person, att de kunde se sin kompetens 
tydligare och känner sig stärkta inför framtida förändringar i arbetet. Dessutom upplevde 
deras chefer att medarbetarna var mer motiverade och förändringsbenägna samt att dialogen 
mellan chef och medarbetare hade förbättrats. 85% av de medarbetare som gått i LKP 
arbetade kvar inom RK. Av de som var kvar hade 50% bytt arbete internt, medan ungefär lika 
många planerade för att göra det. 
 
Syfte och frågeställningar 

Denna undersökning avsåg att beskriva hur en fungerade coachingprocess i LKP vid 
regeringskansliet upplevdes ur coachers och klienters synvinkel, vad som ansågs driva den 
framåt och om det fanns skillnader i synen på det verksamma i processen mellan coacher och 
klienter.  
 
 

Metod  
 
Denna studie är byggd på en kvalitativ deskriptiv metodansats, varpå kvalitativa intervjuer 
ansågs vara lämplig datainsamlingsmetod. Avsikten var att få kunskap om och insikt i en 
fungerande coachingprocess, så som den upplevdes och berättades om vid intervjutillfället.  
 
Undersökningsdeltagare 

Fem par bestående av en coach och deras klient deltog i studien, totalt tio personer och tio 
intervjuer. Tanken var att hitta erfarna coacher med klienter inom RK som genomgått en 
fungerande LKP-process. Coacherna var alla anknutna till RK:s Livs- och karriärplanerings-
program. RK har i upphandling av tjänsten varit noga med att coacherna har en gedigen 
beteendevetenskaplig utbildning och erfarenhet. De ansågs därmed lämpade att ingå i denna 
studie. Det handlade om ett bekvämlighetsurval ur de coacher som anlitas av RK och vilka 
klienter de coachat. Inom ramen för denna studie gjordes bedömningen att totalt tio intervjuer 
skulle ge tillräcklig informationsmättnad.  

Regeringskansliets Livs-och karriärsplaneringsprogram är väletablerat (Eriksson, 2005). Via 
avdelningen RK Kompetens gavs möjlighet att genomföra studien. Coacherna kontaktades av 
författaren via telefon och tid för intervju bokades. Alla tillfrågade ställde upp för intervju. De 
erhöll därefter ett informationsbrev om studien via e-post. I brevet och/eller via telefon 
tillfrågades coacherna om de kunde vara behjälpliga i att förmedla kontakt till en klient som 
genomgått LKP hos dem. Författaren framförde önskemål om att det skulle vara en klient där 
coachingprocessen fungerat bra. Alla coacher sökte upp en klient som var villig att ingå i 
studien och förmedlade kontakten till författaren, som kontaktade klienterna per telefon för att 
boka tid för intervju. Ett informationsbrev angående studien skickades även till dem per e-
post. Även alla tillfrågade klienter ställde upp för intervju. 
 
De deltagande coacherna arbetar inom fyra företag i Stockholmstrakten, vilka är anknutna till 
RK:s Livs- och karriärplaneringsprogram. Två av dessa hade psykologutbildning med 
psykodynamisk inriktning, varav en även var psykoterapeut med samma inriktning. Hon hade 
även viss utbildning inom acceptance & comittment therapy (ACT) och kognitiv 
beteendeterapi (KBT). Två var socionomer, varav en med steg-1 utbildning i psykodynamisk 
och kognitiv terapi (PDT/KPT) och den andra med inriktning på personal, arbetslivs och 
organisations (PAO). Dem femte var personalvetare (PAO) och utbildad lärare. Hon hade 
även en 40-poängsutbildning från svenska ledarskapshögskolan. Deras coachingerfarenhet av 
LKP varierade mellan tre till tolv år. Tre av dem var med om att utveckla LKP i Sverige på 
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Ericson i mitten av 1990-talet. Alla hade flera års erfarenhet av arbetslivspsykologifrågor 
och/eller HR-frågor. De arbetar idag aktivt med LKP som en del i deras verksamheter som 
även innefattar ledarskapsutveckling och komptensanalyser samt krishantering och terapier i 
de fall coachen har den kompetensen.  
 
Klienterna var alla kvinnor anställda på olika positioner, från handläggare upp till 
chefstjänster, och på olika departement inom RK. De gick igenom LKP mellan 6 månader och 
två år sedan. Genom att alla deltagare var kvinnor kommer både coacher och klienter att 
emellanåt bli refererade till kvinnliga pronomen som hon eller henne. 
 
Etik  

Deltagarna informerades om att deltagandet sker på frivillig basis, att intervjun spelas in, att 
det som sades i intervjun skulle behandlas konfidentiellt och att rapporten skulle utformas så 
att deltagarnas identitet inte skulle framgå. Innan intervjun påbörjades gavs tillfälle för 
deltagarna att ställa frågor, likaså efter avslutad intervju. Författaren uppmanade även 
deltagarna till kontakt per e-post eller telefon ifall frågor skulle uppkomma i efterhand. I 
övrigt kan påpekas att författaren är obunden i sitt förhållningssätt till coacher, klienter och till 
RK. 
 
Datainsamling  

Den primära datainsamlingen skedde genom en serie personliga intervjuer med deltagare om 
40-75 minuter per intervju. Totalt genomfördes tio intervjuer och en pilotintervju. 
Intervjuerna spelades in i sin helhet. Majoriteten av intervjuerna genomfördes på 
informanternas arbetsplatser, men i ett fall genomfördes den i en annan lokal. En 
intervjuguide för coach (bilaga 1) respektive klient (bilaga 2) användes. Den var utformad för 
att täcka områden av intresse användes, men intervjuaren rörde sig tämligen fritt mellan olika 
frågeområden för att följa varje enskild informants berättande och intresseområden. Alla 
frågor i guiden ställdes därför inte till alla informanter, men alla frågor har besvarats av 
informanterna tillsammans och alla områden har täckts in. Vissa områden har dock behandlats 
längre och mer ingående under vissa intervjuer än under andra. Intentionen har varit att 
intervjuerna tillsammans ska besvara undersökningens frågeområden på ett fylligt vis. 
Intervjuerna med coacherna börjades vid alla tillfällen med att de ombads berätta om sin 
yrkesbakgrund och fortsatte med att de fick beskriva hur de arbetar med LKP. Intervjun 
utvecklades sedan utifrån vad deltagarna ville berätta och följdfrågor ställdes för att djupare 
undersöka deras synsätt och upplevelser. Fokus för intervjuerna med coacherna låg på deras 
allmänna erfarenhet och upplevelse av LKP-processen. Intervjuerna med klienterna började 
oftast med att de fick berätta om varför de sökt LKP och fortsatte med att klienterna fick 
beskriva sin specifika LKP-process, vilket var i fokus för klienternas intervjuer. Liksom i 
intervjuerna med coacherna utvecklades intervjun utifrån vad deltagarna ville berätta och 
fördjupades via följdfrågor. Intervjustrategin är inspirerad av en reflexiv intervjumetodik 
utvecklad av Heléne Thomson (Thomson, 2002).  
 
Analys 

Enligt Czarniawska (1998) finns det i stort sett inte någon specifik forskningsmetodik inom 
det samhällsvetenskapliga området. Istället tittar undersökare på hur andra har gjort sina 
studier för att finna inspiration och tekniker som kan passa det aktuella syftet. Mot bakgrund 
av detta synsätt valdes den explorativa och kvalitativa ansatsen för studien. Ett explorativt 
arbetssätt användes då det inte finns mycket tidigare forskning på området. Analysprocessen 
har i huvudsak varit induktiv. Textmaterialet har styrt vilka koder och teman som sattes. 
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Många av dessa var dock i stort givna då liknade beskrivningar återkommer i materialet som 
svar på återkommande frågor utifrån intervjuguiden. Analysen kan i stor utsträckning sägas ha 
varit seriell eftersom analysmomenten har gjorts i på varandra tydligt efterföljande faser.  
 
Data från de tio intervjuerna strukturerades och bearbetades genom en induktiv tematisk 
analys (Langemar, 2005). Intervjuerna transkriberades så ordagrant som möjligt. Efter att alla 
intervjuer transkriberats påbörjades kodningsarbetet av textmaterialet. Coachernas 
textmaterial sammanfördes och kodades för sig, likaså klienternas. Till hjälp i kodningsarbetet 
användes Open Code 2.1 (Open Code, 2006), ett datorprogram med inbyggda funktioner för 
att enkelt koda textrader och kategorisera stycken med likadana koder i ett flertal dokument 
etc. Kodningsarbetet innebar att de båda textmaterialen importerades till programmet. 
Därefter genomlästes de och varje textrad gavs en eller flera koder. Koden är ett tema som 
kan kopplas till innehållet i textraden. En intervjuperson kunde t ex berätta om en hemuppgift 
och inkludera coachens agerande i samtalet kring denna hemuppgift. I det fallet kunde 
textraden ges koderna ”Hemuppgift”, ”Samtal” och ”Relation”. Koderna för coacher och 
klienter var till största delen likadan, men vissa koder återfanns enbart hos en av dem. Det 
kunde röra sig om sådant som var specifikt för den gruppen, exempelvis ”Coachverktyg” för 
coacherna. Efter kodningen kategoriserades textmaterialen utifrån de befintliga koderna, dvs 
all utskriven text under de olika koderna sammanställdes under ett arbetstema i varsitt 
dokument för de båda grupperna. Detta betydde att alla textstycken i det totala 
utskriftsmaterialet per grupp med exempelvis koden ”Samtal” sammanställdes under 
arbetstemat ”Samtal”. Det fanns då ett arbetstema ”Samtal” för coachgruppen respektive 
klientgruppen. Anledningen till att dela dem var för att ha en möjlighet att jämföra gruppernas 
innehåll.  
 
Efter detta sorterades dessa teman i sin tur in under ett antal övergripande teman, vilket 
förtydligas i resultatdelen. I denna fas togs även en del överflödig text bort som ej ansågs 
nödvändig för att besvara och eller belysa uppsatsens syfte. Trots att materialet sorterats i ett 
antal övergripande teman fanns en hel del överlappande innehåll mellan dessa. Detta 
medförde ytterligare sorteringar vilket innebar att material flyttades till teman som bedömdes 
vara lämpligare. Därefter gjordes ytterligare en komprimering av texten för att extrahera det 
viktigaste under varje rubrik. Slutligen sammanfördes coachernas och klienternas teman i 
resultatdelen. Representativa citat lades in för att belysa och exemplifiera intervjupersonernas 
upplevelser och erfarenheter. Avsikten var att resultatdelen ska spegla essensen av det totala 
färdiganalyserade materialet och ge en översiktsbild av upplevelsen av coachingprocessen och 
dess drivkrafter från båda parternas sida.  
 
 

Resultat 

Analysen visade att följande temata framstod som centrala i LKP-processen; samtal, relation, 
metod och upplägg, hemuppgifter, ansvar, främjande och hinder samt klienters 
rekommendationer till framtida LKP klienter. 
 
Samtal  

Coacherna beskrev sig som ansvariga för att hjälpa klienten genom processen, att vara en 
processledare och en samtalspartner. De upplevde att de fungerade som ett bollplank som 
ställer frågor, vägleder och ger återkoppling på det den ser samt på tester. Själva samtalet 
ansågs som navet i LKP:n genom att det gav möjlighet till ny reflektion över hemuppgifter, 
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hjälp att vrida på resonemang, att ställa frågor de inte själva kommit på och få återkoppling på 
reflektioner, beteenden och känslor.  
  

Även samtliga klienter ansåg att samtalet var kärnan i LKP. Reflektionsuppgifterna som 
förberetts hemma föll på plats i dialogen med coachen som var en diskussionspartner till 
klienterna, men även gav bekräftelse, inspiration och energi. 

 
”Samtalet var naturligtvis väldigt viktigt. Jag tror inte det här hade gett samma sak om man 
inte hade haft samtalen. Medan jag pratar så tänker jag nya tankar. Pratet i sig och 
kommunikationen med någon annan leder till nya tankar som man inte får om man bara jobbar 
skriftligt. Samtidigt tror jag att samtalen hade inte gett lika mycket om de inte kompletterats 
med skriftlig material med tillfälle för eget tänk. Jag tror att kombinationen av dem var bra. 
Det här är ett sätt att systematiskt förbereda sig. Samtalen har varit jätteviktiga, mycket för 
bekräftelsen att det är okej att vara som jag är.” 
 

Bland coacherna var det en vanlig uppfattning att coachen tillsammans med metoden bidrog 
till strukturen i LPK-processen. Coacherna beskrev att de måste vara strukturerade, föra 
klienten igenom processen samt vid behov avbryta och styra resonemanget till LKP-fokus. 
Klienterna uppskattade den struktur coacherna tillförde samtalen och ansåg det behövdes för 
att processen skull leda till någon form av förändring. 
 

”Men jag tyckte att det var bra för man behöver en struktur för att samtalen ska bli bra också. I 
alla fall om man ska skapa någon form av förändring i slutändan.” 

 
Coacherna ansåg även att de bidrog till LKP-processen genom att de i samtalen kunde se 
mönster, fånga in trådar och se sammanhang som den kan återföra till klienten och ställa 
frågor för att ge upphov till vidare reflektion. Coacher ansåg att de kan göra samtalen 
stimulerande genom att ställa frågor, vara nyfiken och intresserad. Klienterna upplevde 
samtalen som den enskilda del i LKP som varit mest givande, där coachen hjälpte dem genom 
processen genom att ställa effektiva frågor och vägleda utan att lägga sig i vad klienten kom 
fram till.  
 

”Samtalen var inspirerande och utvecklande, man kommer fram till en massa saker i 
dialogen.” 

 
Coacherna uppgav att de arbetade för att klienterna ska känna sig motiverade, uppmuntrade, 
sedda, bekräftade och lyssnade till genom att det ansågs betydelsefullt för att deras LKP-
process skulle gå framåt. För att göra detta ansåg coacherna att de måste vara nyfikna, 
intresserade, aktivt lyssnande, lyhörda och uppmärksamma på nyanser i kroppsspråk och 
tonläge samt tillhandahålla struktur och lämpliga uppgifter för LKP-processen. Coacherna 
upplevde att nyfikenhet och bekräftelse väckte klienters arbetsglädje och verkade 
förstärkande. En coach ansåg att coachens viktigaste uppgift var att just vara aktivt 
närvarande, lyssna på klienten och återkoppla det den hörde och observerade. Klienterna 
beskrev att de kunde få bekräftelse genom att coachen speglade det klienten sagt, kunde knyta 
an till något klienten tidigare uppgivit eller stimulerade klienten till vidare tankar och fortsätt 
analysen i riktning mot de frågor coachen ställde.  
 

”Hon ställde frågor och i viss utsträckning bekräftade hon mig, inte att hon säger ’alldeles rätt, 
jag håller med’ utan mer ’Jag hör att du kommit fram till det här…’. Och så kom hon ihåg och 
kunde knyta an till något jag sagt eller skrivit i en tidigare uppgift. Så att hon samlade upp lite 
grand” 
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Aktivt lyssnande sågs av coacherna som ett av deras främsta redskap genom att det lade 
grunden för ställandet av kompetenta och relevanta följdfrågor som hjälpte klienter vidare i 
sökandet efter egna svar. Ett aktivt lyssnande ansågs även visa klienten att coachen är 
intresserade av vad de har att säga.  
 

”Min roll som coach är att lyssna, ett aktivt lyssnande, det är det viktigaste, men också att 
ställa följdfrågor. Utifrån vad de beskriver om vad som fungerar och inte fungerar i deras 
nusituation och vad de vill uppnå. Då kan jag gå in och ställa följdfrågor, men det är för att jag 
är totalt fokuserad på den personen när jag lyssnar. Då kan jag gå in och ställa väldigt viktiga 
frågor som gör att de får sätta ord på sina tankar och som göra att de kommer vidare och hittar 
sina egna svar och lösningar.” 

  
Coacherna har också upplevts som aktivt lyssnande av klienterna, vilka uppskattat detta. De 
trodde inte att de kunnat reflektera lika djupt om coachen inte varit aktiv i samtalet och ställt 
frågor. 

 
”Att ha någon som aktivt lyssnar tycker jag är viktigt i sammanhanget, och det gjorde hon. Jag 
tror ju inte att jag tänkt de här tankarna lika välutvecklat om hon inte varit inne och ställt 
frågor och samtidigt varit lyssnande.” 

 
Coacherna betonade vikten av att få klienterna att tänka utifrån sig själva, att vända blickarna 
inåt, att lyssna utan att bli styrda av andra. En del coacher påpekade att man som coach måste 
vara vaksam på och medveten om sina egna prestationskrav, så att de inte styr klienten och 
processen. Detta var synligt för klienterna som uppskattade att coachen själv inte tog stor 
plats, att de kunde lyssna och ställa stimulerande frågor samt hålla i strukturen men låta 
klienten bestämma nivån på samtalen. Klienter beskrev att coachen inte presenterade färdiga 
lösningar eller talat om hur de borde göra. Istället hjälpte de processen framåt genom att ställa 
frågor på sådant sätt att klienten var tvungen att tänka efter och hitta sina egna lösningar. 
Klienterna tyckte att det bidrog till att skapa ett ägarskap hos klienterna. Det var ett arbetssätt 
som enligt de uppskattade och tyckte fungerat väldigt bra. Klienterna lade stor vikt vid att få 
bestämma saker och ting själva.  
 

”Det jag tycker har varit är så bra med coachen är att hon inte presenterar några färdiga 
lösningar. Hon har överlåtit det helt och hållet åt mig, men hon har ställt frågor på sådant sätt 
att jag har varit tvungen att tänka efter och hitta mina egna lösningar.” 

 
Att byta perspektiv beskrevs som ett användbart verktyg för att komma vidare om processen 
går trögt eller om en klient låst sig i någon frågeställning. Coacherna upplevde att vända 
riktning, byta spår, ge ny infallsvinkel och nya frågor kan ge processen ny fart. Genom att lära 
klienten ta ett steg utanför sig själv kunde den kan få en annan bild av sig själv samt se andra 
resurser och möjligheter.  
 

”Att byta perspektiv, de får inte gå på i samma frågeställning, då kan det låsa sig i någon 
frågeställning. Det kan hända att de uttömt sina tankar och reflektioner, då måste jag vända, 
byta spår, ny infallsvinkel. Det där känner jag av i processen. Ofta upplever jag det som 
förlösande i processen att få nya frågor, inte bara gå på för kan de inte svara, då har det låst 
sig.” 

 
Att sporra klienten till att åstadkomma förändringar, som underlättar dennas vardag eller 
förbättrar klientens välmående, beskrevs av en coach som en balansgång mellan att lyfta upp 
konkreta slutsatser och ge dem tillbaka till klienten, t ex genom frågor tillbaka som: Vad kan 
du konkret göra åt det nu? Konkretisering ansågs vara användbart för att tydliggöra möjliga 
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handlingsalternativ för klienten. En coach berättade att hon alltid tar upp frågan vad som hänt 
sedan sist samt sammanfattade varje möte med att fråga vad klienten kommit fram till idag 
och vad den ska göra till nästa gång.  
 
Konkretisering beskrevs även av coacher som en användbar metod för att undersöka förmågor 
och framgångar hos klienter med väldigt höga prestationskrav, men att coachen samtidigt 
måste vara uppmärksam på förändringar i klientens kroppsspråk, tonfall och energinivå.  
 

”Någon kanske är på ett jobb idag där de inte trivs. Då har de nästan förträngt att de var 
stimulerade förut och kommer inte ihåg det. Då kan man locka tillbaka det genom ”Okej – hur 
har det varit förut, det här förra jobbet du berättade om då såg du väldigt glad ut när du pratade 
om det? Vad var det som var speciellt med det jobbet, vad var det som var kul där?” Då 
händer det något när man försätter personen lite tillbaka i den situationen. Då får de mer 
energi och de får kraft och det kan man använda sedan i fortsättningen.” 

 
Klienterna tyckte att det var värdefullt att göra tolkningar av och ha diskussioner kring 
exempelvis hemuppgifter i samtalen med coachen. De ansåg att coacherna hjälpt dem 
konkretisera vad de tänker och tycker, gett dem tankemässiga förslag och möjligheter som 
gjort att de själva kan ta ställning till vad de vill göra. En fråga som upplevdes som effektiv 
för att konkretisera var ’Vad tänker du göra åt det? Vad ska du göra åt det nu?’. Därigenom 
ansåg klienterna att coachen det hjälpte klienten att ta ansvar för handling. 
 

”Coachen har hjälpt mig konkretisera vad jag egentligen tänker och tycker. ” 
 
Coacherna ansåg att de kunde ställa frågor som fick klienterna att fundera, ge dem 
återkoppling vad de såg under sessioner eller i tester och övningar samt återspegla eller 
tydliggöra detta genom en tolkning eller presentation av en fundering. Det upplevdes av 
coacherna som något många klienter ville ha. Flera coacher tyckte att det var funktionellt att 
kunna ställa raka och tuffa frågor, men att de då anpassade det till klientens nivå.  
 

”Jag tror jag kan ställa bra frågor som får dem att fundera och jag tror också att jag kan ge 
dem återkoppling vad jag ser, att spegla tillbaka ”det här du sagt får jag föreställning eller 
fantasier om det här, hur serdu på det?” Så jag kan lyfta upp, tydliggöra och ge tillbaka. Och 
ställa raka och ibland tuffa frågor. Det där får man känna av hur mycket personen tål och vad 
de vill.” 

 
Inga coacher uppgav att de tillhandahöll svar eller lösningar på klientens frågor och problem. 
Däremot kunde de ge information, tips och idéer till klienterna eller dela med sig av sina egna 
erfarenheter inom olika områden om de ansåg att det skulle kunna hjälpa klienten. De beskrev 
att de då var mycket tydliga med vad det var och att det var upp till klienten att göra vad den 
vill med den informationen var mycket tydliga med att det är klienten själv tar ansvar sina 
beslut. En del klienter beskrev att de uppskattade att coachen ibland delade med sig av sina 
erfarenheter. Coachens erfarenheter av klientens bransch ansågs bidra till en känsla av 
förståelse för klientens miljöer vilket upplevdes som viktigt och ingav trygghet i dem. 
Klienterna uppskattade även när coachen förmedlande sina erfarenheter av LKP och andra 
typer av stöttning på arbetslivets områden. T ex att coachen kunde berätta om hur man kunde 
bete sig i krisreaktioner, hur man kunde komma ur vissa situationer eller tänka. Det gav 
bekräftelse och känslan av att det finns andra som kanske varit med om liknande situationer. 
Även coachernas allmänna erfarenhet om de psykologiska aspekterna på arbetslivsområdet 
ansågs vara nyttigt information som en del klienter uppskattade. 
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”Min coach gav ganska mycket av sig själv i coachingen också. Hon berättade en del om sina 
egna erfarenheter som spelade roll. Det gav bekräftelse och känslan av att det finns andra som 
kanske varit med om liknande men ändå olika situationer.” 

 
För att tydliggöra klientens LKP-process gav flera coacher sina klienter i hemuppgift att till 
sista sessionen göra en summering av LKP:n genom att titta på och plocka ut för dem viktiga 
delar ur de olika områdena. Enligt coacherna brukar klienterna uppskatta det genom att de då 
ha upptäckt mönster och sett sammanhang i processen, vilket upplevdes bidra positivt till 
deras självbild. 
 
Coacher upplevde att det var viktigt för processen att få uppstressade klienter lugnade, så att 
de kan fokusera på sitt arbete i LKP. Användbara metoder för det ansågs vara att sätta på 
musik, hämta kaffe/te, småprata, frågar hur de mår och hur det varit sedan sist eller använda 
sig av någon andningsövning. Att som coach vara lugn upplevdes ha en lugnande effekt på 
klienten. Vissa klienterna har påtalat att de uppskattade att LKP-sessionerna inte bedrevs på 
arbetsplatsen utan i en annan lugn miljö och ansåg att det främjade deras reflektions-
möjligheter. 
  

”Det är bra att komma ifrån den egna arbetsplatsen. Att kunna tänka fritt. Det är en 
psykologisk grej att lämna huset.” 

 
Ibland ansåg coacher att det är nödvändigt för coachen att manipulera klienten lite för att få 
processen framåt. Coachens fantasi ansågs vara ett viktigt och användbart verktyg för att hitta 
frågor som får klienten att se vad coachen tänker, tror eller anar.  
 

”Ibland kan jag känna på mig att nu är de snart framme vid det där, men då ska jag se upp så 
att inte jag lägger det i munnen på dem själv. Då får jag använda frågor eller peta på saker som 
gör att de inte kan göra annat än att se det där.” 

 
Om en klient var fåordig beskrev coacher att de fick mindre material att arbeta med och att de 
då arbetade mer aktivt bl a med att ställa frågor. I dessa situationer ansågs tekniker som för in 
mer energi i rummet användbara, exempelvis att skriva på tavlan eller att resa sig och gå i 
rummet. Coacherna upplevde dock att även dessa klienter hade en aktiv LKP-process i sig, 
trots att det inte visade sig lika tydligt.  
 
En del coacher berättade att klienterna ibland har ett samtal med dem istället för med sin chef. 
Det beskrevs som ett sätt för klienten att reda ut tankarna, reflektera och ventilera eventuell 
irritation samt att få bekräftelse på att deras tankar och reaktioner var befogade. Klienterna 
uppmanades sedan att gå och ha ett samtal med sin chef.  
 
Relation 

Coacherna ansåg att det första samtalet var ett mycket betydelsefullt samtal där grunden för 
förtroende och relationen läggs. 
 

”Det handlar om att skapa ett förtroende, en relation. Det första samtalet är väldigt viktigt 
ur den synpunkten. Jag försöker vara väldigt tydlig med vad det innehåller, så att de vet vad 
det går ut på.” 

 
För att etablera förtroende och lägga grunden för fortsatt LKP har coacherna upplevt att det 
mycket viktigt att för klienten tydliggöra vad LKP är, vad klienten kan förvänta sig, vilket 
ansvar coachen respektive klienten har i processen, hur processen ser ut, att LKP är en helhet 
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med aspekter av arbete, fritid, hälsa och relationer vilka alla påverkar varandra, att LKP är 
behovsanpassat, och de olika områdena får därmed olika stort utrymme beroende på vad 
klienten behöver. Coacherna beskrev att det även var betydelsefullt för det fortsatta arbetet att 
förmedla sin syn på klienten som en kompetent människa med resurser att göra välgrundade 
val och ta beslut över sitt liv. Att som coach visa att den tror på klientens förmåga och 
kapacitet att klara upp sin situation ansågs av coacherna kunna hjälpa klienten att stärka sitt 
självförtroende och stimulera klienternas förmåga att själva dra slutsatser av sina reflektioner 
både under och efter LKP:n slut.  

 
”Det är viktigt att hjälpa till i processen och förmedla att du kommer att hitta svaren, ge inte 
upp, bara du håller på så har även du svaren inom dig, de kommer fram jag vet det.” 

 
”Det kanske viktigaste är att förmedla den här tilliten till människans förmåga. Att jag tror på 
din förmåga och din kapacitet att du kan klara upp det här själv Det kanske är det viktigaste, 
att stärka självförtroendet hos personen som kommer.” 

 
Klienterna ansåg att de under första samtalet fått tillfredsställande information om hur LKP 
går till, innebär, vilket ansvar som ligger på dem och på coachen samt vad de kunde förvänta 
sig av LKP:n. Alla klienter upplevde att deras coacher var trovärdiga och hade stor respekt för 
dem som individer och samtliga uppgav att de hade fått förtroende för sina coacher redan vid 
första samtalet. 
 

”Efter första gången så tog jag det direkt för jag fick ett sådant förtroende för henne med en 
gång.” 

 
Coacherna ansåg att en god relation mellan coach och klient var en förutsättning för en 
fungerande LKP. De upplevde att de bidrog till relationen genom att genuint försöka förstå 
vem klienten var och vilket sammanhang hon befann sig i. Vidare ansåg de även att deras syn 
på människan som en kompetent individ med utvecklingspotential bidrog till etablerandet av 
relationen. 
 

”Jag har en ambition att försöka förstå vem det är, vilken person det är och vilket sammanhang 
han eller hon är i. Mina erfarenheter och egenskaper är det som bidrar till den här processen 
och i relationen och hur jag ser på människor är också viktigt, kanske det allra viktigaste.” 

 
En coach beskrev att en LKP kan fungera väl även om personkemin mellan coach och klient 
inte är perfekt. Hon menade att det är coachens professionella roll, förhållningssätt, 
kompetens, trovärdighet och respekt för individen som har störst betydelse för relationen dess 
roll i LKP-processen. Detta styrktes av en klients åsikt om relationen och vikten av att 
coachens respekt för klientens gränser: 
 

”För mig är det viktigt med trovärdigheten när jag lämnar ut mig till någon. Att det är någon 
som inte går till överdrift utan behåller en distans, ett kyligt intresse. Ett kliniskt förhållande 
tror jag är väldigt viktigt. Jag får ha mina gränser och det är jag som bestämmer hur långt in vi 
går. Att ha sinnet att läsa av klienten tror jag är väldigt viktigt om man ska ha en trovärdighet. 
Det behärskade hon till fullo i mina ögon.” 

 
Coacherna ansåg att det var väldigt viktigt att som coach vara lyhörd på var klienten befinner 
sig och vad den behöver. De beskrev att de anpassade stöttningen av klienterna individuellt 
till hur de mår och deras behov. Behövde en klient mycket uppmuntran arbetade coachen med 
att peppa dem under hela processen. Var klienten däremot självgående arbetade coachen mer 
med bekräftelse. Klienterna upplevde coacherna som förtroendeingivande och väldigt 
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respektfulla mot dem som individer. De tyckte att coacherna hade en förmåga att känna in 
vilken sorts människa de samtalade med och anslå rätt ton hos den personen genom att möta 
klienten i dennas process. När coachen ställde frågor, gav återkoppling eller förslag på analys 
för driva på processen upplevdes de som inkännande och lagom pådrivande.  
 

”Dels gav hon bekräftelse helt enkelt i största allmänhet. Och uppmuntrade till mer reflektion 
och tankar. Hon hade ett väldigt neutralt förhållningssätt, så att säga. Hon mötte mig där jag 
var just då i processen, kan man säga.” 

 
Vissa klienter ansåg att en av de viktigaste erfarenheterna i LKP:n var coachens bekräftelse av 
att klienten duger som hon är. 

 
 ”För mig har bekräftelsen varit viktig, att det är okej att vara som jag är.” 
 
Coacherna ansåg att en ärlig och öppen relation var en förutsättning för en bra relation och en 
lyckad LKP-process. Även flera klienter påtalade detta: 
 

”Jag tror relationen är väldigt viktig. Många av frågorna går ganska mycket på djupet. Det 
krävs att man är öppnar sig, är ärlig och ger sanningsenliga svar annars ger inte processen 
någonting och för att göra det måste det vara en person du har förtroende för. Vi var väldigt 
raka och ärliga i processen, jag och min coach.”. 

 
En klient jämförde coachen i LKP med en konsult i ett kunduppdrag. Som konsult är man 
med kunden hela tiden, men det är kunden som får utföra processen, konsulten finns som ett 
stöd i processen, kan hjälpa till med att ställa rätt frågor och vägleda. Coacherna hade en 
liknande syn på sin roll genom att de ansåg att de ska uppmuntra och stötta klienterna i deras 
arbete med sig själva och hjälpa klienten hålla arbetet på en nivå som gör att processen går 
smidigt. 
 

”Min uppgift är att uppmuntra och stödja varje person som kommer att jobba med sig själv 
och sin egen situation. Att få igång den processen och stödja den processen så att de inte 
tröttnar eller det blir för mycket motstånd inombords utan att de håller på och tycker att det går 
bättre och bättre och att det är allt roligare att jobba med sig själv. ” 

 
Vissa klienter vittnade om att de kunde få energi av mötet med coacherna, att de gick därifrån 
med lätta steg och var inspirerade till det arbete de skulle göra till nästa gång. 
 
Metod och upplägg 

Coacherna upplevde att metoden bidrog till en tydlig struktur med tydliga steg mot ett 
slutmål, vilket ansågs vara viktigt för att skapa trygghet och målmedvetenhet hos klienten. De 
ansåg att metoden, hemuppgifterna och coachens agerande under sessionerna tillsammans 
driver på klientens inre process.  
 

”Det är kombinationen av att man jobbar steg för steg och att man har hemuppgifterna som 
stimulerar till att den inre processen kommer igång. Sedan när man träffas och möts den 
processen av att jag lyssnar och coachar. Människor känner sig uppmuntrade, sedda, 
bekräftade och lyssnade till mm. Det betyder en del också för att deras inre process ska rulla 
på. ” 

 
Detta bekräftades av klienterna som upplevde upplägget som logiskt och väl genomtänkt. De 
ansåg att metoden gav en struktur till processen som hjälpte klienten att komma dit den ville. 
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Klienterna upplevde att alla stegen var meningsfulla genom att de bidrog till att skapa en 
helhetsbild. 
 
Både coacher och klienter uppskattade LKP-metodens flexibilitet. Coacherna ansåg att LKP-
metodens styrka var att den trots sin tydliga struktur kunde användas flexibelt och anpassas 
till den aktuella klienten och dess ambitionsnivå. Olika klienter beskrevs ha olika frågor att 
reflektera över, ha kommit olika långt i sina funderingar innan de började, ha olika lätt för sig 
och därför behöva varierande tid, uppgifter och stöttning. En coach beskrev det så här:  
 

”Det är upplagt så att strukturen är ganska fast, vi har sju steg vi går igenom och vi har ett 
material som stöd. Det finns en stor möjlighet att vara fri inom det där och det är det jag tycker 
är styrkan, att det finns både struktur och frihet. Friheten ger mig en möjlighet att anpassa 
utifrån vad personen har för behov.” 

 
Vissa steg ansågs vara mer relevanta för klienterna än andra, vilket hade lett till att 
bearbetningen av vissa steg gick fortare medan andra steg bearbetades djupare. Denna 
flexibilitet uppskattades av klienterna.  
 

”Det kändes som att det var väldigt genomtänkt och logiska steg. Det fanns även utrymme att 
någon gång borra mer i en fråga samt för diskussioner och annat i det här, så den var inte helt 
fast.  

 

 Vem är jag? 
Hela moment med självanalys värderades som mycket viktigt av både coacherna och 
klienterna. Coacherna upplevde att många klienter som söker LKP är mycket fokuserade på 
vart de är på väg, men att de glömt bort att undersöka vilka de är och vad de står för. De 
beskrev att arbetet med självanalysen stärkte klienternas självbild. 
 

”Momentet Självanalys tycker vi är viktigt. Det är så lätt för att ha bråttom vidare. Många av 
de som kommer till oss gör det för att de funderar över ”Vart är jag på väg? Jag ska vidare 
men vet inte vart?” Och så glömmer man bort att en stor del i förståelsen av det där är att fatta 
vem är jag egentligen.” 

 
Klienterna upplevde arbetet med självanalysen som intressant och processen med att lära 
känna sig själv ansågs berikande. Det beskrevs som mycket positivt, engagerande och roligt 
att fokusera på sig själv. Att få konstatera för sig själv vem de var, sina egenskaper, förmågor 
och brister upplevdes som mycket stärkande och bidrog till en ökad tilltro till sig själv. 
Självanalysen kunde även hjälpa klienterna att acceptera sig själva och komma underfund 
med att de var en helt okej person med olika sorters egenskaper. Överlag upplevde klienterna 
att självanalysen gett dem en större trygghet i sig själva. Det kunde även bli en bekräftelse på 
att de haft god självinsikt innan, vilket upplevdes som väldigt stärkande. 
 

”Jag vet nu väldigt väl vem jag är, vad jag är bra på och inte bra på.” 
 
Coacherna upplevde tillbakablicken som viktig för klienten. De har sett att många klienter blir 
hjälpta av att se tillbaka på vad de tidigare har valt, valt bort och varför när de ska reflektera 
över vad de vill gå vidare med och hur de ska gå tillväga. Enligt coacherna blir tillbakablicken 
ofta en tankeställare för klienten p g a att den kan upptäcka att vissa händelser påverkat den 
mer än den tidigare trott eller att väcka frågor klienten aldrig förut tänkt över. Genom 
tillbakablicken får coacherna även veta vad klienten gjort tidigare, om det hänt klienten något 
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eller om den gått igenom några kriser vilket coacherna upplevde kunde vara betydelsefullt för 
det fortsatta arbetet. 
 

”Tillbakablickens funktion är att få klienten att reflektera och framförallt att titta på vägval, 
hur man ska välja. Då kan det fylla en funktion att titta tillbaka på vad har de valt, valt bort 
och varför. Ofta när man blickar tillbaka så väcks frågor personen aldrig förut tänkt över och 
blir tankeställare.” 

 
Klienterna bekräftade i stora delar coachernas upplevelser av tillbakablicken. De tyckte i 
allmänhet att det var bra och nyttigt att få en chans att under en begränsad tid fundera och 
fokusera på vad som hade hänt i deras liv, vad de var för personer, vilka behov de har och vad 
de behoven egentligen baserar sig på. De upplevde att det bidrog till en större förståelse för 
sig själva, för sina val och sina behov. Att få en möjlighet att gå igenom någon svår händelse 
och se hur man hanterat det ansågs vara mycket nyttigt. En del klienter tyckte att var 
känslomässigt tung, genom att den lyfte upp erfarenheter som de delvis förträngt. Klienterna 
beskrev dock att det var de själva som avgjorde graden av engagemang i uppgiften och 
upplevde inte coachen som pressande.  
 

”Det var oerhört mera arbetsamt än vad jag hade föreställt mig. …. När man ska beskriva 
toppar och dalar då börjar man ju också fundera på det som var ledsamt och det där jag hade 
förträngt. Det var väldigt jobbigt känslomässigt. Men jag engagerade väl mig i det här och det 
var jobbigt. …. Det var en bra nyttig rekapitulation. Man fick fundera på vad som hade hänt 
och vad man var för person, vilka behov jag har och vad de behoven egentligen baserade sig 
på eftersom man då fick en insikt om eller kom ihåg både jobbiga och bra saker som hänt.” 

 
Feedbackuppgifterna, där klienten samlade in omdömen från några i sin omgivning, 
upplevdes uppskattade av både klienterna och coacherna som ansåg att de bidrog till att 
nyansera klienternas självbild. Coacherna upplevde att de flesta klienter uppskattade att få ta 
del av feedback från sin omgivning och har sett momentet som väldigt bekräftande och 
givande för klienterna. Det kunde vara sidor som andra uppmärksammar som klienterna 
känner igen, men det kan även vara sidor som de själva inte sett, t ex att någon tycker att de är 
begåvade eller bra på att organisera. Även kritik kunde visa sig, som att någon är grundlig och 
går till botten med allting vilket medför att personen ibland blir lite långsam. Att även se att 
vissa styrkor kan bli en svaghet upplevdes bidra till klientens lära-känna-sig-själv-process. 
Coacherna tyckte att feedbackövningen fördjupade klientens självkännedom genom att 
klienten inkorporerade omgivningens bild i sin egen. 
 

”De flesta tycker att det är jättespännande att få den informationen. Det brukar vara en 
höjdpunkt, det just det här att få in vad människor skriver. Det är oftast väldigt bekräftande. 
Det kan vara sidor som andra uppmärksammar känner igen, men det kan även vara sidor som 
’Jaha, tycker de att jag är bra på det här?’ ”. 

 
Klienterna upplevde feedbackövningen överlag som intressant och rolig att göra. De 
uppskattade att omgivningens omdömen av dem var mer detaljerade och analyserande än vad 
de brukar få till vardags. Klienterna upplevde att de flesta svarade vänligt, att det var 
spännande att få reda på det och att informationen berikade dem genom att vara bekräftande 
eller hjälpte dem att justera sin självbild.  
 

”Jag insåg att jag inte ska hänga fast i bilden av mig med en massa dåliga sidor som jag 
kanske inte har längre, som jag jobbat bort. Det tyckte jag var väldigt positivt.” 
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Feedbackövningen kunde även väcka eftertänksamhet och bidra till förståelse för klientens 
utveckling. En klient beskrev att hennes syskons bild av henne skilde sig ganska mycket från 
arbetskamratens bild, medan hennes väns bild var en blandning av de två. Det gav henne en 
positiv känsla av att faktiskt ha utvecklats som person sedan hon levde med sitt syskon, och 
hon tolkade det som att syskonets bild av henne troligen var präglat av hur hon var under 
uppväxten. Att få dessa skilda bilder av henne själv upplevdes som berikande. Hon 
uppskattade även att se att henne vän hade följt med i hennes utveckling. Feedbackövningen 
hjälpte även klienten att omstrukturera hennes egen självuppfattning. Det visade sig att hon 
hade framträdande egenskaper hon inte trodde sig ha och att andra egenskaper inte var så 
framträdande som hon trodde.  
 

”Jag har inte sett mig som en god lyssnare, men det framkom här att jag faktiskt är det nu. Det 
blev som ett positivt knytnävsslag att herregud är jag det. Jag som alltid sett mig själv som 
dålig lyssnare för att jag är så rastlös, vill iväg och går på. Det blev jag förvånad över.” 

 
Många av coacherna använde sig av personlighetstestet MBTI och testet Karriärstilar. Enligt 
coacherna och klienterna bidrog MBTI till klienternas självinsikt och förståelse för andra 
människor. Coacherna betonade bidraget till klienternas självinsikt, medan klienterna 
betonade att de fått större förståelse för andra människor. Coacherna ansåg att MBTI var ett 
test som fördjupade klienternas kunskap om sig själva, förståelse för sitt agerande i vissa 
situationer och förklaring till varför de trivs eller inte trivs med vissa personer. De upplevde 
att testresultatet bidrog till klienternas självinsikt och acceptans för sig själva när klienterna 
fick träning i att reflektera, tolka och själva sätta ord på egenskaper genom att jämföra 
teståterkopplingen med andra övningar. På frågan om vad coachen trodde att MBTI gav 
klienten svarade en coach följande: 
 

”Självinsikt. En helt annan bild av sig själva och en trygghet i att det är okej att vara mig. Jag 
behöver inte vara som Kalle och Pelle för vi är olika. En sådan enkel grej alltså. Folk tror att 
alla är lika. Såsom jag tänker tänker du, men så fattar de att så är det ju inte. Men det är okej 
att vara mig för jag duger som jag är. Det är också bra för självkänslan och självinsikten. Även 
fundera på Hur matchar jag det jobb jag har? Är jag på rätt ställe utifrån den profil och 
personlighet jag har?” 

 
En del klienter tyckte att testerna vara kul att göra och få feedback på, medan andra var 
skeptiska till dem. Den allmänna uppfattningen bland klienterna var att MBTI stämde väl 
överens med klientens och andras uppfattning av dem själva. Vissa klienter ansåg att testet 
karriärstilar bidrog till en större förståelse för deras drivkrafter och för hur deras karriär sett 
ut, t ex bytt arbete med jämna mellanrum eller traditionellt arbetat sig upp i organisationen. 
Samtalet och reflektionen med coachen under återkopplingen upplevdes förstärkande och 
bidrog till att klienterna började fundera över hur andra personer fungerar, löser problem och 
socialiserar vilket ansågs fördjupa deras förståelse för andra människor och deras agerande. 
 

”När man har gått igenom MBTI och pratat mycket om hur jag och andra fungerar, då känns 
personer som är inne på ett helt annat spår än man själv inte så främmande längre. Man har 
fått lite grand förståelse för vad det här kan vara för drivkrafter som för den här personen 
framåt och hur den personen kanske kan komplettera ett arbetslag.”  

 
Coacherna hade erfarenhet av att klienter tyckte att testet var spännande att göra och 
uppskattade teståterkopplingen, medan andra klienter tyckte att testet var arbetsamt eller hade 
varit skeptiska till testet. De klienter i denna studie som beskrev att de varit skeptiska till 
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psykologiska tester blev överraskade över hur väl de tyckte att återkopplingen stämde med sin 
egen och andras uppfattning av dem.  
 
Sammantaget upplevde coacherna att självanalysens alla delar ger ett bra underlag för vidare 
reflektion i LKP-processen. De menade att klienten får träning i att reflektera, tolka och att 
själva sätta ord på egenskaper, vilket de sett att många klienter är ovana att göra.  
 

”Det ger ett väldigt bra underlag för att fundera och reflektera vidare. Om man jämför 
testresultaten av MBTI och Karriärstilar med de övningar vi gjort innan, som handlar om att 
fundera kring sig själva och även be andra personer om återkoppling och hur de uppfattas, så 
blir det en nivå till. Då kan de också se att orsak till vissa saker och får själva träning i att 
reflektera, att tolka och att själva sätta ord på egenskaper. Många är ovan vid att sätta ord på 
sådant.”  

 
Vad kan jag? 

I arbetet med att hitta klientens kompetenser ansåg coacherna att det var av stor betydelse att 
få klienten att reflektera över vad klienten tycker är roligast att göra. Man undersökte även 
klientens framgångar i syfte att hitta det klienten är bra på, eftersom framgång ofta påvisar en 
färdighet inom något område.  

 
”Det är viktigt när det gäller karriärplanering att man tar fasta på: hur är jag som person, vad 
är det jag kan, vad är jag duktig på, vad tycker jag är roligt, vad är det jag vill för någonting 
utifrån det. Att man tar fasta på det som är tillgångarna och inspirerande och roligt, det är det 
som ska vara vägledande i framtiden. Här bör fokus ligga på styrkorna för det är det man ska 
bygga på..” 

 
Flera klienter upplevde att det var roligt att leta fram och analysera sina framgångar. En klient 
poängterade dock att det som varit mest givande med framgångar faktiskt hade varit att titta 
på motgångar och jobbiga situationer i livet för att hon hanterat dem och tagit sig vidare med 
lärdomar i bagaget. På det viset kunde en motgång bli en framgång. Det var ett resonemang 
hon lärt sig i LKP och som hon fann användbart.  
 

”Jag tycker nog att det var här med att man tvingades tänka på det som var jobbigt och kom 
fram till att det var nog en framgång att se att man lyckats ro iland det där som var så 
fruktansvärt jobbigt och så blev det något positivt sedan.” 

 
Andra klienter tyckte att framgångar var relativt svårt att komma på och att det kändes 
konstigt att arbeta med ens erfarenheter. Även coacherna upplevde att det finns klienter som 
inte ser sin fulla kompetens, tycker att det är svårt att sätta ord på den eller vissa klienter har 
svårt för att se att andra kompetenser än dem de använder i sitt nuvarande arbete. Som coach 
kan man i dessa fall hjälpa till att utreda och hitta uttryck för vilka kompetenser klienten har i 
sitt nuvarande arbete och intressen samt i tidigare arbeten. Coacherna hade erfarenhet av att 
klienter i arbetet med kompetensanalysen upptäckt ett behov av utveckling, att de skulle vilja 
arbeta mer med något som de arbetat med förut eller som inser sin frustration över att inte få 
använda sina främsta kompetenser i sina arbeten. Men de har även märkt att många klienter 
medvetet väljer om sina arbeten för att dessa passar dem.  
 
Coacherna ansåg att klienten får insikt i och tydliggör sin arbetsbörda genom arbetet med att 
konkretisera sina uppgifter. Klienterna upplevde i allmänhet inte att de upptäckte nya 
kompetenser, men att deras hela kompetens och den kompetens de använde blev tydligare för 
dem själva än det varit än tidigare. De antog att det berodde på att de tog sig tid att tänka kring 
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sina kompetenser på ett strukturerat vis och att tillsammans med sin coach kunde reflektera 
och diskutera detta.  
 

”Kompetenserna blev mer strukturerade och kunde se mer vad jag kunde bygga vidare på i en 
framtida roll oavsett om det är här eller på ett annat ställe. Jag kände att det blev tydligt att jag 
är en generalist som gillar att göra många saker, däremot gillar jag inte att djupdyka i grejer 
som kalkylering el dyl. Jag kan göra det, men om jag får välja så gör jag inte det, då jobbar jag 
gärna övergripande på strategisk nivå.” 

 
Att gå igenom kompetensanalysen upplevdes inte lika ansträngande av klienterna och inte lika 
nytt för dem som självanalysen var. Klienterna tyckte att tyngdpunkten i denna del av LKP:n 
låg på just klientens arbetskompetenser, även om man undersökte övriga områden också. 
Klienterna lade själva inte stor vikt vid sina kompetenser utanför arbetet med förklaringen att 
det man ägnar sig åt hemma inte kräver en prestation på samma sätt som arbetet gör.  
 
 Vad vill jag? 
Coacherna upplevde att det som är viktigt i livet ofta blir tydligt för klienten i arbetet med 
drömmarna. De hade sett att många klienter som inte sysslar med något av det de får mest 
energi av. Av dessa klienter upplevde coacherna att många ville förändra sin situation men 
inte sett hur de kunde ta sig vidare. Arbetet med drömmarna blev för dem en start för att se på 
möjliga förändringsalternativ. Detta konfirmerades av de intervjuade klienterna där flera fann 
det givande att arbeta med sina drömmar och visioner genom att det hjälpte dem att 
synliggöra vad som är viktigt för dem, vilka behov de har och vad de vill prioritera. 
 

”Angående drömmar fick jag börja med att jag funderade hemma och det blev jättestort. Sedan 
när vi hade samtalen kring det här så kunde vi gemensamt plocka ned det här till en mer rimlig 
nivå. Samtidigt fick jag en bekräftelse på att de här drömmarna är helt okej. Någonting som 
blev tydligt för mig var hur viktig fysisk aktivitet är för mig. Som jag på något vis varit diffust 
medveten om, men det blev så tydligt att det här är en av mina absolut viktigaste 
prioriteringar. Det var väldigt bra att få syn på det. Någon annat jag uppmärksammat i och 
med det här är att det finns så många andra delar än jobbet som är viktigt och kanske är 
viktigare i många sammanhang än vad jobbet är. Familjen är viktigt, intressen och sådana 
saker. Få lite annan fokus helt enkelt.” 

 
Coacherna ansåg att det var mycket viktigt att klienten inte styrs av någon annan än sig själv i 
arbetet med sina visioner, något som inte tydligt uttalades av klienterna. En coach beskrev det 
så här: 
 

”Klienter lär komma på under denna resa, vem är jag, vad kan jag och vad är viktigt. Då är det 
lättare att styra upp tankarna på vad jag vill. För det måste vara förankrat i mig själv, det kan 
inte vara andra människor viljor eller förväntningar, föräldrar, kompisar, chefen eller så. I och 
med att de blir tryggare i sig själva vågar de också lita på sin känsla. De kanske redan vet vad 
de vill, men har inte vågat tro på det. Detta lyfts fram mycket tydligare i drömarbetet. ” 

 
Coacherna upplevde att en del klienter tyckte att det var svårt att drömma och ha visioner om 
framtiden. Deras uppfattning var att det berodde på att klienterna var otränade att tänka på 
dem. En del klienter tyckte att drömmarna måste vara realistiska annars var det ingen idé att 
ha dem. Coachernas erfarenhet är dock att klienter får relativt många upplysningar även om 
det är en orealistisk bild som målas upp. Klienterna upplevde i allmänhet att det var lättare att 
drömma om arbetsrelaterade förhoppningar än om privata frågor då de lättare kunde se hur de 
skulle konkretisera dessa. Det privata planet ansågs vara svårare att planera för, vilket hade en 
nedtonande effekt på drömmarna för flera klienter. En del klienter upplevde att det var svårt 
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att aktivt reflektera över sina drömmar. Vissa ville inte sätta drömmarna för högt för att inte 
riskera att bli besviken. Coacherna ansåg att det var viktigt att diskutera vad drömmarna stod 
för och att drömmarna ibland är mest verksamma om de är kvar på drömnivå. Bland 
klienterna fanns det synpunkter på att arbetet med drömmarna kändes avlägset och inte 
tillförde något, men att det ändå var trevligt att arbeta med dem. 
 
Att närmare reflektera över vad man har för drömmar väckte även funderingar hos klienterna 
över vilka drömmar man ska ha. De klienter som inte hade stora visioner, kunde få tanken att 
de hade tankefattiga och fantasilösa drömmar. I samtalet med coachen kunde klienten 
resonera om det, vilket upplevdes göra drömarbetet roligt och utvecklande. Klienterna 
upplevde att de fick bekräftelse på att det är okej att ha sina egna drömmar oavsett vilka de är. 
Det kunde även tydliggöra för klienten att den har mycket av det som finns i dennes drömmar.  
 

”Jag kunde först känna motstånd varför har inte jag drömmar om att segla jorden runt eller 
klättra i berg. Sedan insåg jag att jag vill ha mer tid att umgås med min familj och mina barn. 
Jag tycker att jag har ett bra jobb och plötsligt så såg jag att det var ungefär det liv jag levde 
och var nöjd med. Känslan av att jag inte måste göra något stort. Det var okej att tänka så. Det 
tydliggjorde vad jag ville ha och att jag har mycket av det.” 

 
Ur klientens drömmar formulerades klientens mål. Att sätta upp mål ansågs av coacherna som 
en viktig del i LKP i o m att klienterna då måste tydliggöra för sig själva vad som verkligen är 
viktigt för dem. Coacherna poängterade vikten av i arbetet med handlingsplanen undersöka 
möjligheterna att realisera målen och flera coacher uppgav att de var noggranna med att 
uppmuntra klienten till att skapa en så konkret och specifik handlingsplan som möjligt för att 
öka klientens handlingskraft. 
 

”I handlingsplanen är det väldigt konkret: vad ska jag göra, hur ska jag göra och när ska jag 
göra det. Där är jag jättetuff att få dem att faktiskt precisera och skriva ned vad de ska göra 
och hur. För det är ofta där det falerar annars. Till coachens nyckelroll tillhör att få folk att 
agera. Att få dem att komma till skott med det de gått och tänkt på. Min roll mot slutet är att 
vara lite ”pain-in-the-ass” och få dem att verkligen komma till skott.” 

 
Även klienterna upplevde arbetet med handlingsplanen som betydelsefullt genom att det 
tydliggjorde både deras mål och möjliga vägar fram till dem, vilket upplevdes öka chanserna 
för att ta sig dit. 
 

”Det kändes viktigt att göra en konkret handlingsplan. Det gör målet och vägen väldigt mycket 
tydligare. Gör man en konkreta handlingsplan, väger saker och ting mot varandra och sätter en 
realistisk tidsplan på det, så är det faktiskt mycket lättare att det blir gjort också. Jag tittade nu 
på de delarna och jag har inte gjort allt i planen, men ganska mycket, och det känns bra.” 

 
Klienterna berättade att de arbetade steg för steg i processen för att komma fram till en 
handlingsplan. Flera tyckte att målen växt fram under processens gång och blivit allt 
tydligare. Coacherna upplevde dock att det fanns en variation på hur målmedvetna klienter i 
allmänhet var. De hade haft klienter som hade svårt med att formulera mål och de som från 
början visste vad de ville och satte sina mål i början av programmet. Huruvida målen 
mynnade ut i en handlingsplan varierade för klienterna i studien, vissa hade tydliga 
handlingsplaner medan andra nöjde sig med att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål. En 
del klienter upplevde att de mål som var viktiga för dem växte fram under LKP-processens 
gång, men att mål för områden som inte var i fokus för klientens egna funderingar i LKP inte 
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hade samma genomslagskraft. Arbetet med att göra en handlingsplan för sig själv som person 
upplevdes av vissa klienter som ovant men nyttigt.  
 

”Jag tror att de långsiktiga målen växte fram. Jag hade ju fått lista vem jag var som person, ta 
in utlåtanden hur andra tyckte jag var, gjort testerna, kommit fram till sina kompetenser och 
funderat på sina drömmar. Då blev det ganska tydligt hur man ska gå vidare i livet. Medan de 
här kortsiktiga målen för livet i övrigt: fritid, hälsa och relationer, hade inte växt fram på det 
sättet och därför inte har rotat sig på samma sätt.” 

 
Några coacher rapporterade att klienter kan ha prestationsångest kring handlingsplanen och 
känna press på sig att sätta upp stora planer. I dessa fall upplevde coacherna att det var 
betydelsefullt att undersöka hur pass förankrat detta är i klienten, hur realistisk planen är samt 
föra en diskussion över fallgroparna med handlingsplanen.  
 

Vad gjorde jag? 
Vid uppföljningen får klienten en chans att gå igenom handlingsplanen och stämma av vad 
som blivit gjort. Coacherna beskrev att uppföljningssamtalet ofta ger klienten bekräftelse på 
att den är på väg mot sitt mål. De beskrev att klienten även brukar uppskatta möjligheten att 
tillsammans med coachen reflektera över nya funderingar som uppkommit. De berättade 
också att en del klienter som kommit till uppföljningssamtalen inte arbetat på sin 
handlingsplan. I de fallen tittade man tillsammans på vad som inte fungerat och varför för att 
kunna en revidera handlingsplanen. Coacherna ansåg att det var viktigt att uppföljningen inte 
skulle vara en kontrollpunkt för redovisning av hur duktiga klienterna varit, utan ge möjlighet 
till avstämning och hjälp till att hålla LKP-processen levande. 
 

” Jag vill ju inte att det ska bli en kontrollpunkt liksom, att de ska känna att de måste komma 
och redovisa sitt resultat nu. Hela det här programmet får inte vara en prestationsgrej. Det är 
mer en möjlighet att få stämma av igen och hålla det här levande.”  

 
Klienterna upplevde att uppföljningssamtalet gav dem en chans att aktualisera sin 
handlingsplan och åter ta sig tid att reflektera.  
  

”Jag fick tänka efter igen, vad var det jag ville igen? Det försvinner ju så lätt i vardagen. Att ta 
sig tid och tänka på de här längre grejerna är inte alltid att man hinner.” 

 
Flera klienter tyckte att uppföljningssamtalet var viktigt att ha för det satte lite press på dem 
att faktiskt ha något att rapportera, även om det handlade om att rapportera till sig själv. 
 

”Det är jätteviktigt att ha uppföljningssamtalet. Det är krävande och det ska det vara att 
rapportera; hur gick det med det nu och vad hände där? Även om coachen är noga med att jag 
inte är rapporteringsskyldig inför henne. Men indirekt rapporterar jag ju till mig själv när jag 
sätter mig med någon på det viset.” 

 
Uppföljningssamtalen var givande för coacherna som uppskattade att få höra hur det gått för 
sina klienter. Coacherna upplevde att även många klienter uppskattade att komma tillbaka och 
göra en avstämning. Uppföljningssamtalet beskrevs även som en kvalitetsäkring genom att 
coacherna får en återkoppling om vad som fungerar och inte i LKP:n.  
 

”Jag tycker att det är så himla roligt att höra när människorna pratar om vad de gjort. Det 
skänker mig en sådan himla tillfredsställelse bara att höra allt det där som har hänt. Jag blir 
lika glad jag, tror jag. Sedan ser jag också att de tycker att det är roligt att berätta om det, hur 



 25 

det gått och vilka förändringar det blivit.[...] Jag tycker det är otroligt fascinerande. Det pågår 
verkligen en förändringsprocess.” 

 
 
Hemuppgifter 

Hemuppgifterna sågs som en viktig del av LKP både av coacher och av klienter. Den 
allmänna uppfattningen bland coacherna var att LKP gav klienten mer ju mer tid den kunde 
lägga på LKP:n. Den klient som bara kunde använda de timmar den satt hos coachen 
upplevdes få betydligt sämre utbyte av sin LKP än den som gjorde sina hemuppgifter och 
funderade aktivt mellan sessionerna. Klienterna såg hemuppgifterna som en nödvändighet för 
att komma framåt i processen. De upplevdes som viktiga av klienterna eftersom de förberedde 
dem för nästa samtal med coachen. Klienterna trodde inte att samtalet skulle ha varit lika 
givande om de inte förberett sig både genom reflektion genom skriftliga hemuppgifter.  
 
Coacherna beskrev att de var noga med att betona att klienterna ska göra hemuppgifterna för 
sin egen skull, inte för att visa sig duktiga inför coachen. En del klienter tyckte att det var 
krävande att avrapportera hemuppgifter till coachen, men det upplevdes inte vara för att vara 
rapporteringsskyldig inför denna. Indirekt rapporterade till klienten själv och fick dra egna 
slutsatser, men coachen kunde vara den som startade igång det. 
 
Coacherna upplevde att de flesta klienter gör sina hemuppgifter. Ifall klienten inte gjort sin 
hemuppgift kunde coachen improvisera och göra en övning under sessionen som kunde 
stimulera klienten till samma tankegångar som hemuppgiften eller ta en annan lämplig 
övning. Klienterna ansåg att mängden hemuppgifter legat på en rimlig och lagom nivå. 
Uppgifterna hade i allmänhet varit relevanta för frågeställningen och hjälpt dem att tydliggöra 
sig själv, sina ståndpunkter och stimulerat till reflektion över dem. De tyckte att det var lagom 
att ses med ett par veckors mellanrum för det gav dem tillräckligt med tid för att hinna 
reflektera och göra uppgifterna utan att arbetet blev lidande. De ville att svaren skulle mogna 
fram. Det hände även att de diskuterade hemuppgifterna med sin partner. 
 

”Jag tyckte att det var bra för mig att det gick en viss period mellan mötena så att jag fick en 
vecka att fundera på uppgifterna, mer omedvetet, och ytterligare en vecka för att göra 
uppgifterna.” 

 
Vid introducering av en hemuppgift och frågeställningar som klienten skulle fundera över 
tyckte en del coacher att det fanns fördelar med att ha dem på ett papper som coachen kan 
visa, genom att uppgiften blir tydligare då. Coacherna påpekade också att det var viktigt att 
inte ge klienterna för många frågor och uppgifter för att de skulle ha en chans att hinna 
reflektera över dem.  
 
Det fanns ett par synpunkter på att en del övningar var relativt svåra att fylla i och att en del 
av materialet inte var entusiasmerande. En klient beskrev att det fanns många delar i den 
arbetsbok som användes som inte kändes personligt relevanta för klienten och som den inte 
använde sig av, vilket ingav känslan av att arbetsboken blev opersonlig. 
 
Ansvar  

Klienterna och coacherna upplevde ansvarsfördelningen på samma sätt. Under intervjuerna 
framkom inga diskrepanser i ansvarsfrågan mellan klient och coachad. Coacherna beskrev att 
de ansvarade för ramarna  i LKP, dvs rum, tid, metodik och att upprätthålla en professionell 
relation mellan sig och klienten. De upplevde detta som betydelsefullt för att ge klienterna 
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trygghet. För coacherna var det även viktigt att klienten inte upplevde LKP som terapi och de 
kände även ett ansvar för att inte arbeta terapeutiskt med klienten, även om coachen hade 
kompetens för det. Klientens ansvar var, enligt coacherna, att ta ställning till om den ville gå i 
LKP, att bidra med innehållet och att arbeta med hemuppgifterna på den nivå de själva ansåg 
vara lämplig. Coacherna upplevde därigenom att klienten har eget ansvar för vilket resultat 
LKP ska leda.  
 
Klienterna beskrev att det var deras ansvar att ta hand om sin egen utveckling, i LKP såväl 
som på arbetet. De ansåg att de ansvarade för att vara ärliga gentemot sig själva och coachen 
samt för att styra nivån på innehållet i LKP till den nivå de kände var utvecklande för dem, 
göra sina hemuppgifter samt vara öppen till nya sätt att tänka.  
 
Främjande och hinder 

Klientens motivation och att den kom vid en för klienten en bra tidpunkt ansågs av coacher 
vara främjande för processen. Klienten måste ha ett intresse att arbeta med sig själv och ha en 
vilja till förändring, vilken kan komma inifrån i form av behov av utveckling eller känsla av 
obalans i livet, eller utifrån i form av omorganisation eller befordran. Att ha blivit 
rekommenderad att gå i LKP av någon som själv gått upplevdes också som en faktor som 
främjade processen. Övriga faktorer som coacher ansåg vara främjande var coachens 
erfarenhet och arbetsglädje, själva metoden och materialet, miljöbytet och hemuppgifterna. 
Klienterna ansåg att processen främjades av mötet och samtalet med en entusiastisk och 
pedagogisk coach, hemuppgifter som väckte reflektion, den större självinsikt LKP:n bidrog 
med under processens gång samt av att byta miljö.  

 
Den allmänna uppfattningen bland coacherna var att om klienten inte var motiverad var det 
ingen idé att ens börja i LKP. Några coacher var tydliga med att de inte tog emot klienter som 
inte var tillräckligt motiverade. Det finns dock andra hinder som kunde uppstå när en klient 
börjat i LKP. Tidsbrist att dels förbereda hemuppgifter och dels hinna till sessionerna var 
sådant som coacher rapporterade om. Om klienter kommer uppstressade till sessionerna tas av 
LKP-tiden för att varva ned. Hände det för ofta upplevde coacherna detta som ett hinder. 
Coacherna har även sett att det kan uppstå motstånd av olika slag exempelvis att klienten 
säger att den vill ha en förändring till stånd, men kommer inte framåt i processen på grund av 
exempelvis inre hinder.  
 
Klienters rekommendationer till framtida LKP klienter 

Alla klienter skulle rekommendera en vän att gå i LKP och alla sade sig ha goda erfarenheter 
av LKP. På frågan om vilka råd de skulle ge någon som skulle gå i LKP svarade de att man 
måste vara ärlig mot sig själv och coachen, vara beredd på att lägga ned mycket tid, att vara 
mottaglig för nya perspektiv, att arbeta med hemuppgifterna, ta sig tid att reflektera mellan 
sessionerna, ta in coachens återkoppling, slappna av (för det går inte att stressa igenom), ta till 
sig det som kommer fram och att man inte behöver ha svar på sina frågor när man är klar för 
att man fått ett bra verktyg för fortsatt reflektion. 
  

”Ett generellt råd: Var mottaglig för nya perspektiv! Att ställa in huvudet på att tänka lite större, se 
en annan bild samt att vara ambitiös med att jobba igenom materialet. Det ger mera. Och att 
verkligen vara uppmärksam på vad coachen säger.” 

 
”Vänta dig inte svaret på livets gåta utan använd det som ett positivt instrument i det fortsatta 
yrkesverksamma livet.” 
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Diskussion 

Slutsatser 

Avsikten med studien var att undersöka coacher och deras klienters upplevelser av och 
bidragande faktorer till att driva LKP-processen framåt, samt se om deras uppfattning skiljer 
sig åt på någon punkt. Studiens resultat pekar på att de mest framträdande aspekterna som 
påverkar LKP-processen i en riktning som är utvecklande och berikande för klienten är 
samtalen mellan coachen och klienten, den professionella relationen mellan coach och klient, 
metoden med dess upplägg samt de hemuppgifter klienten får. Det finns även andra aspekter 
som påverkar LKP-processen och för att belysa dem togs även temata som ansvar, främjande 
och hinder samt klienters rekommendationer till framtida LKP klienter upp i resultatet.  
  
 Samtal & Relation 
Synen på vad som varit som viktigt för processens framåtskridande är i hög grad samstämmig 
mellan coacher och klienter. Båda grupperna ser samtalet som kärnan i LKP och att en god 
relation är en förutsättning för en framgångsrik LKP. I resultatdelen har det varit svårt att 
separera vad i coachens agerande i samtalet som är samtal och vad som bidrar till relationen. 
Det finns därför en överlappning mellan dessa teman. Båda står dock ut som viktiga separata 
enheter för LKP-processen varpå dessa är separerade i resultatet. 
 
Resultaten visar att både coacher och klienter ser coachens aktiva lyssnande som en 
nyckelkomponent i samtalet. Med aktivt lyssnande menar de att coachen lyssnar med intresse, 
nyfikenhet och engagemang på det klienten berättar och samtidigt är uppmärksam på 
klientens kroppsspråk, tonfall och tempo. Genom detta agerande får coachen förutsättningar 
att ställa effektiva frågor som stimulerar klientens egna tänkande och återkoppla det den 
observerat, vilket kan anses som coachingens grundbultar. Andra betydelsefulla komponenter 
i samtalet som resultatet visar på är perspektivbyte, att få klienten att vara konkret i berättande 
och i planering av handling/agerande, att sammanfatta och att styra klientens fokus till LKP. 
Klienterna anser att samtalen är den enskilda del i LKP som haft störst betydelse för dem. Här 
har de i dialogen fått tillfälle att tillsammans med en annan människa undersöka sina 
funderingar och resonemang utan att den människan har försökt att påverka dem i någon viss 
riktning. Coachernas objektiva hållning till klienternas val och tillbakadragna hållning 
avseende påverkan i någon riktning har varit viktig för klienterna. Anledning till detta kan 
vara att denna typen av samtal är ovanliga i klienternas privatliv. I samtal med en vän, 
släkting eller partner ges ofta mer råd än stimulerande frågor. Då ges inte samma chans att 
undersöka vad man själv tycker och känner om något, och man kan bli påverkad av deras 
åsikter.  
 
Relationen mellan coach och klient ges i denna studie är av en avgörande betydelse för LKP-
processen, där både coacher och klienter anser att den är mycket viktig. Med avseende på 
relationens betydelse bekräftar studien därmed vad Gjerde (2004) och Flaherty (1999) ansåg 
vara förutsättningar för en god coachingrelationen, dvs en trygg men utmanande relation 
präglad av ömsesidigt förtroende, respekt, mod, yttrandefrihet mellan coach och klient, 
ärlighet och konfidentialitet. Resultaten styrker att grunden för relationen läggs i det första 
mötet i och med presentation av metoden, coachens arbetssätt och att parternas förväntningar 
på varandra tydliggörs, vilket får stöd i Gjerde (2004). Vidare visar studien att relationen 
fortsätter att utvecklas genom att coachen arbetar på det sätt denna uppgivit samt visar 
respekt, empati och förståelse för klienten och dennas situation. Att få bekräftelse av coachen 
var en viktig erfarenhet för många klienter, för en del t o m den viktigaste i hela LKP:n. 
Bekräftelsen har avsett klienten som hon är som person, hennes tankar, upplevelser, 
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reaktioner och beteenden. Syftet med att gå i LKP är oftast att klienten vill få till stånd någon 
form av förändring, inte att få bekräftelse. Ändå kan det vara det viktigaste från LKP:n, hur 
kommer det sig? Det verkar som att många människor i dag inte blir bekräftade av sin 
omgivning där andra ser vad man gör men inte vem man är, vilket även kan gälla ens 
närmaste. I LKP:n bildar coachen en helhetsbild av sin klient. Den ser klienten som en 
människa med olika sidor, både bra och mindre bra, och visar acceptans för den människan, 
vilket verkar bidra till att klienten ökar sin acceptans för sig själv. LKP verkar dock att få 
klienten att lyssna till sig själv och tro på sin inre röst och leder ofta fram till det genom ökad 
självinsikt och ökat självförtroende. Bekräftelsen kan antas spela en viktig roll i det. Mot 
bakgrund av detta och samtalets betydelse går det att dra slutsatsen att den objektiva men 
empatiska mellanmänskliga kontakten är en mycket viktig komponent i coachingprocessen i 
LKP. 
 
 Metod och upplägg 
Resultaten tyder på att metodens strukturerade stegvisa arbetsgång bidrar till en tydlig och 
avgränsad överenskommelse mellan parterna som medverkar till en trygghet för klienten som 
vet vad den ska göra. Dessutom tydliggör tidsbegränsningen att det finns ett slut vilket bidrar 
till att förstärka klientens målmedvetenhet och fokus på sitt arbete med LKP:ns olika steg. 
Stelter (2003) menar att en inringning och avgränsning av problemställningen är avgörande 
för utfallet av samtal i coaching. Denna studie kan argumentera för att LKP-metodens 
upplägg hjälper både coach och klient med detta. Både klienter och coacher upplevde att det 
är just coachen och metoden som bidrar till strukturen och att strukturen är viktig för både för 
samtalens och processens progress. Det strukturerade upplägget kan dock tyckas stå i 
motsatsförhållande till coachernas uppfattning om att dess stora flexibilitet. Coacherna menar 
att metoden är flexibel med avseende på att nivån på de olika stegen kan, och bör, anpassas 
till klienternas mående, vilja och behov, men är strukturerad och styrd med avseende på att 
klienterna bör gå igenom alla steg. Av resultaten framgår att det är av vikt att coachen under 
hela processen är lyhörd på klientens behov, mående och ambition så att anpassningen blir rätt 
för klienten. Det är även viktigt att klienten känner sig bekväm med upplägget och metoden, 
något coachen måste förvissa sig om. Av vad som framkommit i denna studie har coacherna 
varit noga med att göra det. Mot bakgrund av detta går det att dra slutsatsen att LKP är en 
metod som med fördel används som en basstruktur, men att coachen anpassar övningar och 
nivån till klientens behov och ambitionsnivå. 
 
Det finns inte många negativa aspekter på LKP i denna studie, och det har inte heller varit 
studiens avsikt att kritiskt granska processen. Däremot har de negativa aspekter som 
framkommit även framförts i resultatet, t ex att vissa klienter fann det svårt att arbeta med 
drömmar och att vissa steg kändes mer angelägna än andra. Av resultaten att döma är inget 
steg ovidkommande och klienterna har inte ansett att samma steg var viktiga alternativt 
mindre viktiga. Även detta styrker vikten av behovsanpassning av metoden, något som de 
deltagande coacherna i denna studie kan anses ha gjort med de deltagande klienterna.  
 
Hela momentet självanalys, med tillbakablick, egen analys, feedbackövningar, personlighets-
test ansågs vara viktigt av båda grupperna. Klienterna får träning i att reflektera, tolka, 
verbalisera och analysera sig själva och omgivningens syn på dem. Resultaten tyder på att 
självanalysen verkligen bidrar till klientens självinsikt och nyansering av deras självbild, 
vilket enligt teorin är precis vad den ska göra (Mangell, 1995). En intressant skillnad mellan 
klienter och coacher var synen på vad personlighetstestet MBTI bidrog med till processen. 
Båda ansåg att MBTI bidrog till klienternas självinsikt och förståelse för andra människor, 
men coacherna betonade bidraget till klienternas självinsikt, medan klienterna betonade att de 
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fått större förståelse för andra människors agerande och drivkrafter. Det är möjligt att 
coacherna är så fokuserade på att klienten ska utveckla sin syn på sig själv att de inte lagt 
särskild vikt vid att det även breddat deras syn på andra människor. Om anledningen till att 
låta testet ingå i LKP är att fördjupa klientens syn på sig själv kan den dock ifrågasättas. 
Testet karriärstilar uppskattades av vissa klienter och gick relativt obemärkt förbi andra 
klienter. Det ligger helt i linje med att klienter har olika behov, för vissa passar testet deras 
frågeställningar och för andra blir det oviktigt. Även om coacherna i studien enligt klienterna 
var duktiga på att vara lyhörda inför dem och deras behov vet de inte alltid vad som är rätt för 
klienterna, men bör ha möjligheten att testa olika övningar eller tester för att se vad som ger 
utslag. Det viktiga är att coachen kan ta informationen som övningarna ger och bedöma om 
det är något som ska fördjupas, återkopplas eller läggas åt sidan. Har det bidragit till att 
klienten fått svar på frågor eller behövs en ny övning eller ett djupare resonemang för att hitta 
svar eller sätt att kunna reflektera vidare på dem? 
 
Klienterna upplevde inte att kompetensanalysen var lika arbetsam att gå igenom som 
självanalysen hade varit. En förklaring till det kan vara att klienterna har viss vana att själva 
undersöka och presentera sin kompetens inför löne- och utvecklingssamtal på RK. Även i 
kompetensanalysen är klienter och coacher samstämmiga i att de anser den tydliggör 
klienternas kompetens genom att hemuppgifterna hjälper dem att fundera strukturerat och 
coachen hjälper dem att konkretisera den. Det finns dock en skillnad. Coacherna lade mycket 
större vikt vid att hitta kompetenser utanför arbetet än vad klienter verkade vara intresserade 
av. Klienterna hade sitt fokus på kompetenser de använde i arbetet och tänkte sig inte att 
kompetenser de använder på sin fritid kan vara till gagn för dem i sin fortsatta karriär. 
Resultaten tyder på att de faktiskt inte lade så stor kraft på att hitta kompetenser i områden 
utanför sitt arbete. Genom att detta urval är litet kan det vara så att just dessa klienter inte 
hade några ”gömda” kompetenser, alternativt att coacherna inte lyckades motivera dem att 
leta. Av namnet att döma – Livs- och karriärplanering, så ingår både livet och karriären i 
denna process, vilket coacherna försökte påvisa som gällande även för kompetenser. De 
klienter som deltog i studien kom alla från RK och RK betalade för deras LKP. Det är möjligt 
att klienterna själva var så inställda på kopplingen kompetens och karriär att de, medvetet 
eller omedvetet, uteslöt andra delar av sin kompetens. Detta resultat kan tydas som att det 
finns en extern påverkan i riktning mot betoning av karriärplanering. 
 
Vad gäller drömmar och visioner delar klienter och coacher återigen syn på vad steget tillför, 
nämligen att det som verkligen är viktigt för klienten synliggörs och blir tydligt. Det bidrar till 
att klienterna får hjälp att prioritera och lägga in det som är viktigt för dem i sina mål och i sin 
handlingsplan. Coacherna poängterade vikten av att klienterna skulle drömma fritt utan att 
styras av andra människors viljor och förväntningar eller av vad som kan realiseras och inte. 
Detta hade dock klienterna svårt för. En del klienter tyckte att det var meningslöst att drömma 
om något som man inte skulle kunna uppnå medan andra hade svårt att släppa andras 
förväntningar och viljor. Det visade sig tydligt i och med att de flesta klienterna hade svårt för 
att drömma och ha visioner för de privata aspekterna av livet, medan de lättare kunde drömma 
om vad de skulle vilja arbeta med och hur de skulle vilja arbeta i framtiden. Det skulle kunna 
förklaras av att de där inte behöver ta hänsyn till eller är lika beroende av andra människor i 
lika stor utsträckning som de är i sitt privatliv, speciellt om de har familj och barn. Mot 
bakgrund av detta kan man dra slutsatsen att de känner att de kan styra riktningen i sitt arbete 
i större utsträckning än de kan med sitt privatliv.  
 
Coacherna och klienterna är samstämmiga i sin syn på att klienten genom att sätta upp mål 
och handlingsplan tydliggör sina mål och hur de kan nå dem. Genom att målen härleds ur 
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drömmarna är det även här viktigt att det är klienten som styr målen och deras nivå. I en del 
coachers arbetsmaterial ingår det att klienten ska sätta upp mål för livets olika aspekter – 
karriär, fritid, familj/relationer och hälsa. Av resultaten att döma satte vissa klienter upp mål 
inom alla dessa områden trots att de enbart hade en stark förankring i arbetslivets mål. Det 
visade sig leda till att klienter inte arbetat mot de mål som inte var djupt förankrade i dem. 
Här kan det därmed finnas en ”gömd” påverkan från coachen och dennas material. Om 
klientens syfte med LKP är att hitta sin riktning i arbetslivet, kanske mål med hälsoaspekter 
inte känns lika motiverade att ta tag i. Med bakgrund av dessa resultat går det argumentera för 
att det föreligger en risk för ett visst moraliserande över hälsa i LKP. Detta kan vara relevant 
för klienten, men verkar ibland läggas på klienten utan att denna bett om det eller ser dess 
relevans i sammanhanget. Att hälsa och andra områden utanför arbetslivet ingår som aspekter 
i en livs- och karriärplanering är naturligt. Däremot bör det vara upp till klienten att sätta upp 
mål för de områden som känns viktigast för denna och det kanske bara innefattar en av de 
olika aspekterna i livet, t ex arbete eller familj. Vissa av coacherna styrker detta till viss del 
genom att ge rådet att begränsa antalet mål för att ha en chans att hinna arbeta i riktning mot 
dem. 
 
Uppföljningssamtalet uppskattades och ansågs vara meningsfullt av både coacher och 
klienter. Båda såg samtalet som en möjlighet till avstämning i syfte att bidra till att hålla LKP-
processen och handlingsplanen levande. Coacherna tyckte dock att det var viktigt att 
klienterna inte kände sig rapporteringsskyldiga inför coachen. Flera klienter kände dock en 
positiv press på sig att ha något att rapportera på uppföljningssamtalet. De påpekade också att 
coachen varit tydlig med att de inte är rapporteringsskyldiga till henne, men här går det att 
spekulera i om man som människa inte tycker det ändå. Det tillhör människans natur att vilja 
ha något att rapportera i en sådan situation.  
 

Övriga aspekter 
Även synen på hemuppgifternas betydelse delades av coacherna och deras klienter. 
Hemuppgifterna sågs med fördel hjälpa klienten att förbereda sig för samtalet med coachen 
genom att de stimulerade klienten att reflektera över en viss frågeställning. De ansågs i 
allmänhet vara relevanta och de fungerade i stor utsträckning som underlag för samtalet med 
coachen. En klient, som fått en färdig arbetsbok att arbeta med, hade dock en synpunkt på att 
det var mycket i arbetsboken som inte användes för hennes karriärplanering vilket gjorde att 
hon tyckte att den blev opersonlig. Här får man igen ta hänsyn till att det är ett litet urval, men 
de coacher som arbetar med färdiga arbetsböcker kan ta med sig denna fundering när de 
utvecklar materialet. En möjlig utveckling skulle kunna vara att behålla arbetsboken, men låta 
den vara i pärmformat med i och uttagbara sidor som gör det möjligt att individuellt anpassa 
den till varje klient. 
 
Under intervjuerna framkom inga diskrepanser i ansvarsfrågan mellan klient och coachad. Det 
tyder på att coacherna varit mycket tydliga i sitt sätt att agera och förmedla detta till 
klienterna. Synen på främjande och hindrande faktorer var också i stort sett samstämmig, 
frånsett motivation. Att klienten är motiverad till att gå i LKP sågs av coacherna som 
avgörande för en bra LKP-process, något som klienterna inte påtalade. Det kan möjligen bero 
på att dessa klienter själva var motiverade till att gå i LKP och därmed såg motivation som 
något självklart, annars söker man inte LKP. Coacherna hade dock erfarenhet av att klienter 
ibland blir skickade till LKP av någon annan, t ex deras chef, varpå frågan om motivation blir 
viktig att ta upp. Endast coacherna påtalade faktorer som kunde vara hindrande för processen, 
vilket troligen förklaras av deras större erfarenhet av olika klienter samt av att de deltagande 
klienterna haft en välfungerande process och därmed inte stött på egna hinder. 
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Studiens Metod & Urval 

I en kvalitativ studie av detta slag är det brukligt att inte bestämma antalet intervjuer i förväg 
utan fortsätta med intervjuer tills informationsmättnad uppstår (Langemar, 2005). I denna 
studie fanns det av tidsmässiga skäl ej möjlighet att intervjua fler än totalt tio personer. De 
sista två intervjuerna, med en coach och en klient, upplevdes dock inte tillföra någon ny 
information till materialet, däremot bidrog dessa till fler nyanser av information som redan 
inhämtats. Materialet kan därmed anses ha uppnått en relativt god informationsmättnad. 
 
Syftet med denna studie är till största delen deskriptivt, men innehåller även en jämförelse av 
coachernas och klienternas upplevelse av coachingprocessen. Att använda en intervjustudie 
till en jämförelse kan därmed ge upphov till viss kritik. I detta fall syftas det dock till att 
undersöka om och i vad coachernas och klienternas upplevelser skiljer sig åt, inte hur stora 
dessa eventuella skillnader är, varpå en kvalitativ ansats är att föredra. 
 
I studiens syfte ligger ett antagande att LKP leder till en process som förutsätter att någon 
form av upplevd positiv förändring sker hos klienten. Stöd för detta antagande finns i 
Erikssons (2005) utvärdering av LKP vid RK genom upplevs större självinsikt om sig som 
person och om sina kompetenser. Där påvisas även att 80% av klienterna är mycket 
nöjda/nöjda med sin LKP och 92% av de som deltog i studien rekommendera någon att gå i 
LKP. Mot bakgrund av detta kan denna studies syfte styrkas, d v s att närmare undersöka 
vilka komponenter i en fungerande LKP-process som upplevs vara berikande och utvecklande 
för klienten, istället för att undersöka en icke fungerande process. Att alla klienter i denna 
undersökning redovisar att de skulle kunna tänka sig att rekommendera LKP är ingen 
överraskning eftersom de rekryterades på grund av sin positiva upplevelse av LKP-processen. 
Dock kan det anses styrka att studiens klienter uppskattat sin LKP-process, vilket bestyrker 
studiens validitet.  
 
Det finns därmed även ett visst bias i studien. Coacherna, som varit delaktiga i urvalet av 
klienter till studien, blev även uppmanade att kontakta klienter som haft positiva upplevelser 
av att genomgå LKP. Även intervjuaren kan ha påverkat intervjupersonerna med sin nyfikna 
inställning till coaching. Intervjuarens ambition var dock att under intervjuerna förhålla sig 
neutral men intresserad av coaching och LKP. I syfte att ta fram intervjupersonens 
upplevelser och åsikter utan påverkan från intervjuaren fick intervjupersonerna med egna ord 
berätta om processen och sina upplevelser av den medan intervjuaren följde upp med frågor 
för fördjupning. Under intervjun gjorde intervjuaren emellanåt tolkningar av en 
intervjupersons åsikt för att förvissa sig om att den uppfattat åsikten korrekt och om den inte 
stämde gavs klienten möjlighet att korrigera sin ståndpunkt. Genom detta finns en viss 
dialogisk validering i studien (Malterud, 1998). I syfte att stärka studiens validitet skulle 
intervjudata kunna ha triangulerats med kvantitativa data från enkäter avseende t ex coachens 
påverkan och samtalets effekter. Detta har av tidskäl inte varit möjligt att göra. 
 
Coacherna och klienterna har under intervjun fått frågor inom samma frågeområden men med 
olika fokus. Coacherna har tillfrågats om sin allmänna upplevelse av att coacha klienter 
genom LKP medan klienterna har tillfrågats om sin specifika LKP-upplevelse. En anledning 
till detta är att coacherna har en bredare erfarenhet av LKP än vad klienterna har. Det vore 
beklagligt att inte ta del av den och enbart rikta in sig på en klients process och upplevelser. 
Ett starkare skäl är att en LKP blir väldigt personlig och coacherna har inte känt sig bekväma 
med att rapportera om specifika klienters process eftersom det innebär ett utelämnande av 
klienten. Klienten i sin tur har bara erfarenhet av en coach men att samtala kring coachens 
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arbetssätt och metoder är inte lika personligt utelämnande. De kunde dessutom själva styra 
vad de ville dela med sig av och inte till intervjuaren. 
 
Denna studie har haft en homogen population avseende kön. Alla deltagare har varit kvinnor. 
Detta eftersträvades inte men uppkom p g a bekvämlighetsurvalet. Som förklaring kan anges 
att 80% av de som går i LKP vid RK är kvinnor, vilket framgick i den utvärdering som 
gjordes av LKP vid RK (Eriksson, 2005). Mot bakgrund av detta borde en man ingått i 
klientgruppen, vilket missades i upplägget av studien. Den kvinnliga dominansen väcker 
funderingar om manliga klienter hellre går till, alternativt av RK blir matchade, med manliga 
coacher. Eller om de kvinnliga coacherna, som skulle förmedla en klient med positiva 
erfarenheter av LKP, får en bättre relation med kvinnliga klienter. Detta är något framtida 
studier kan undersöka. Även bland de coacher som arbetar med LKP vid RK är majoriteten 
kvinnor (B-M Ersmark, personlig kommunikation 24 oktober, 2006). Sammanlagt ger detta 
upphov till funderingar över varför kvinnor i större utsträckning än män söker eller arbetar 
med LKP, vilket bör undersökas i vidare studier. Som parallell till detta kan nämnas att det 
finns liknande tendenser vad gäller personer som söker eller arbetar med psykoterapi.  
 
Förslag till framtida studier 
Något som framträtt allt tydligare i arbetet med denna studie är att coachingen har stora 
likheter med olika terapiformer. Coachingens likheter med humanistisk, existentiell och 
kognitiv terapi är inte dock inte märklig genom att de är coachingens stora inspirationskällor. 
Med tanke på att coacher i allmänhet kan ha mycket varierande bakgrund och utbildning vore 
det dock intressant att närmare undersöka coachers teoretiska förankring och hur den påverkar 
deras agerande i coachingsituationen och deras förståelse för klienten och dennas utveckling. 
Baserat på det kan man vidare undersöka om och i så fall vilka skillnader finns, exempelvis 
mellan coacher med grundlig beteendevetenskaplig utbildning (t ex psykologer) och coacher 
med annan bakgrund. Hur viktig är den teoretiska förankringen? Räcker det med att ha en viss 
attityd och behärskar de olika teknikerna och verktygen för att vara en bra coach? Det är 
frågor som det vore intressant att få svar på. 
 
Det finns tecken på att coaching, LKP i detta fall, kan ha en viss terapeutisk effekt på 
klienterna, som ökad självinsikt, bättre självkänsla (Eriksson, 2005) samt ökade möjligheter 
till medvetna val och ageranden. De deltagande coacherna har dock alla tydligt poängterat att 
LKP inte är terapi och inte heller ett substitut för terapi. Detta till trots skulle det vara 
intressant att studera om LKP, eller annan typ av coaching, har terapeutiska effekter, vilka de 
i så fall är och hur stora dessa är. 
 
Några coacher påpekade att klienter mitt i processen kan vara mer förvirrade än när de 
började. Detta rapporterades inte från klienterna vilket kan bero på att de nu, 6 månader till 2 
år efter genomgången LKP, nu har mer kontroll över vilka de är, vad de kan och vad de vill 
och glömt att det kunde ha varit mer förvirrande under en viss tid. Det vore därmed intressant 
att göra en longitudinell studie som följer klienter under deras väg genom LKP. Det skulle 
kunna ge ögonblicksbild genom processen och möjligtvis ge en mer korrekt bild av 
upplevelsen än denna studie kunde genom att här har klienterna fått tid att dels bearbeta 
upplevelsen, få distans till den och även kunnat se effekterna av den. 
 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att coachernas och klienternas upplevelse av vad som är 
viktigt i LKP-processen är mycket samstämmig och endast skiljer sig åt på mindre detaljer. 
Resultaten tyder på att coachen har en stor påverkan på LKP-processens framåtskridande 
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genom a) sitt agerande för att skapa och upprätthålla en god relation genom att uppmuntra och 
bekräfta klienten samt b) för sin samtalstekniska förmåga att objektivt hjälpa klienten att 
undersöka och analysera sig själv för att hitta de för klienten viktigaste aspekterna av livet och 
se på vägar att ta sig dit. Tillsammans med metoden bidrar coachen även med en struktur och 
ram för LKP, vilka medverkar till större målmedvetenhet hos klienten. Metodens upplägg och 
dess hemuppgifter är också viktiga hjälpmedel för att stimulera klientens process och 
reflektion över sig själv. Mot bakgrund av resultaten i denna studie kan LKP rekommenderas 
till människor som är motiverade till en förändring av något slag, mottagliga för nya 
perspektiv och beredda på att under en begränsad tid investera en del av sin tid för att arbeta 
med sig själv.  
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  Psykologexamensuppsats, Elisabeth Henriksson, HT 2006 

  Bilaga 1 

 

Intervjuguide coach 
 

Bakgrund 

Namn: 
(Ålder:) 
Coachingerfarenhet: 
Utbildning: 
Vilken är din drivkraft att arbeta med LKP? 
 
Definition 

Vad är/innebär LKP för dig? 
Vad är det för skillnad mellan LKP och terapi/handledning/mentorskap?  
Vad är syftet med att genomgå livs- och karriärplanering? 
Hur skulle du beskriva vad det innebär att genomgå livs- och karriärplanering för en person 
som är nyfiken på det? 
 
Process 

Tänk på en person som du coachat i LKP. Beskriv hur du och den coachade arbetade. 
Vilket upplägg använder du dig av i LKP? 
Vilken är din funktion som coach? 
Vad händer med den coachade?  
Hur märker man att coachingen har verkan?  
Hur ser relationen coach-klient ut?  
På vilket sätt bidrar den till processen? 
På vilket sätt bidrar metodiken till processen? 
Vilka faktorer är främjande i processen? 
Vilka faktorer kan vara hindrande i processen? 
 
Effekt 

Hur bedömer du att livs- och karriärplaneringen varit framgångsrik eller ej? 
Vilka effekter ser du av LKP (person, organisation, samhälle…)? 
Vad är det som är utvecklande (för dig och för den coachade) att arbeta med livs- och karriär 
planering?  
 
Teori 

Vilka psykologiska teorier använder du dig av när du coachar i LKP?  
Hur har ditt arbete med LKP utvecklats genom åren? 
 
Övriga reflektioner kring livs-och karriärplanering? 
 



  Psykologexamensuppsats, Elisabeth Henriksson, HT 2006 

  Bilaga 2 

 

Intervjuguide klient 
 
Bakgrund 

Namn: 
Befattning: 
Coach: 
Anställningstid i företaget: 
Utbildning: 
 
Process 

Hur kom det sig att du sökte Livs-och karriärplanering?  
Hur kom det sig att du sökte det vid den tidpunkt när du gjorde det?  
Vad var ditt syfte att genomgå Livs-och karriärplanering? 
Kan du beskriva hur du och coachen arbetade? 
Hur upplevde du de olika stegen i arbetsgången/processen? 
Hur och när har du fått nya insikter och erfarenheter? 
Beskriv med konkreta exempel vad i processen som var roligt/utmanande/arbetssamt/tråkigt? 
Vad upplevde du som hindrande i processen? Hur hanterade du/ni det? 
Vad upplevde du som särskilt betydelsefullt, både personligen och i din arbetssituation? 
Kan du beskriva din och coachens relation? 
Kan du beskriva er dialog? 
Fanns något du ryggade för i arbetet med Livs- och karriärplaneringen? Vad? Hur gick ni 
vidare? 
Hur skulle du beskriva vad det innebär att genomgå livs- och karriärplanering för en person 
som är nyfiken på det? 
Vad skulle du ge för råd till en som ska genomgå livs- och karriärplanering? 
 
 
Effekt 

Vad har livs- och karriärplaneringen inneburit för dig? 
Vad är det viktigaste du lärt dig under livs-och karriärplaneringen? 
Hur bedömer du att livs- och karriärplaneringen varit framgångsrik eller ej? 
 
Övriga reflektioner kring att genomgå livs-och karriärplanering? 
 
 
 
 
 


