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Tack! 

 

 

 

Författaren vill tacka alla respondenter som har ställt upp för undersökningen på sin 
arbetstid, med välvilja, positivitet och kärlek till coaching.  
 
Mia, Stefan, Lillemor, Sören, Lena, Tommy, P-O och Louise – tusen tack för hjälpen. 
Särskilt tack till Tommy för citatet som gav författaren ”gåsehud” som blev rapportens titel. 
Tänk att vi nordmän hittar varandra vart vi än är… 
 
Dessutom tack till Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin, som har varit en inspiratör 
för mig under hela min utbildning till psykolog. Du har visat mig att jag med mitt 
varumärkestänk har en plats i yrkeskåren, och att proaktivitet är positivt! 
 
Tack till alla som har lärt mig allt jag numera kan om människors beteenden, känslor och 
kognitioner: lärare, docenter, doktorander, professorer, patienter, handledare, 
terminskompisar  – särskilt Anneli och Sebastian. 

Tack även till Johnny Hellgren, min handledare på uppsatsen, för positiv och konstruktiv 
coaching under processen. 
 
Slutligen tack till min familj, som har stuckit ut på otaliga dagsutflykter i helgerna för att 
mamma måste skriva, läsa och studera.  
 
 
 

Anne Grefberg 
Stockholm, 2007-03-16
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Någon måste ta hand om friska människors vilsenhet – 
 coaching en framtidens arena för psykologer? 

 
Anne Grefberg 

 
 
 

Psykologi är ett ämnesområde som hittar nya tillämpningsområden, 
och under inledningen av 2000-talet har coaching blivit en trend. 
Uppsatsens syfte är att förstå hur teoretisk och empirisk bakgrund 
verkar in på hur professionella, heltidsarbetande coacher arbetar, samt 
hur psykologer kan hitta en vetenskaplig ingång i att arbeta med friska 
människors behov av växt och utveckling. Intervjuer utfördes med åtta 
coacher med varierande teoretisk bakgrund, samt psykologförbundets 
ordförande Lars Ahlin. Rapporten visar att coaching är ett 
mångfacetterat område, där utbildningar och branschstandard 
fortfarande är fragmenterat och svårt att få en överblick över. Coacher 
som inte är psykologer eller beteendevetare använder sig av sk 
erfarenhetsbaserat empiri med ett belief-based teoretisk ramverk. 
Psykologer och beteendevetare har en starkare vetenskapligt teoretisk 
och empirisk förankring, men saknar en evidensbaserat teoretisk 
hemvist som kan göra coaching till ett alternativ för framtidens 
psykologer. Positiv psykologi föreslås som en sådan hemvist, som 
fokuserar på styrkor och möjligheter, inte brister och problem. 
Psykologer som yrkesgrupp behöver anpassa sig till nya professionella 
förutsättningar, och rapporten föreslår en större anpassning till att i 
starkare grad möta behovet av psykologisk kunskap även utanför 
psykologens traditionella arena. 
 

 
1946 var världen i spillror. Efter ett världskrig, det andra på kort tid, var det mycket som 
skulle byggas upp från grunden för att säkra en mänsklig livskvalitet. Psykologin som 
profession var ung, och i USA mycket inriktat på biologi och behaviorism. Myndigheterna i 
USA utfärdade riktlinjer för hur psykologin skulle arbeta för att bidra till tillväxt och 
reducerat lidande. Den första uppgiften var att kurera psykisk sjukdom. För att bidra till detta, 
jobbade man mycket med psykometrik och testning – mindre med psykoterapi. Den andra 
uppgiften som psykologer som arbetade i näringsliv, försvar och skola kastade sig över, var 
att göra livet bättre för den vanliga människan, mer produktivt och tillfredställande. Den 
tredje uppgiften var att identifiera särskilt begåvade barn – med höga IQ-poäng, och hjälpa 
dem vidare i utbildningen. Som vi ser har alla tre uppgifter stor betydelse i förhållande till att 
bygga upp ett land som har tappats på resurser under många års krig och elände. Utvecklingen 
gick dock mot att psykologernas fokus blev att hjälpa veteraner – och genom detta växte 
psykoterapin fram som hjälp för olika emotionella störningar. Psykologer valde att öppna 
praktik som tog emot icke-militära med problem av olika slag, och snart var psykologernas 
huvudsakliga arbetsfält psykoterapi. Den terapeutiska falangen växte sig starkare, och 
psykoterapeuter fick ledarpositioner inom psykologernas organisationer som APA (American 
Psychological Assosiation). Snart var det enda av de tre fokusområden som var kvar, det att 
kurera psykisk sjukdom (Seligman, 2002). 
 



 

 

4 

 
Ny tid – nya teorier 
 
1996 valdes dr. Martin Seligman till president för APA (American Psychological Assosiation) 
med största marginal i historien. Hans forskning på området inlärd hjälplöshet och 
depressionsprevention har resulterat i många forskningsanslag, vetenskapliga publiceringar 
samt kioskvältare som ”Learned Optimism”(1991) och ”Authentic Happiness” (2002) 
(www.athentichappiness.sas.upenn.edu). I sitt anföringstal (presidential address) när han 
accepterade uppdraget som president för APA, säger Seligman att han skall arbeta för att 
psykologin återtar sin flerdimensionella roll i samhället – enligt visionen från tiden efter andra 
världskriget. Särskilt ville han fokusera på området som skapar förutsättningar för ”ett bättre 
liv” för människan, ett arbete han redan hade startat som en förlängning av sin forskning inom 
inlärd hjälplöshet och inlärd optimism. Seligman etablerade begreppet Positive Psychology – 
positiv psykologi – som kom att omfatta läran om positiva emotioner och hur de bidrar till att 
öka välbefinnandet och göra människor mer produktiva och glada. Hans inslagna bana fick 
många anhängare, och de senaste fem åren har positiv psykologi haft en stor genomslagskraft 
akademiskt och populärt. Positiva psykologer anser att psykologi som vetenskap och praktik 
skall omfatta en förståelse av både lidandet och glädjen – samt interaktionen mellan dessa 
tillstånd, och alla tillstånd där emellan (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). 
 
2005 hade Norsk Psykologforening sin årliga kongress med positiv psykologi som tema. 
Anföranden och workshops handlade om hur man kan använda psykologisk forskning och 
tillämpning för att ”ta folk från –1 till +4” i stället för att enbart fokusera på att kurera psykisk 
sjukdom och vara nöjda om folk går ”från –5 till 0” (Citat Martin Seligman, september 2005). 
Martin Seligman var huvudtalare inför en entusiastisk publik, och detta var första gången en 
så etablerat representant för inriktningen besökte Norden. Detta markerade en början till större 
intresse från norska psykologiska forskare för området, och man har idag flera pågående 
forskningsprojekt inom positiv psykologi (www.uio.no). I Sverige har psykologin och 
psykologer inte anammat Positiv psykologi som teori eller praktiskt empiriskt fundament. 
Svenska idrottspsykologers förening har 25 mars, 2007 ett dagsseminarium som heter Positiv 
psykologi i teori och praktik, vilket är det första i sitt slag i Sverige (www.sipf.se). Det är 
därför intressant att granska hälsopsykologin i Sverige. 
 
2005 kommer American Psychologist (APA) ut med sitt juli-augusti-nummer, med en 
kraftfull artikel – ”Positive Psychology Progress, Empirical Validation of Interventions”. I 
denna artikel visar författarna Seligman, Steen, Park och Peterson hur interventioner baserat 
på positiv psykologi ger varaktiga effekter på människors välbefinnande. Författarnas 
avslutning av artikeln uttrycker ett hopp för framtiden:  
 

Även om traditionell psykologi och psykiatri har hittat svar på några av frågorna om 
psykisk lidande, bör inte psykologins mission sluta med detta. Få människor är nöjda 
med att vara mindre deprimerade, mindre ångestfyllda eller mindre arga. Psykoterapi 
har länge varit dit du går för att prata om dina svårigheter och brister. Vi föreslår att 
framtidens psykoterapi även är ett sammanhang dit du kan gå för att prata om dina 
styrkor (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005, s. 421). 

 
Positiv psykologi skiller sig från det vissa kallar ”business as usual” på det sättet att 
missionen är att utveckla teorier för optimalt fungerande och hitta sätt att skapa 
förutsättningar för ökat livskvalitet för alla människor, som har empiriskt stöd. Ett antal 
teorier är redan lanserade, som teorier om positiva emotioner, flow, interventioner för att öka 
känslan av hopp och ett helt nytt sätt att klassificera mänskliga styrkor. Centralt i positiv 
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psykologi ligger utövarens val att inte fokusera på patologi och brister, men granska och 
utveckla styrkor, visioner och drömmer. Det är även viktigt att understryka att positiv 
psykologi inte anser att man skall låtsas att alla människor är rena, mogna och i perfekt balans 
(Kauffman, 2006). Det är tvärt om så att för mycket ”positivitet” inte bidrar till att öka 
prestationsförmågan. Ny forskning pekar på att det dessutom kan finnas en optimal grad av 
hur mycket man fokuserar på det positiva och det negativa för att optimalisera prestation 
(Fredrickson & Losada, 2005). 
 
Som en motreaktion till psykologins tendens att skapa förutsättningar för att mäta och 
behandla mänskliga brister, har Lopez och Snyder (2003) skapat en handbok av 
psykometriskt robusta mätmetoder som mäter fenomen som hopp, optimism och spiritualitet 
som heter Handbook of Positive Psychology. Utgivningen av denna tegelsten markerade med 
emfas att positiv psykologi var en vetenskap, och representerade en ny syn på psykologi och 
mänsklig utveckling. Ed Diener, Chris Peterson, Martin Seligman och andra har utvecklat 
standardiserade, reliabla och valida mätinstrument för att kartlägga en persons grad av well-
being, styrkor, förhållningssätt till glädje, livstillfredställelse m.m 
(www.authentichappiness.org). Detta har skapt förutsättningar för att ”diagnostisera” styrkor, 
hopp, optimism och kärleksfullhet på ett lika vetenskapligt sätt som vi diagnostiserar ångest 
och depression (Kauffman, 2006). Effektivitetsstudier av terapi och coaching baserat på 
positiv psykologi visar att metoden är mycket effektiv och har varig effekt (Seligman, Steen, 
Park & Peterson, 2005). 
 
”Character Strengths and Virtues – a handbook and classification” av Christoffer Peterson och 
Martin E.P. Seligman kom ut 2004, och kallas ”anti DSM IV” för sin totala fokus på att 
identifiera och klassificera mänskliga styrkor. Författarnas ambition var att skapa en 
diagnosmanual för ”sanity” och inte för ”insanity” (s. 4 ). 
 
Skillnaden på positiv psykologi på 2000-talet och humanistisk psykologi som den var på 60- 
och 70-talet, är att alla antaganden om människans psykologi inom positiv psykologi vilar på 
en vetenskaplig grund. Humanister var skeptiska till vetenskaplig granskning och vad den 
kunde bidra med, men kunde heller inte producera någon alternativ teori än insikten om att 
människan i grunden var god. Positiva psykologer ser dock både styrkor och brister som 
autentiska och möjligt att förstå på ett vetenskapligt grundat sätt (Peterson & Seligman, 
2004). Den traditionella psykologiska förståelsesmodell lanserad av Sigmund Freud (1856-
1939) baserade sig på att alla människor kan förstås i relation till försvar mot aggressiva och 
sexuella impulser. Han påstod även att vi borttränger dessa impulser på grund av den ångest 
dessa ger. Denna ångest tar då en ädlare form som omvandlas till energi som skapar 
civilisationer. Om man förklarar mänskligt beteende på detta sätt, måste man söka i det 
förflutna för att hitta vad som är bortträngd för att förstå vad ett visst beteende är en 
kompensation för. Freuds filosofi har fått ett starkt fotfäste i vår syn på hur människor 
fungerar. Patienter och klienter söker automatiskt i det förflutna för att hitta de negativa 
impulser och händelser som har format deras liv (Seligman, 2002).  
 
Positiv psykologi vilar på tre ben: Studier av positiva emotioner, studier av positiva 
egenskaper och slutligen studien av positiva institutioner, som familj, samhälle och företag. 
Syftet med positiv psykologi är att stimulera förutsättningar för tre olika dimensioner i livet 
som är viktiga för ens upplevelse av glädje, positivism och livskvalitet: The pleasant life, the 
engaged life och the meaningful life. I korthet handlar det om att öka den långsiktiga känslan 
av tillfredställelse, i stället för att fokusera på kortsiktiga lösningar och häftiga upplevelser 
(Seligman, 2002, 2005). Centrala institutioner för inriktningen positiv psykologi är bl a 
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Centre for positive psychology, Happiness Center, och Seligmans verksamhet vid University 
of Pennsylvania (http://www.ppc.sas.upenn.edu/).  
 
 
Coaching 
 
2007 får man 936 000 träffar på svenska Google.se när man söker på ordet ”coacher”. 374 
000 träffar får ordet ”psykologer”. Detta indikerar att ordet coacher är ett vanligt 
förekommande ord, och att det finns mycket mer skrivit på nätet om coacher än om 
psykologer. Ordet coach är från 1500-talet, är amerikanskt och betyder ”vagn” (Gjerde, 
2003). Det syftar på den funktionen en vagn hade i att frakta människor från ett ställe till ett 
annat när den var fastspänt bakom en häst. Coach i betydelsen yrkesfunktion kan alltså förstås 
som en person som ”tar människor från ett ställe till ett annat” i en mer symbolisk betydelse 
(Berg & Szabo, 2005). 
 
I USA var ordet länge isolerat till att beskriva en person som var verksam inom idrotten, och 
funktionen var mer som en traditionell tränare. Därför är det rätt logiskt att den första som 
började skriva och föreläsa om coaching är en tennistränare vid namn Gallwey. Han skrev 
boken ”The inner game of tennis” (1975) främst för tennisspelare, men fick även genomslag 
med sina tankar utanför tennisarenan. Hans huvudtes var att den argaste motståndaren du har i 
en match är din inre dialog, den rösten som säger ”ta dig samman, detta går aldrig bra, om du 
bara kunde koncentrera dig lite…” Hans formel för succé var: strunta i utvärdering och 
bedömning, programmera huvudet med mentala bilder där du ser dig själv lyckas och låt det 
hela ske av sig själv (Gjerde, 2003). Gallwey fick många efterföljare. Myles Downey var en 
gammal elitspelare inom tennisen som utbildade sig till arkitekt i det civila. Han läste ”The 
inner game of tennis” (1975) och blev så inspirerad att han avslutade arkitektkarriären och 
satsade på tennisen igen – denna gång som tränare/coach. Han gick vidare till näringslivet och 
ledarskapscoaching. Han startade 1996 The School of Coaching i England. En annan 
idrottsman, inspirerad av Gallwey, som började som coach efter den aktiva karriären var John 
Whitmore. En tidigare racerförare som skrev boken ”Coaching for performance” (1997), och 
som 1996 etablerade Inner Game Ltd tillsammans med Gallwey (Gjerde, 2003).  
 
Thomas J. Leonard var den första som använde begreppet coach i näringslivet. Han startade 
som finansiell rådgivare i Seattle på 80-talet – men insåg att hans klienter var bättre hjälpt av 
”livsplanering”, inte finansiell planering. Hans analys var att klienterna inte hade emotionella 
problem, och därför inte behövde hjälp av en psykolog. Det de behövde var en sparringpartner 
som kunde hjälpa dom att sortera visioner och drömmer, sätta mål och planera framåt. Han 
lyckades mycket bra med sina klienter, och börja kalla sitt arbetssätt coaching. Han etablerade 
Coach University 1992 (Gjerde, 2003).  
 
Coaching kan man se på som en dotter till filosofi och psykologi, syster till yrkesmässig 
vägledning och kusin till konsultation, handledning, rådgivning och mentorskap. Föräldrarna 
filosofi och psykologi utvecklade verktyg som dotter och kusin har utvecklat vidare, även om 
de flesta verktygen i princip kommer från samma verktygslåda. Därför liknar vägledning, 
coaching, psykologi och filosofi varandra, trots att de är olika ämnesområden (Gjerde, 2003). 
 
Intentionen med coaching har förändrats kontinuerligt, och har gått från att ge de rätta svaren 
till att ställa bra frågor. Nu råder tanken att coachen vet vilka frågor som bör ställas för att 
ledare och medarbetare själva skall hitta bra svar (Berg, 2006). En jämförelse mellan coaching 
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och terapi enligt Susanne Gjerde, i boken ”Coaching vad – varför – hur”, visar en stor skillnad 
i beskrivningen av arbetssätt: 
 
(Tabell 1 – Gjerde, 2003, s. 41) 
 Terapi Coaching 
Fokus (Uppmärksamhet) • Dåtid 

• Undermedvetna 
• Relationer, problem 

och beteendemönster 
• Diagnostisera och 

lindra symtom 
• Utröna varför 
• Uppmärksamhet på 

tidigare ”skador” för 
att främja insikt och 
därmed tillfrisknande 

• Nutid och framtid 
• Outnyttjad potential 
• Självrealisering 
• Definiera mål och 

kritiska 
framgångsfaktorer för 
ett helt liv 

• Utröna hur 
• Uppmärksamhet på 

nutidens och 
framtidens möjligheter 
för att kunna koppla 
insikt till handling 

Aktivitet (terapeut/coach) • Mer passiv 
• Terapeuten är expert 
• Utforskning på djupet 

• Mer aktiv: interaktion 
• Utövaren är expert 
• Utforskning framöver 

Relation (mellan hjälpare och 
sökare) 

• Mer tillvaratagande av 
klient 

• Terapeuten har 80% 
av kontrollen över 
processen 

• Terapeuten är en slags 
botare 

• Ett visst beroende 

• Mer förväntan på 
utövaren 

• Delat ansvar: 
processen skapas 
gemensamt 

• Coachen är en 
samarbetspartner 

• Mer egalitär/likställd 
Kontrakt • Lösare och mindre 

definierad 
• Muntlig 

• Mer formell med 
fastställd 
tidsbegränsning och 
krav på resultat 

• Skriftlig 
 
 
Tabell 1 visar hur man enligt den rådande litteratur om coaching som finns på svenska 
beskriver skillnader mellan coaching och terapi. Tabellen diskriminerar inte mellan olika 
terapiformer som PDT eller KBT, utan beskriver terapi som ett – och bara ett – sätt att arbeta 
med klienter (Gjerde, 2003, s. 41). 
 
Den coaching som marknadsförs i dag har olika teoretiska/filosofiska fundament. Här följer 
en beskrivning av några aktuella sätt att arbeta. 
 

Belief-based coaching. 
En vanlig och traditionell form för coaching. Underlaget för metoden är vanligtvis en 
blandning av personlig erfarenhet, viss grundläggande utbildning inom områden som 
inlärning och utveckling, viss, men bristfällig kunskap, om coaching, samt en egen 
övertygelse om att sitt eget sätt att bedriva coaching är det rätta sättet. Om man utvecklar nya 



 

 

8 

färdigheter som coach, gör man det genom att det känns rätt (Behavioral Coaching Institute, 
Coaching Report #2, 2005). 
 
Den samlade innehållsmässiga kunskapen inom belief-based coaching är subjektiv, vinklat, 
ostrukturerad och utövaren tar i regeln inte ansvar för konsekvenserna av coachingen. Pseudo-
vetenskaplig coaching, som tillhör gruppen belief-based coaching, beskrivas som coaching 
där utövaren gir intryck av att ha vetenskapligt belägg för sina teorier och metoder, men 
kunskapen är bristfällig och påståenden blir ofta inte bara villedande, men även ibland 
inkorrekta. Idag är belief-based coaching den kategorin de flesta coacher praktiserar 
(Skiffington, 2004). 
 
Även de flesta coachingutbildningerna som erbjuds som helgkurser har en belief-based grund, 
där man på ett eklektiskt sätt blandar olika teorier och metoder med grundarens upplevelse av 
vad som är ”rätt” och ”fel” när det gäller olika intrapsykologiska fenomen som självkänsla 
och personlig utveckling (www.coaches-learning-center.com). Utbildningar till coach som 
ingår i kategorin beliefs-based coaching är bland annat Akademi Coachstjärnan ABs 
diplomutbildning i coaching. Deras pedagogiska grundsyn är upplevelsesbaserat inlärning, 
och kursen går över 10 dagar och kostar 19.400:- ex moms (www.CoachStjarnan.se).En 
annan coachutbildning ges genom Coachutbildning Sverige. De kallar sina utbildningar för 
ACC och PCC, och båda innehåller teman som Aktivt lyssnande, Kraftfulla frågor, 
Coachingnärvaro och Skapa medvetenhet. Utbildningen innehåller det man behöver för att 
fylla ICFs (International Coach Federation) krav på teoretisk bakgrund för medlemskap. ACC 
ges över 8 dagar, plus 6 coachingsessioner över telefon. Kostnaden för kursen är 29.500:- ex 
moms (www.coachutbildning.se). Coachcompagniet har coachutbildning som leder fram till 
diplom och möjlighet till certifiering genom ICF. Utbildningens pedagogiska grundsyn är 
aktionsinlärning, och kursen inkluderar alla aspekt av den praktiska situationen runt coaching 
och coachingprocessen. Man anser att coaching inte kan läras enbart genom teori, vilket gör 
att det läggs vikt vid den praktiska tillämpningen. Kursen sträcker sig över 72 
utbildningstimmar och kostar 33.000:- ex moms (www.coachcompagniet.se). 
  

Erfarenhetsbaserat coaching. 
En upplevelse i livet skapar förutsättningar för en personlig förändring som coachen använder 
som exempel för hur andra kan göra för att utveckla sidor vid sig själva. En helt 
erfarenhetsbaserat metod är personlig och kräver en mycket karismatisk utövare för att få 
genomslag. Utgångspunkten är att det som fungerade för mig, kan fungera för dig. Teorier 
och empiri är inte i fokus, dock kan det finnas utövare av erfarenhetsbaserat coaching som 
använder teorier som stämmer överens med det budskap man förfäktar, men man bortser från 
de teorier som motsäger den generalisering av de egna erfarenheter som är grunden för ens 
coaching (Skiffington, 2004).  
 

NLP. 
Neuro-linguistisk programmering definieras som ”Studiet av den subjektiva upplevelsens 
struktur”. NLP beskrivs som en träningsmodell för att utveckla verbala och icke-verbala språk 
och förändra invanda mönster och reaktioner. Man anser att vetskapen om hur språket 
påverkar hjärnan och nervsystemet gör att NLP kan förbättra relationer med andra människor 
och skapa mer effektivitet i såväl professionella som privata relationer (Skandinaviska NLP 
Institutet, www.nlpins.se). Rörelsen startade på 70-talet då lingvistikprofessorn John Grinder 
(UCSC) och psykologen Richard Bandler studerade hur hypnotisören Milton Erickson, 
gestaltterapins fader Fritz Perls samt familjeterapeuten Virginia Satir hjälpte sina patienter. 
De fann att de hade vissa gemensamma beteenden som man upplevde var orsaken till deras 
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lyckade resultat. Nu ville Grinder och Bandler undersöka om de kunde överföra deras talang 
till andra yrkesgrupper, och man började studera lärare, marknadsförare och försäljare 
(www.nlpins.se). 
 
Genom att man använde de modeller och metoder som utvecklades, kunde man ta fram 
människors dolda resurser (www.nlpins.se ). NLP vilar inte på en vetenskaplig grund, och 
man understryker att detta är en poäng. Man markerar sig avskild från psykologin som 
vetenskap genom synsättet att psykologi är baserat på teori, åsikter och gissningar – och NLP 
är baserad på metoder, och erfarenhet som säger att metoderna fungerar – och man bry sig 
inte om att nödvändigtvis veta exakt hur (www.nlp.net ). NLP beskrivs som en meta-diciplin, 
som kan användas på alla som har en hjärna och som vill lära sig sätt att använda den mer 
effektivt och produktivt (www.richardbandler.com). 
 
Utbildning inom NLP har olika nivåer: NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP 
Trainer och NLP Coach. NLP Practitioner består av två delar. Den ena är en distansutbildning 
där man får tillskickat ett undervisningsmaterial som består av manual, CD-skivor och två 
demonstrationsfilmer. Den mer omfattande Practitioner-utbildningen resulterar i ett diplom 
och består av två moduler på fyra dagar, eller en intensivutbildning över 7 dagar. Kostnaden 
för diplomutbildningen är 24.000:- ex moms. Utbildningen NLP Master Practitioner syfter till 
att de en djupare beteendekompetens och djupare insikt om hur värden och övertygelser 
påverkar och styr vår tillvaro. Utbildningen ges över 16 dagar, och i tillägg skall man utföra 
ett så kallad modelleringsprojekt. Kostnaden är 28.000:- ex moms. NLP Tränare är en 
vidareutbildning efter NLP Practitioner eller Master Practitioner. Priset för kursen NLP 
Tränare är 34.000:- ex moms (www.nlpinst.se). 
 
NLP Coach är en varumärkesskyddad titel som får bäras av personer som har genomgått 
Skandinaviska NLP Institutets NLP Coach-utbildning. Innehållet i denna utbildning är bland 
annat coach som identitet, stilar i tankemönster, tro och värden i arbetet, avancerad 
modellering, psykodrama, projektioner i grupp, corebeliefs, motiverande intervju m.m. 
Utbildningen varar 20 dagar, utspridd på 10 månader. Utöver detta tillkommer egen coaching, 
att coacha under handledning samt ett skriftligt examensarbete. Kostnaden för kursen är 
40.000:- ex moms, och för att påbörja en NLP Coach-utbildning måste man ha en Master 
Practitioner i NLP samt en Timeline Therapy Practitioner. Timeline Therapy Practitioner är 
en kortare kurs som syftar till att systematiskt använda tidsuppfattning och tidsbegrepp till 
förändringsarbete. Kursen leder till ett certifikat och kostar 9.000:- ex moms. Man kan även 
fördjupa sig i detta, och gå en kurs som heter Timeline Therapy Master Practitioner, där man 
får lära sig nya tekniker. Kursen koster 6.000:- ex moms (Skandinaviska NLP-Institutet, 
www.nlpinst.se).  
  

Co-active coaching. 
Arbetssättet co-active coaching bygger på fyra grundstenar: Klienten är kreativ, full av 
resurser och hel, co-active coaching fokuserar på klientens liv som en helhet, agendan 
kommer från klienten, och relationen är en jämlik allians. Modellen bygger på en process där 
aktivt lyssnande, intuition, inlärning, nyfikenhet och autonomi är centralt för klientens 
tillfredställelse och balans (Whitworth, Kimsey-House & Sandahl, 1998). Lyssnandet är en 
viktig del av metoden, och man har delat in lyssnandet i tre nivåer: Nivå 1 – inre lyssnande, 
nivå 2 – fokuserat lyssnande, och nivå 3 – globalt lyssnande. Lyssnande på nivå 1 är ett 
lyssnande där man är mer fokuserat på sig själv än på den som berättar något. Man låter sina 
”mentala modeller” styra vad man hör, och man ger råd till klienten baserat på egna 
erfarenheter och inte klientens specifika situation. Co-active coaching bedrivs inte på nivå 1-
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lyssnande. Lyssnande på nivå 2 är fokuserat på berättelsen och berättaren, man sitter längst ut 
på stolen och är uppslukad av det som sägs. På nivå 2 är man mer fördomsfri i sitt lyssnande, 
och vi använder inte våra egna mentala modeller som referensram. Vi vill veta vad orden 
betyder för berättaren, och vi tar emot dom utan värdering och speglar tillbaks till berättaren. 
Nivå 3 kallas globalt lyssnande därför att man använder alla sina sinnen: syn, lukt, smak, 
taktila sinnen och det sjätte sinnet – intuitionen. Man lever sig in i det outtalade, känslor, 
kroppsspråk och tonfall. För att berättaren skall ha nytta av att vi lyssnar på nivå 3 är det 
viktigt att man sätter ord på det man ser, hör eller känner. Det är dessutom viktigt att vi 
uppfattar hur det vi säger upplevs av mottagaren (Gjerde, 2003).  
 

Det är även viktigt att understryka att ”magkänslan” skall läggas fram på ett sätt så att 
utövaren kan välja att hålla med eller inte. 
(Gjerde, 2003 – citat s. 109) 

 
Agenda kan ha litet a och stort A i co-active coaching. Agenda med litet a är handlingar som 
utövaren själv lätt kan utföra och som kan ställas upp i en handlingslista med underpunkter. 
Agenda med stort A är utövarens önskar och mål på ett djupare plan och handlar om vem 
utövaren vill vara, vilka visioner han/hon har för sitt liv och vilka värderingar han/hon har. 
Det bör finnas samklang mellan agendan och Agendan. Ibland kan utövaren behöva tid för att 
bli medveten om vad som står på Agendan med stort A (Gjerde, 2003). Utbildningar i co-
active coaching med syfte att arbeta som professionell coach ges till exempel av CTI Sweden 
(The Coaches Training Institute) över 5 heldagar och en halv dag för 49.000:- ex moms 
(www.thecoaches.se). 
 

Livs- och karriärplanering. 
Personlig utveckling i arbetslivet och livet – livs- och karriärplanering – är en strukturerad 
process som innehåller temaområden som livslinjen, nulägesanalys, inre trygghet – 
värderingar och drivkrafter, visioner och framtidsdrömmer, mål och handlingsplan. Syftet är 
att skapa mening i liv och arbete, få hjälp att se möjligheter och personliga visioner och bli 
tydlig över vad man har som mål (Mangell, 2002). Utbildning inom karriärsplanering ges av 
Karriärcoachakademin, som intensivkurs över 3 dagar till en kostnad av 9900:- ex moms. De 
senaste 3,5 åren har 500 personer gått denna kurs, som därmed är Sveriges mest populära kurs 
i karriärcoaching (www.karriärcoachakademin.se). Stockholms Universitets utbildningsbolag 
SUCCESS hade 2003 en utbildning inom karriärplanering som en öppen kurs. Detta var den 
första och enda akademiska utbildning i Sverige inom coaching, och det planeras för en 
fortsättning under 2007 (www.success.su.se). Livs- och karriärcoachen samt leg. psykolog 
Lena Mangells bolag Life&Career har kurser i Livs- och karriärcoaching som sträcker sig 
över 8 månader och som resulterar i en certifiering (www.lifecareer.se). 
 
 
Organisationer för coaching 
 
För att professionalisera och samla coacher, är det etablerat olika organiseringar som även har 
en egen certifiering av coacher för att kvalitetssäkra utbudet. Här följer en beskrivning av de 
största sammanslutningarna. 
 

ICF. 
International Coach Federation är en non-profit organisation som grundades av professionella 
coacher som så behovet av en kvalitetssäkrande instans som dels kunde vägleda kunder i sitt 
val av coach, men även erbjuder internationell certifiering som ett sätt att professionalisera en 
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växande yrkeskår. ICF har en mission som är ”att utveckla konstformen, vetenskapen och 
tillämpningen av professionell coaching”. ICF har 11.000 medlemmar i 82 länder över hela 
världen (www.coachfederation.org). 
 

EMCC. 
European Mentoring and Coaching Council är en non-profit organisation som har som syfte 
att lyfta fram kvalitativ tillämpning av mentoring och coaching i hela Europa. Sverige gick 
med i EMCC 2005, och arbetar för att säkerställa kvalitet och etik i mentorskap och coaching 
i Sverige. EMCC Sweden arrangerar olika föreläsningar och workshops, och står som värdar 
för EMCCs årliga konvent oktober 2007 (www.emccouncil.org). 
 
 
Konsumtion av psykologisk kunskap 
 
2006 omsatte den marknaden man i USA kallar ”self help” 8,5 miljarder USD. Detta gäller 
böcker, kassettböcker och CDs med ett innehåll som är menat att hjälpa läsaren/lyssnaren till 
ett bättre liv (www.marketresearch.com). Det motsvarar ca 28 dollar per person och år, räknat 
på bruttobefolkning, vilket är ca 196 kronor (1 USD= 7 SEK). Skulle vi göra motsvarande 
beräkning på den svenska marknaden, motsvarar totalmarknaden för litteratur av genren 
självhjälp över 1,7 miljarder svenska kronor (brutto folkmängd 9 miljoner). Detta är exklusiva 
tjänstemarknaden, där ju coaching ingår som en del. Den nätbaserade bokhandeln 
Amazon.com har över 85.000 titlar i kategorin ”self help”. Motsvarande i Sverige har 
bokhandeln Mareld, som är specialiserad på psykologi och psykologisk litteratur, 20 titlar, 
adlibris.se har 14 och bokus.se har 21. Om den svenska marknaden har en potential som den 
amerikanska, kan vi tänka oss att vi bara har sätt början på ett utbud som promoterar personlig 
utveckling. I USA har författare av böcker i denna kategori ofta gedigen utbildning som 
psykologer eller motsvarande, medan i Sverige är de mest populära svenska böckerna skrivna 
av tv-personligheter, idrottsmän och/eller personer utan formell utbildning, men med egen 
erfarenhet av ämnet som behandlas (www.amazon.com, www.mareld.se ). FLI Reseach säger 
att man 2005 omsattes 2 miljarder dollar i coaching för företagsledningen i bolag man kallar 
Fortune 500 companies i USA. Wall Street Journal estimerar att 60% av alla toppchefer inom 
Fortune 500-bolagen jobbar med en coach 2006.  
FLI Research tror även att coachingsmarknaden dubblas varje år i USA 
(http://www.fivestarleader.com/articles/coaching-to-reach-critical-mass.html). 
  
2007 kommer Sveriges bokhandlare ut med listan över vilka böcker som sålde best under 
2006. På de fyra första platserna ligger skönlitterära böcker skrivna av välkända och 
etablerade författare – bortsätt från ettan: Stieg Larssons succé ”Män som hatar kvinnor”. 
Men på femte plats hittar vi coachen Mia Törnblom, som med sin första bok ”Självkänsla 
nu!” har lyckats sälja mer böcker i Sverige under 2006 än till exempel Jan Guillou.  Tittar vi 
på statistik från januari 2007, ligger Mia Törnblom på 2:a plats på pocketlistan (www.svb.se). 
Tidningshyllorna är fulla av tidningar som helt eller delvis ägnar sig åt att förmedla hur man 
kan leva ett ”bättre” liv, och har ofta ord som ”coach” på framsidan. Tidningar som PS, Leva, 
Hälsa och Må bra är exempel på specialpress som fokuserar på personlig utveckling i 
betydningen utveckling av dina inre resurser. Amelia, Tara, M är exempel på tidningar som 
ofta har inslag av populärpsykologi och puffar för det på framsidan, men som har en 
huvudprofil i kategorin ”livsstil” som är mer allmän och traditionell med modereportage och 
artiklar varvat med uppmaningar som ”känn dig underbar” och ”så blir du en bra svärmor” 
(www.tidningsbutiken.se). Dessa tidningar är ett nytt fenomen i Sverige under de senaste 10-
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15 åren, och ger en bild av hur det kulturellt är acceptabelt att söka hjälp och/eller inspiration 
från andra när det gäller det tidigare rätt så privata inre livet. 
 
2006 var det 6 700 yrkesverksamma psykologer i Sverige. Prognos för utbildningssiffror fram 
till 2020 visar att man räknar med att antalet utbildade psykologer och/eller personer med 
psykologi som huvudämne i en generell examina ökar med 100 % (Högskoleverket, 2007 – 
www.studera.nu). I 2005 sökte 2.487 de drygt 200 platser som finns på landets 
psykologutbildningar varje termin. Det blir ett snitt på 11,8 sökande per plats, vilket gör 
psykologutbildningen till den mest populära (Högskoleverket, 2007). Läsåret 00/01 var det 
439 personer som påbörjade en utbildning till psykolog på en av landets psykologprogram. 
Läsåret 04/05 var det 536 personer som påbörjade psykologutbildning, alltså en ökning på 
nästan 100 personer på 4 läsår. Med en examensfrekvens på 80 % och en utbildningslängd på 
5 år, vill det 2010 examineras ut ca 500 psykologer, jämföras med siffror för 2002/03 vilket 
var 300 utexaminerade psykologer. Behovet för psykologer i sjukvården väntas öka, dels på 
grund av pensionsavgångar men framför allt på grund av nyanställningar (SCB, 2006). 
Medellön för psykologer 2005 var 28 500 per månad, som kan jämföras med läkare under 
samma period läkare 50 100 per månad och administratörer i offentlig förvaltning 29 300 per 
månad (SCB, 2006). 
 
2006 fick Sverige en ny regering. Det var Allians för Sverige, en sammanslagning av 
Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, som fick 
svenska folkets förtroende att styra landet de närmste fyra åren. I regeringsförklaringen, 
presenterat av statsminister Fredrik Reinfeldt, lanseras nya grepp och reformer. Bland annat 
skall Arbetsmarknadsverket ”reformeras från grunden”. En av de nya reformerna presenteras 
så här: ”Varje arbetssökande bör på sikt få en personlig coach och individuella 
handlingsplaner skräddarsys” (citat s. 4). 
 
Det finns en växande marknad för psykologisk kunskap, det utbildas fler och fler psykologer, 
psykologer anställda i offentlig sektor har lägre löner än alla jämförbara grupper, näringslivet 
och myndigheter efterfrågar hjälp och stöd till personlig utveckling för fler och fler, 
allmänhetens intresse för psykologi ökar – men det är inte främst psykologer som dominerar 
marknaden på sitt eget specialområde. Det yrkesområde som kallas coaching är fortfarande 
oöversiktligt och strävar med att etablera sig och markera sig som en seriös yrkesgrupp (ICF, 
2007). 
 
 
Verksamma ingredienser i psykoterapi och coaching 
 
Det är gjort mycket forskning på vilka ingredienser som är de verksamma i psykoterapi. Är 
det terapeut-faktorer, klient-faktorer, samspelsfaktorer, konkreta metodologiska faktorer, eller 
är det så att alla som mår bättre efter psykoterapi skulle ha mådd bättre oavsätt 
psykoterapeutiska interventioner? Trots all forskning, finns det inget entydigt svar på dessa 
frågor. Detta beror på svårigheterna i att isolera de olika faktorerna som samverkar i den 
terapeutiska situationen i syfte av att utesluta vissa faktorers verksamhet och framhäva andra. 
Dock finns det en studie som, genom metaanalys av 79 publicerade och icke-publicerade 
studier rörande verksamma ingredienser i psykoterapi, konkluderar med att alliansen, den 
goda arbetsrelationen, mellan psykoterapeut och klient är den enskilda ingrediens som visar 
sig vara viktigast för utfallet av psykoterapi – oavsätt psykoterapeutisk metodik använd av 
psykoterapeuten. Alliansen är alltså terapeutisk i sig själv (Martin, Gaske & Davis, 2000).  
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Definition av centrala begrepp 
 

Coaching. 
Det är en förvirring både bland aktörer och i marknaden om vad coaching egentligen är. 
Influenserna kommer genom en teoretisk mix av psykologi, filosofi, pedagogik, 
kommunikationsteori, vägledning, organisationspsykologi och idrottspsykologi (Gjerde, 
2003). M. Downey säger: ”[…]när det gäller coaching råder inte särskilt mycket enighet om 
vad det egentligen är.” (Downey, 1999). Dock kan de flesta tonangivande inom coaching vara 
överens om att coaching kan ses som en rubrik för alla former för vägledning, handledning, 
konsultation och rådgivning (Gjerde, 2003). 
En annan definition lyder: ”The aim of executive or life coaching is sustained cognitive, 
emotional, and behavioral changes that facilitate goal attainment and performance 
enhancement, either in one’s work or in one’s peronal life (Douglas & McCauley, 1999). 
En pedagogisk orienterad definition lyder: ”Coaching is unlocking a person’s potential to 
maximise their own performance. It is helping them to learn rather than teaching them” 
(Whitmore, 1992 s. 8 – hämtat från Stober & Grant, 2006). 
 
En definition på coaching utifrån ett systemperspektiv lanseras av Morten Emil Berg i boken 
”Coaching – att hjälpa medarbetare och ledare att lyckas” (Studentlitteratur, 2004). Han säger 
att coaching är en process som handlar om att hjälpa människor utveckla sättet att tänka, sättet 
att vara och utveckla sättet att lära sig. Han ser coaching som en lärprocess som helt går efter 
klienten premisser, där avsikten är att inspirera till processer där klienten lär sig av sitt eget 
tänkande och sina egna beteenden. 
 
Som detta visar, är det många som har arbetat hårt med att definiera coaching. Så även om 
alla som kastar sig in i debatten om hur man skall definiera coaching tillför något eget, kan 
man urskilja vissa gemensamma teman. En relation som baseras på samarbetet och jämlikhet 
mer än den mellan en autoritär specialist och en okunnig elev; fokus på konstruktiva lösningar 
och målförverkligande mer än att analysera problem; förutsättningen att klienten inte har 
kliniskt signifikanta psykiska problem; fokus på att gemensamt sätta mål för samarbetet; 
insikten om att coachen inte måste ha fackkunskap på områden som klienten vill öka sin 
kunskap om; att coaching är en systematisk process där målsättningen är att klienten skall 
fortsätta arbetet med sin personliga utveckling på egen hand. 
 

Evidensbaserat. 
Begreppet evidensbaserat betyder att man genom kontrollerade, vetenskapliga studier kan 
styrka att en viss behandling har avsätt effekt. Inom psykologin har evidens används för att 
beskriva metoder som genom vetenskaplig prövning, som dubbeltblinda, randomiserade, 
kontrollerade studier – eller manualiserade interventioner – visar sig ha förväntat effekt. På 
psykologins område har man även klinisk erfarenhet som en faktor som vägar in i hur praksis 
etableras. Så evidensbaserat kan förstås som en fullständig utnyttjande av den bästa 
vetenskapsbaserade kunskapen inom ett visst område integrerad med klinisk expertis (Stober 
& Grant, 2006). 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Eftersom marknaden för psykologisk kunskap är stor, och mycket talar för att den trenden är 
stigande, är den kompetens som lanseras central. Dels för vilken kunskapsöverföring som 
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sker, dels för trovärdigheten och resultaten konsumtionen ger. Den teoretiska och empiriska 
förankring som ligger bakom den tjänst eller produkt man erbjuder har betydelse för 
planering, genomförande och resultat.  
 
Det övergripande syftet för denna rapport är att dyka ned i den snabbt framväxande marknad 
som kallas coaching. Det första syftet är därför att förstå hur teoretisk och empirisk bakgrund 
verkar in på hur professionella, heltidsarbetande coacher arbetar. 
 
Det andra syftet är att titta på hur framtidens arbetsmarknad kan tänkas se ut med hänsyn till 
konsumtion av tjänster baserat på psykologisk kunskap, och hur coaching kan utvecklas till att 
representera ett kraftfullt och givande alternativ för psykologers yrkesval. 
 
 
Avgränsningar 
 
Rapporten behandlar coacher och coaching som bedrivs som heltidssysselsättning, med ett 
professionellt förhållningssätt. Rapporten har inte som intention att bedöma coaching 
kvalitativt, och tar inte ställning till kvaliteten på coachingmetod som respondenterna 
representerar. 
 
Eftersom coaching är ett relativt nytt arbetsområde, är det inte utsatt för forskning och 
granskning på samma sätt som många andra ämnen inom psykologins vetenskapsområde. 
Därför förlitar undersökningen sig på sekundärmaterial i stor utsträckning, och primärkällor i 
form av forskningsartiklar där dessa finns tillgängliga och är tillämpbara för frågeställningen. 
Av samma orsak har mycket av den konkreta bakgrundsinformationen hämtas från olika 
webb-sidor. Eftersom den publicistiska kontrollen på internet är mager, har informationen och 
källorna granskats särskilt noggrant. Källor som refererar till andra källor är bara använd om 
dessa kan bekräftas av fler oberoende informatörer på nätet, och annars är det förstahands-
information som är använt. Företag och organisationer som informerar om sin egen 
verksamhet är exempel på detta. 
 

 
METOD 

 
 
För att undersöka detta ämnesområde deskriptivt, väljs en kvalitativ metod. Denna studie 
innehåller ett antal intervjuer med personer som är verksamma inom området coaching, och 
som har en tydlig profil – medialt, publikt eller en stark status inom egen kår. Således har 
urvalet av undersökningsdeltagare varit en kombination av handplockat urval och 
tillgänglighetsurval. För att få en så heltäckande bild av spektret inom området som möjligt, 
har urvalet bestämts genom att välja ut personer som passar in i beskrivningen ”helt 
erfarenhetsbaserat empirisk bakgrund, ingen teoretisk-akademisk”, ”specialistkompetens i 
tillägg till psykologexamen, samt lång klinisk erfarenhet”, samt alla varianter där emellan. 
 
För att svara på frågeställningen om framtidens arbetsmarknad, valdes Psykologförbundets 
ordförande Lars Ahlin ut. Hur Psykologförbundet ser på framtiden för konsumtion av 
psykologers kunskap bidrar till förståelsen av vilka valmöjligheter som kan finnas för 
psykologer, samt att Psykologförbundet har verktyg att aktivt påverka drivkrafterna som styr 
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utvecklingen. Psykologförbundets strategi för framtidsarbetet är därför mycket intressant för 
denna undersökning. 
 
Undersökningsdeltagare 
 
När undersökningens syfte var klart, valdes deltagare ut som hade relevans för 
frågeställningen. Samtliga deltagare fick inledningsvis mail med förfrågan om deltagande i 
studien. När intervjupersonen hade gett samtycke om att delta, fastsattes datum och tid via 
mail eller telefon beroende på hur intervjupersonen önskade tillvägagångssättet. 
 
Samtliga deltagare har blivit tillfrågade om de önskar anonymitet eller vill stå fram med namn 
i undersökningen, och samtliga har valt att stå fram med namn. Alla tillfrågade ville vara med 
i studien, och samtliga var mycket tillmötesgående och villiga att delta. 
 
Mia Törnblom 
Genom bolaget Personlig Utveckling AB har Mia en verksamhet med fokus på just personlig 
utveckling. Hon startade sin bana för 9 år sedan, efter många års missbruk och utagerande liv. 
Hennes vändpunkt kom då hon firade sin födelsedag i en häktescell, och hon insåg att detta 
inte var det liv hon ville leva. Hon insåg att det hon saknade var ”självkänsla”, och hon gav 
sig ut på en inre resa för att hitta, utveckla och starka denna. De erfarenheter hon fick under 
denna tid, är bakgrunden för hennes verksamhet idag. Hon föreläser, har grupphandledning 
och deltar i olika näringslivsprojekt (som Skandia Livs mentorsprogram), har skrivit två 
böcker om självkänsla som heter Självkänsla nu (Forum, 2005) och Mera självkänsla (Forum, 
2006), deltar i radio och tv som expert på självkänsla, samt bedriver coaching av individer. 
Hennes byline är ”din personliga coach”. 
Hennes första bok ”Självkänsla nu” såldes i över 150.000 ex det första året, och Mia 
Törnblom samarbetar med bland andra den danska psykologen Jesper Juul om föräldra-
coaching och pedagogiska insatser för föräldraskap. Mia Törnblom har en erfarenhetsbaserat 
bakgrund för sin verksamhet, och har som hon själv säger: ”Inte ett enda universitetspoäng.” 
www.personligutveckling.se 
 
 
Stefan Petterson 
Med en bakgrund som NLP Practitioner hos Richard Bandler & Paul McKenna, certifierad 
via The Society of NLP, NLP Practitioner, Master Practitioner hos Svenska NLP, samt 
medlem i SIPF, Svensk Idrottspsykologisk Förening, har Stefan Pettersson en verksamhet 
som Mental Coach. Han arbetar inom områden som privatliv (bättre självförtroende, bli av 
med fobier, bättre självkänsla, bli av med oro, bli mindre blyg, bli tuffare, våga vara dig själv 
m.m), karriär och framgång (våga tala inför grupp, bli mindre stressad, bättre mentalt fokus, 
prestera bättre, ha roligare, bli av med telefonskräck m.m.) och organisationer (bättre 
individuella prestationer, rakare problemlösning, gladare medarbetare m.m.). Han har en 
offensiv marknadsförning, och anlitas av media som expert inom området coaching. 
www.stefanpettersson.se 
 
Sören Holm 
Ursprungligen från Danmark, och med 110 poäng beteendevetenskap i bagaget, har han en 
verksamhet som coach, mentor och konsult. Han har arbetat med personalfrågor som ledare 
och genom Arbetarrörelsens råd för Personalutveckling under mer än 20 år. Han tog initiativ 
till att etablera Nordic Coach Federation 2002 och verkade som organisationens president. 
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Mellan 2003-2006 var han styrelseledamot i International Coach Federation. Han har även 
certifiering från ICF. www.sorenholm.se 
 
Lillemor Starlander 
Med en bakgrund som socionom, diplomerat organisation- och processkonsult från 
Gestaltakademin, och certifierat coach via ICF, har Lillemor Starlander utvecklat sitt bolag 
Initiativkonsult AB till att erbjuda ett brett spekter av tjänster inom ramen för personlig 
utveckling. Hon har arbetat inom HR-området under hela sin yrkeskarriär, och har varvat 
anställning med att arbeta med sitt eget företag sedan 80-talet. Nu arbetar Lillemor dels på 
Betania, och dels som coach via sitt företag Initiativkonsult AB. www.initiativkonsult.se 
 
Lena Mangell 
Som legitimerad psykolog har Lena Mangell en bakgrund inom organisationspsykologi. Hon 
arbetat under åren 1992-1999 som internkonsult på Ericsson med karriärsplanering, och 
utarbetade under den tiden en metod för livs- och karriärsplanering som hon även arbetar med 
idag. Via hennes företag, Life&Career AB, arbetar hon med individuell coaching, livs och 
karrärsplanering, samt att hon håller föreläsningar och utbildningar för en bred grupp 
yrkesmänniskor. Hon har vidareutbildning inom det organisationspsykologiska området, samt 
debriefing, stress/utbrändhet och mental träning. www.lifecareer.se 
 
Per-Olof Eriksson 
Leg. psykolog och doktorand, som genom sitt bolag Triolog arbetar med karriärsplanering, 
konsulting och coaching. Bolaget grundades 1994, och Eriksson har som fokus för sin 
verksamhet den psykologiska kompetens han har som psykolog, och den ansvarsmässiga 
försäkringen som ligger i att anlita en coach som även är psykolog. Eriksson arbetar även som 
handledare på Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen, samt att han utarbetar en 
frittstående kurs inom coaching för Stockholms Universitet – den enda akademiska 
utbildningen inom coaching i Sverige. www.triolog.se 
 
Tommy Braathen 
Med norsk bakgrund, Tommy Braathen har sin verksamhet fokuserat på ledarskapscoaching 
med bas i sin kompetens som leg. psykolog med psykodynamisk inriktning från Uppsala 
Universitet. Tommy Braathen har även arbetat som VD i olika bolag i näringslivet. Han 
arbetar individfokuserat med människor som har olika behov av coaching i förhållande till 
sina yrkesroller. 
 
Louise Askerås-Nordgren 
Som leg. psykolog valde Louise Askerås-Nordgren att specialisera sig inom neuropsykologi. 
Hon har arbetat med rehabilitering av hjärnskadade patienter, och har som teoretiskt och 
empiriskt fundament den neurobiologiska vetenskapen. Med 10 års erfarenhet som 
arbetspsykolog med kognitiv inriktning och 20 år som neuropsykolog, har hon gedigen 
bakgrund inom områden som utredning och stöd i arbetslivet för människor med hjärnskador. 
Hennes personbedömningar utgår från neuropsykologiska test, och med dessa som bas ger 
hon mental coaching, karriärvägledning och stödsamtal. Dessutom använder hon det 
neuropsykologiska perspektivet på stresshantering och de försämrade funktioner som uppstår 
i samband med svåra stresstillstånd. Hon har sitt företag Personalkonsult AB tillsammans med 
beteendevetaren Tord Hansén. www.askeras-hansen.se 
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Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin 
Som utbildad psykolog och civilekonom, valdes Lars Ahlin till ordförande i 
Psykologförbundet 2004. Han representerade en syn som var mer offensiv och proaktiv än 
tidigare ordföranden, och med en bakgrund som verksamhetsutvecklare och ställföreträdande 
VD för rehabiliteringsverksamheten Samhall Resurs AB har han erfarenhet från så väl 
arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan. Innan han valdes, uttalar han sig i Psykologtidningen 
05/04: Psykologer förtjänar mer uppmärksamhet. Det finns ett stadigt ökande intresse för 
psykologi som kunskapsområde. Kaxighet behövs i debatten (citat s. 10). På frågan om vilka 
frågor han tycker är viktigast att driva under sin ordförandetid, svarar han att det är de låga 
lönerna för psykologer. Dessutom anser han att man måste visa den ekonomiska sidan av att 
till exempel en mellanchef ”går in i väggen”, och väga det mot psykologiska insatser som 
förebygger psykisk ohälsa. När Lars Ahlin var vald till ordförande, presenterade han sig i 
Psykologtidningen 09/04 som en man som ville fokusera på den nytta psykologer gör i 
relation till att få det erkännande som psykologer förtjänar. Han uttrycker även bekymmer 
över hur psykologer förhåller sig till varandra, och att det i kåren finns en misstänksamhet och 
kritisk hållning till varandra. Därför vill han även arbeta för nyfikenhet och intresse för 
psykologers framgångar internt. I Psykologtidningen 02/07 säger Lars Ahlin i sin ledare:  
 

Och till vardags, människor emellan, talas det på ett allt mer självklart sätt om de 
psykiska hälsoaspekterna – privat, på jobbet, i tidningar och TV (…). Sammantaget 
finns det de kommande åren kanske en historisk chans för ett rejält genombrott (…). 
Växande medvetenhet och ett stort investeringsbehov för den psykiska hälsan gör det 
viktigare än någonsin att skjuta fram våra positioner de kommande åren (…). 
Psykologers kunskap i att utbilda och handleda, i att utreda, åtgärda, behandla och 
forska kommer sannolikt att efterfrågas allt mer. Därför bör vi nu ta chansen att flytta 
fram våra positioner (Citat Ahlin, 2007, Psykologtidningen nr 2, s. 3). 

 
 
Datainsamling 
 

Intervjuer. 
Alla intervjuer var förhandsbokade, och hölls på intervjupersonens kontor eller på en 
mötesplats som ägnade sig för intervjusituationen. Några intervjupersoner har inte fasta 
lokaler där de träffar sina klienter, men har sina coachingssessioner i klientens lokaler. För 
dessa, passade det bäst att genomföra intervjuerna på ett kafé. Samtliga intervjuade blev 
informerade om ramarna för en intervju som görs med syfte av att vara undersökningsresultat 
i en akademisk rapport, som att intervjun bandas, transkriberas och analyseras – samt att 
resultatet behandlas enligt gällande etiska riktlinjer. Samtliga undersökningsdeltagare fick 
frågan om de ville vara anonyma i undersökningen eller inte, och alla tyckte det var en poäng 
att de skulle stå fram med namn och bli citerat i rapporten. 
 
Intervjun hölls i en semistrukturerad form, där vissa frågor/ämnen var gemensamt för alla – 
men annars var det en stark poäng i att låta intervjupersonerna prata fritt om sina ämnen för 
att öka sannolikheten för att intervjuerna skulle reflektera deras sanna åsikter och synpunkter. 
Intervjuerna var bokade till att vara i 45-60 minuter, men i flera fall drog intervjuerna ut på 
tiden. Intervjupersonen blev gjort uppmärksam på detta, men valde att fortsätta då man 
upplevde att det var väsentlig information som kunde ges. 
Samtliga intervjuer bandades med en digital MP3-spelare, och ljudfilerna överfördes till 
datafil för transkribering. I ett fall, P-O Erikssons intervju, fungerade inte tekniken, och i det 
fallet togs anteckningar. 
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För coacherna gällde att den inledande delen av intervjun handlade om personens bakgrund 
som coach. Hur länge man har arbetat med coaching, hur man kom in på coaching, samt hur 
personen vill beskriva den coachingspraktik man bedriver. I frågorna runt beskrivningen av 
coachingsmetodik berördes även influenser och var ifrån man hittar sin inspiration. Vidare 
gick vi djupare in i den tillämpade coachingen, där nätverk och om man själv anlitar coach 
diskuterades. Vidare diskuterades coachingens aktörer. Intervjupersonerna fick reflektera fritt 
runt hur de ser på den marknad de agerar på, och hur man kan identifiera en seriös aktör. 
Avslutningsvis ställdes frågor om framtiden, och hur intervjupersonerna ser på coachingens 
framtid i Sverige. 
 
Intervjun med Lars Ahlin, psykologförbundets ordförande, inleddes med en fråga om hur 
förbundet ser på framtidens arbetsmarknad för psykologer och handlade i huvudsak om hur 
Psykologförbundet möter den förändrade konsumtionen av psykologisk kunskap, och vilket 
scenario man arbetar efter för att öppna upp möjligheter för psykologer att bredda sina 
yrkesalternativ. 
 
 
Analys 
 
Innan intervjuerna gjordes, valdes vissa teman ut som det var intressant att utforska genom 
intervjuerna. Respondenterna pratade fritt runt dessa teman, vilket skapade förutsättningar för 
att kombinera deduktiv och induktiv metod under analysfasen. Denna abduktion, växelspelet 
mellan deduktiv och induktiv metod under studien, skapade förutsättningar för att även 
inhämta ytterligare information från undersökningsdeltagarna när behovet för preciseringar 
eller klargöringar uppenbarade sig. Undersökningens grundtanke är dock att den empiri som 
framkommer under intervjuerna har ett större värde för undersökningen än de på förehand 
valda teman eftersom coaching som fenomen är så lite forskat på i Sverige.  
 
Analysfasen innehöll följande konkreta steg (Hayes, 2000): 
 

• Materialet lyssnades igenom, transkriberades och lästes noggrant för att säkra en 
överblick över helheten så väl som de separata delarna 

• Särskilt intressanta stycken markerades 
• Nyckelord och citat samlades i preliminära huvudkategorier, som ”teoretisk 

bakgrund”, ”erfarenhetsbakgrund” och ”framtidsvision” 
• Huvudkategorierna delades in i underkategorier, och sorterades efter relevans för 

frågeställningen 
• Texten analyserades igen på basis av de nu utkristalliserade huvud- och underteman 
• En slutlig definition och benämning av teman gjordes 
• Varje tema fick en sammanfattning med citat som belyser resultatet av 

undersökningen 
 
Själva analysfasen var en process som gick över flera månader. Materialet var stort och 
innehållsrikt, och det var viktigt för resultatet av undersökningen att den information som 
verkade omedelbart central fick träda tillbaka och ge plats för de teman och citat som bar upp 
en mer subtil, men kanske väl så meningsbärande, information fick träda fram. Flexibilitet i 
förhållande till intervjuguidens teman, samt de teman som omedelbart framkom som starka 
under intervjuerna, gav mycket med hänsyn till forskningens cirkulära process. Felkällor som 
undersökningen aktivt försökt undvika är haloeffekten (detalj som färger av sig på helheten 
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vilket ger den för stor betydelse – särskilt relevant när man intervjuer karismatiska, verbala 
personer), kontrasteffekten (att man överdriver skillnader och gör åsikter mer extrema – 
relevant för denna undersökning då kontrasterna i teoretisk bakgrund var så stor hos 
deltagarna), priming (att man fokuserar på det man har framför sig, och inte tar bort 
skygglapparna – konsumtion av psykologisk kunskap är en stor arena, och den har många, 
många aktörer som undersökningen inte får bortse ifrån ).men framför allt en viktig felkälla 
att undvika i denna undersökningen var confirmation bias (när man på förehand tror sig veta 
vilket resultat man kommer att få – viktigt att reflektera över vilken förförståelse och ingång 
man har i ett material när författaren står i det ena lägret med båda fötterna).  
 
 

RESULTAT 
 
Teoretisk bakgrund för coaching 
 

Coachingprocessen. 
Coachingutbildning ges av olika privata instanser. Den kan vara mer eller mindre avancerad 
kvalitativt och ha en varighet på två dagar eller flera moduler över ett antal månader. 
Undersökningen visade att formell coachingutbildning enligt riktlinjer från ICF eller EMCC 
förekommer i tre fall av åtta hos intervjupersonerna. Ett coachande förhållningssätt var dock 
något som alla undersökningsdeltagare tyckte var viktigt. 
 

Med tiden har jag lärt mig hur man gör – att råd ger man bara till de som vill ha råd. 
Annars gäller det bara att ställa frågor. Jag är jättebra på att lyssna och registrera det 
som inte sägs. 
Mia Törnblom 

 
Respondenterna beskrev coaching som en mix av angreppssätt, vilket kan förstås som att man 
anpassar ramarna till klienten och dennas behov. Detta görs tidigt i processen, innan man går 
igång med själva coachingsarbetet. Alla coacher understryker vikten av att ha en gemensam 
förståelse av vad coachingen skall innehålla, och på vilket sätt man skall jobba. En respondent 
konkretiserade processen till tre nycklar: relationen, målet och processen dit. 
Klientfokus i processen var centralt för respondenterna, vilket de gav uttryck för på ett 
explicit sätt under intervjuerna. Att processen är viktig för coacherna var tydligt genom hur 
mycket av intervjun samtliga respondenter utnyttjade till att prata om coaching som process. 
 

Coaching är en modell, en samtalsform som hjälper klienterna att själva hitta lösningar 
och möjligheter, tro på sin egen förmåga till utveckling. Coaching handlar inte om att 
ge goda råd, tips eller lära sig positivt tänkande. Det handlar om att hjälpa en annan 
person att frigöra sina egna resurser. 
Lena Mangell 

 
Coachen med flest akademiska meriter uttrycker en syn på processen som är unik för henne. 
Att bygga sin coaching på en resursanalys baserat på neuropsykologiska test, anser hon att ger 
henne en mer objektiv sanning om personen än den bild klienten bär på dagligen. Att 
modifiera klientens självbild och göra den mer nyanserat är en del av coachingen. Att 
processen för denna coach styrs av utfall från psykologisk testning, ger en inblick i de unika 
resurser en psykolog kan bidra med till coaching – processmässigt och innehållsmässigt. 
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Coachinginnehållet. 
Av åtta intervjuade coacher var fyra inte utbildade psykologer, och fyra var utbildade, 
legitimerade psykologer. Av icke-psykologerna var två helt utan akademisk utbildning inom 
beteendevetenskap eller psykologi, och två hade beteendevetenskaplig akademisk utbildning 
som socionom, beteendevetenskaplig linje eller personalvetarutbildning. Socionomen hade 
även diplom som organisation- och processkonsult från Gestaltakademin. De två utan 
akademisk bakgrund hade olika ingångar till coaching. En var NLP Practitioner och Master 
Practitioner, vilket är utbildningar som totalt omfattar 7 plus 16 dagars utbildning samt 
omfattande eget arbete och coaching. En hade ingen formell utbildning, ingen teoretisk 
kompetens vara sig inom psykologi eller coaching. Även i gruppen psykologer var det stor 
variation med hänsyn till teoretisk kompetens. Vidareutbildning är vanligt bland psykologer, 
vilket även reflekteras i undersökningsgruppen. En har organisationspsykologisk påbyggnad, 
en är doktorand i arbetspsykologi, och en är vidareutbildad inom neuropsykologi.  
 
Undersökningen visar att innehållet i coachingen varierar mycket beroende på vilken 
bakgrund coachen har. Om man är coach utan formell beteendevetenskaplig eller psykologisk 
utbildning i bagaget, har coachingen mer karaktär av belief-based eller erfarenhetscoaching. 
Då blir det viktigt vad man själv har tyckt att har gett en ökat självkänsla eller personlig 
utveckling, samt den feedback man har fått från sina klienter om hur coachingen har gett 
starkare självkänsla eller en annan definierad problemställning som coachingen har fokuserat 
på. 
 
Mia Törnblom, coachen i undersökningen som arbetar helt erfarenhetsbased, förklarar sin 
empiriska lärandeprocess: 
 

När jag blev drogfri upptäckte jag att mitt största problem inte var bostad eller jobb, 
men att jag hade handlat tvärt emot mina värderingar och knarkat sönder mina 
relationer och min kropp. Jag började jobba med min självkänsla och utvecklade ur 
detta en metod för hur människor kan jobba med sin självkänsla. Jag började jobba med 
att vägleda andra tjejer som efter att de blev drogfria behövde jobba med sin 
självkänsla. Sen visade det sig att flera andra ville ha samma program, så jag 
omarbetade det lite för att det inte bara skulle handla om droger. Jag upptäckte att alla 
har rädslor och irritationer. Jag hjälpte alla som ville, det har varit min utbildning. Jag 
har läst otroligt mycket och praktiserat med duktiga människor. Jag är bra på att ta till 
mig, och jag fattar om något går att använda i praktiken. Jag bara vet att det är så, att en 
viss metod funkar eller inte. Jag har fått göra alla mina misstag med knarkarna jag 
hjälpte i början, det var verkligen på liv och död. Det var min bästa utbildning. 50 
missbrukande tjejer och killar med öden man bara vill gråta av. Jag hade inte kunnat 
läsa mig till den erfarenheten. 

 
Stefan Petterson, en NLP-coach med enbart utbildning inom NLP, har utbildat sig 
kontinuerligt under fem år. Kurser i NLP i England varvade han med praktiserande hemma i 
Sverige. Lillemor Starlander, socionom med gedigen coachingutbildning, har arbetat med 
coaching sedan 70-talet – innan man kallade samtalen coaching. Hennes beskrivning är 
”supportande samtal”, framåtsyftande samtal som hon hade i samband med sin roll som 
facklig förtroendeman. Som personalchef arbetade hon vidare efter samma formula, och skrev 
sitt första koncept om personlig coaching 1994 efter att hon hittade begreppet coaching i en 
tidning från USA. Hon understryker den ständigt pågående lärandeprocess det är att arbeta 
med höga chefer – deras liv och ledarskap, deras tankar och beteenden, och framför allt deras 
framgångsfaktorer. Sören Holm, beteendevetare i botten, har arbetat som coach sen 1996. I 
undersökningen utvecklar han sin syn på hur hans empiriska kunskap letar sig väg in i hans 
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coaching på ett mer praktiskt sätt. Han upplever att hans teoretiska kunskaper är mer 
integrerad i honom som person, och att den praktiska kompetens han har tillägnat sig under 
sin tid som coach har en större betydelse än den beteendevetenskapliga utbildning han läste i 
sin ungdom. 
 
Tommy Braathen, legitimerad psykolog utbildad från Uppsala och tidigare verksam i 
näringslivet i olika personalkonsultorganisationer, har en empirisk förankring som han 
beskriver i undersökningen. 
 

Resa och mål… Man skall alltid i positiv mening sträva mot ett mål. Det ligger ett sånt 
tänk i filosofin och empirin när jag jobbar. Det ger igen att det är klienten som själv har 
ansvar för sin utvecklingsprocess i coachingen, man kan kalla det behandlingsansvar. 
Men grundinställningen i coaching är att människan är hel, resursrik och kreativ. Jag 
jobbade som psykolog med outplacementfrågor på tidig 90-tal. Det gick mycket ut på 
att skapa något positivt ut ur en rätt så jobbig situation. Vi lärde oss empiriskt hur 
människor upplever saker fruktansvärd olika.  

 
Lena Mangell, legitimerad psykolog och egenföretagare, författare till boken 
”Karriärplanering för alla” och konceptet ”Life and Career Map”, har en gedigen 
erfarenhetsbakgrund inom näringslivet med sig när hon utformar sin coachingsprocess. Hon 
var med och startade Ericssons karriärscenter 1992 och utvecklade en arbetsmetod för livs- 
och karriärsplanering. Hon bygger sin metod på sin psykologbakgrund, och understryker 
vikten av ansvarstagande för de processer man som coach sätter i gång hos klienterna. Det 
skapar förtroende, och möjligheter för att lyckas med att genom livs- och karriärsplanering 
hitta balans mellan olika delar av livet – jobb, fritid, familj och hälsa.  
 

Hur påverkar den teoretiske och empiriska bakgrunden coachingen? 
Deltagarnas teoretiske och empiriska bakgrund spelar stor roll för hur man utformar sin 
coaching. Neuropsykologen använder sig av vetenskapligt utvecklade och beprövade 
mätinstrument som grundlag för nulägesanalysen av klienterna, och den helt 
erfarenhetsbaserade coachen använder sig själv som exempel för att visa klienterna att kan 
jag, så kan du. Respondenterna är överens om att coaching är ett sätt att arbeta som strävar 
framåt mot ett mål som är attraktivt och positivt för klienten.  
 

Det handlar om att få det som fungerar bra att fungera ännu bättre. 
 P-O Eriksson 

 
Samtliga respondenter anser att deras bakgrund gör dom särskilt lämpade för att bedriva 
coaching på det sättet de använder sin teoretiska och empiriska kunskap. Tre uttrycker dock 
ett konkret behov av att utbilda sig vidare och tillägna sig ytterligare kunskaper för att 
utveckla sig själv och sitt erbjudande. 
 

 Hade jag börjat idag, hade jag gått coachutbildning. Men de fanns inte då. Jag hade 
också velat bli psykolog, men hade redan 500 000 i skulder och hade inte rätt till att 
sätta mig i 400 000 till genom CSN och inte ställa till rätta allt jag hade gjort. Men när 
jag blir pensionär, då skall jag studera på universitetet. Det satt långt inne i min 
självkänsla, bristen på högskolepoäng. Men nu märker jag på andra coacher och mina 
klienter att jag är bra, så det är inte något problem längre. 
Mia Törnblom 
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Jag försöker ta en större NLP-utbildning varje år för att hålla mina kunskapar fräscha. 
Man förstår hela tiden saker på nya sätt. Ju mer man kan, desto mer plockar man från en 
annan vinkel så att säga. 
Stefan Petterson 

 
Jag skall gå PCC-nivån, vilket betyder 700 dokumenterade coachingtimmar med 
skriftliga referenser. Jag jobbar vidare, och skall ta handledning på frågeteknik. 
Lillemor Starlander 

 
Själva den formella delen av coachingen, förhållningssätt, ramar och coachingsbeteenden, 
skiljer sig inte på någon avgörande punkt, beroende på coachens teoretiska eller empiriska 
förankring. Samtliga respondenter uppger att de låter klienten hitta svaren och coachen ställer 
frågor för att öppna upp för klientens egna möjligheter, samtliga benämner ansvaret man har 
som coach och hur man arbetar med frågor som berör framtiden. 
 
När det gäller innehållet i coaching, uttrycker samtliga respondenter att deras bidrag handlar 
om psykologisk kunskap. Dock har respondenterna mycket olika ingångar till vad 
psykologisk kunskap är i coachingsammanhang, samt vilken psykologisk kunskap de väljer 
att applicera i sin verksamhet. Coacher som är psykologer har en mer vetenskaplig ansats än 
icke-psykologer, som visar sig i sättet de beskriver sitt erbjudande. De tydliggör hur 
psykologi och coaching samverkar, och hur den kognitiva metodiken används för att mejsla ut 
en pedagogisk förståelsesmodell applicerbar på individer utan kliniskt uttalade problem. Den 
psykologiska bakgrund de coachande psykologerna har, visar sig i deras sätt att gripa an 
uppgiften som coach. Neuropsykologen gör test och bygger upp coachingen efter testresultat, 
organisationspsykologen utgår från individen, gruppen och företaget, och psykodynamiskt 
skolade psykologer har anpassat sin dynamiske utgångspunkt med KBT och kognitiv teori 
och praktik.  

 
Coachen som arbetar erfarenhetsbaserad, har en större grad av fokus på den egna erfarenheten 
och uttrycker sina styrkor som coach som de samma egenskaper som gav kraft att ändra 
coachens eget liv. 
 

Min värsta gegga har blivit min styrka. Mina år i den tunga, farliga missbrukarvärlden 
lärde mig att ligga tre steg före. Det har jag utnyttjad till min fördel nu. 
Mia Törnblom 

 
 

Psykologer och coacher – en fråga om det förflutna och framtiden? 
Samtliga respondenter anser att terapi och coaching är olika saker, och pekar på 
väsensskillnader i förhållningssätt. På frågan om vad skillnaden är mellan en psykolog och en 
coach, uttrycker respondenterna som inte är psykologer en mer stigmatiserande syn än 
coacher som är psykologer. 
 

Psykologer är utbildade i problem, inte i möjligheter. Man går bakåt och vältar sig i 
problem, och det gör inte en coach. Marknaden associerar en socionom- eller 
psykologexamen till behandling, inte utveckling.  
Lillemor Starlander 
 

Undersökningen visar att coacher som inte är psykologer beskriver en misstro mot 
psykologer. De beskriver en klassisk psykoanalytiker som sitter bakom ryggen och inte säger 
något, ältar barndomsupplevelser och söker en insikt som skall i sig vara nyckeln till alla små 
och stora problem i människors liv. De coacher som ingår i undersökningen känner alla till 
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modern psykologisk kunskap som KBT och modern PDT, men de ger uttryck för en hållning 
till psykologer som de möter i sin roll som coach. 

 
Respondenter som är utbildade psykologer har en annan syn på hur psykologkompetensen kan 
integreras och användas som en förutsättning för kvalitativ coaching.  
 

Psykologerna äger inte rätten till psykologisk kunskap, så coaching kan även tillhöra 
andra yrkeskårer. Men jag är rädd att om man inte har en bakgrund som gör att man kan 
skilja på friskt och sjukt, kan man hamna i lägen som det är svårt att ta sig ur. 
Tommy Braathen 

 
Jag jobbar med det som drabbar den ”normala” populationen, men det smyger sig in det 
ena och det andra här. Jag kan göra en bedömning av vad som är ohälsa. När jag 
jobbade kliniskt hade jag ett optimistisk perspektiv på vad som var hälsa. Men jobbar 
man bara i den ena sidan, är det svårt att göra bedömningar i gråzonen.   
Louise Askerås 

 
 

Coaching och framtiden. 
Samtliga respondenter fick svara på vart de tror coachingbranschen är om tio år. Sex 
respondenter tror branschen har blivit större, två tror den har blivit mindre. Gemensamt för 
samtliga respondenter är att de tror på en professionalisering, men de målar upp olika 
scenarion och lägger ansvaret för professionaliseringen dels på kunder och klienter som måste 
välja coacher med meriter, men framförallt på branschens aktörer – coacherna själva - som 
har ansvar för att kompetens premieras, branschen saneras genom certifiering och att 
marknaden informeras om kvalitetsbegrepp inom coaching i syfte av att ta bra beslut om 
inköp av coachingtjänster. 
 

Det kommer att finnas mer coaching, och bredare. Men de oseriösa som gör detta för att 
det är en rolig, enkel, snabb karriär, de kommer sållas bort. Jag tror psykologer kommer 
att jobba mer på detta sättet, med det kognitiva. Det kommer att bli mer strukturerad, 
mer naturligt. Kvalitetssäkringen kommer att gå lite av sig själv. De som inte passar 
kommer inte att få jobb. Men jag tror vi kommer kalla oss olika saker. Jag tror det 
kommer till att komma flera psykologer som jobbar med coaching. Vi skall inte vara 
rädda för varandra, vi kommer ha nytta av varandra. 
Mia Törnblom 

 
Att det är en trend att chefer i näringslivet skall vara coacher till sina underställda, var det 
flera respondenter som hade tankar om. En säger att han inte tror den trenden kommer att 
hålla i sig, eftersom det är svårt att hålla rollerna isär. Om man är chef, måste man vara beredd 
på att ta beslut som inte gynnar den enskilda, och då måste man hitta andra sätt att lösa 
problemet med anställdas utvecklingsprocess. Ett möjligt scenario är då att företagen anlitar 
coacher som kommer in som konsulter för att hjälpa individerna att utvecklas i bolagen. Att 
det är bra att använda coaching som metod för att öka ledningsgruppers kreativitet och säkra 
att bolagets mål nås, är en åsikt som delas av flera respondenter. Behoven att hitta personliga 
mål, men även företagsmål, genom coaching kommer enligt undersökningen att öka i 
framtiden. Så coaching som metod för att öka prestationer i arbetslivet är det bred enighet i 
respondentgruppen om att har kommit för att stanna, och att det är ett behov som vill bli större 
i framtiden.  

 
 Jag tror branschen har blivit uppstramad så att man efterfrågar professionalitet och 
certifiering. Jag tror att användningen av coaching kommer att öka, både bland chefer, 
men även längre ned i organisationerna. Men jag tror inte ordet coach kommer att leva 
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vidare. Jag tror det kommer att komma ett begrepp som bättre täcker in funktionen, och 
den kommer att öka. De flesta av oss arbetar ju under vår förmåga.  

 Lillemor Starlander 
 
Att vi inte är en person privat och en annan i yrkeslivet, och att coaching är en metod för att 
nå personlig utveckling även utanför jobbet ville flera respondenter tydliggöra. Coaching är 
en metod som ökar vår förmåga att vara flexibla och öppna, och många människor har ingen 
att prata med om frågor som rör den egna personliga sfären. Att det finns ett stort, och 
ökande, behov för coaching av privatpersoner, håller alla respondenter med om. 
Prestationsoptimalisering och personligt ledarskap är ord som beskriver det 
intervjupersonerna anser coaching av privatpersoner kommer att handla om i framtiden. 
Dessutom är det ett ständigt växande problem i dagens samhälle med olika sorters psykisk 
dysfunktion som inte idag har någon självklar hemvist behandlingsmässigt. Där kan coaching 
visa sig som ett redskap som människor kan ta till sig och utnyttja för att öka sin livskvalitet 
och välbefinnande. Särskilt en respondent uttalade sig om detta: 
 

 Framtidens största behov är att någon måste ta hand om friska människors vilsenhet. 
 Tommy Braathen 
 
Respondenter som tror marknaden har krympt om tio år, har fokus på lycksökare och 
”oseriösa” aktörer som ser en möjlighet till att tjäna pengar på en växande trend. Men de tre 
som uttalade en förväntan om en krympande marknad, var tydliga med att de ansåg att den 
professionella, kvalitativt hållbara coachingen kommer att finnas kvar även i framtiden. 

 
 Jag tror att branschen har krympt om tio år. Det har funnits så många lycksökare under 
de åren jag har jobbat som konsult. Så svansen som hänger med på alla nya trender 
kommer att försvinna.  
Louise Askerås 
 
 Coachingsbranschen har blivit mindre om tio år, om inte det innehållsmässige har fått 
en uppgradering. Jag anser att kunderna kommer att bli mer sofistikerade och kräva mer 
av coachen än att den kan vara karismatisk och säga de rätta sakerna. 

 P-O Eriksson 
 
Både coacher som är psykologer, och de som inte är psykologer, har en tro på att den 
yrkesgrupp som kommer att komma starkt in i coaching är psykologer. Det som utmärker 
psykologer framför andra yrkesgrupper, är bland annat psykologernas unika verktyg som 
psykologiska test och legitimation från Socialstyrelsen. Särskilt legitimationen framhävs från 
psykologernas sida som en kvalitetsgaranti mot kunderna som är mer förtroendegivande än 
certifiering från branschorganisationer. 
 

Psykologer har en utbildning och en legitimation som står under statlig kontroll. Det är 
en oslagbar kvalitetsgaranti som vi måste marknadsföra mot våra kunder. 
P-O Eriksson 
 
Jag tror att coachingsdiskussionen gör psykologer medvetna om att andra är inne och 
knaprar på vår kaka och gör bra saker. Vi måste använda våra verktyg, och detta kan 
hjälpa psykologer att bli professionella på ett annat sätt. Vi som psykologer kan göra en 
mer värdefull coachinginsats, och det kommer att utvecklas i framtiden. 
Louise Askerås 
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Lars Ahlin, Psykologförbundets ordförande 
 
Om vi skall ha en tydlig position som psykologen i framtiden, behöver våra existerande 
modeller för hur professionen ser ut och utvecklas förändras, anser Lars Ahlin, 
Psykologförbundets ordförande. På frågan om vart Psykologförbundet tror att 
psykologprofessionen är på väg – utvecklar Lars Ahlin sin syn på både psykologutbildningen, 
specialistordningen och arbetsmarknaden. 
 

Psykologutbildningen och specialistordningen. 
Psykologförbundet anser att en generalistutbildning som den vi har vid landets universitet 
som kallas psykologlinjen eller psykologprogrammet, är en viktig princip. För 
kunskapsområdet psykologi är det viktigt att värna om en bra bas, och grundläggande 
kunskaper om individ, grupp, företag, samhälle. Det är även en viktig princip att psykologer 
kan utredningar, neuropsykologi, biologi så väl som KBT och psykodynamiska teorier och 
förhållningssätt, samt andra nya teorier och behandlingsformer inom psykologins område. 
 
Specialistordningen för psykologer är en viktig fråga för Psykologförbundet. Under många år 
har förbundet arbetat med specialistordningen, i syfte av att modernisera och anpassa reglerna 
till den verklighet psykologin som profession befinner sig i. Den grundläggande 
generalistutbildningen man får på psykologprogrammen är basen, men det måste finnas sätt 
att möta efterfrågan på specialisering på ett smidigare, mer marknadsanpassat sätt.  
 

Psykologer måste kunde deklarera något, att man är särskilt kunnig inom område A, B 
eller C. Det synliggör vad för psykolog man anlitar. 

 
Generalistutbildningen kommer i framtiden se en större grad av profilering. 
Idrottspsykologiprogrammet i Umeå och hur man i Göteborg vill inrikta sig på primärvård, är 
två exempel som vi måste vara öppna för, enligt Lars Ahlin. Karolinska Institutet profilerar 
sin psykologutbildning på klinisk psykologi inom sjukvården. Om man tar hänsyn till 
marknadens behov av psykologisk kompetens, och tänker på hur vi skall kommunicera vår 
kompetens som psykologer, är profilering positivt.  
 
Psykologförbundet kommer att föreslå kongressen 20 – 22 april 2007 en ändring av 
specialistordningen, med fokus på tre huvudkategorier: Arbetslivets psykologi, pedagogisk 
psykologi samt klinisk psykologi/clinical and health psychology. Detta stämmer överens med 
hur man organiserar psykologisk kunskap i andra länder. Man kan välja sin specialisering 
inom dessa tre huvudkategorier. Under de tre huvudkategorierna kan det läggas ett antal olika 
specialistfält, som psykologen certifieras i. Idrottspsykologi kan till exempel ligga under 
pedagogisk psykologi, neuropsykologi kan ligga under klinisk psykologi. Skolpsykologer 
lägger man i huvudkategorien pedagogisk psykologi, och sen kan psykologen välja 
specialisering inom till exempel utbildning och analys eller lärarutveckling. Som resultat får 
man två sorters skolpsykologer med var sin specialitet som avspeglas i en flexibel 
specialistordning.  
 
Inom arbetslivet behövs det specialistkompetens inom bland annat motivation, ledarskap, 
organisation och personalarbete. Lars Ahlin kan tänka sig att det kan utvecklas en 
specialisering inom coaching, som enligt skissen till ny specialistordning kan komma att ligga 
under arbetslivets psykologi med inriktning coaching. Han kan även tänka sig en 
specialisering inom klinisk psykologi vilket många har efterfrågat med hänsyn till 
motsättningar rörande kompetensdiskussionen mellan psykologer och psykoterapeuter som 
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inte är psykologer. Dessutom finns det planer på att utveckla en ettårig utbildning för 
psykologer som vill bli psykoterapeuter, i motsättning till tre år för till exempel socionomer 
och kuratorer. 
 
Den nuvarande specialistordningen har som förutsättning fem års yrkeserfarenhet efter avlagd 
psykologexamen innan man får ansöka om specialisering. I förslaget som skall läggas fram i 
vår är karenstiden mellan psykologexamen och specialistutbildningens start helt eliminerad. 
Man föreslår alltså att psykologer med psykologexamen, kan påbörja specialiseringen direkt 
efter avslutat generalistutbildning. Med specialistutbildning och den praktik som inkluderas i 
utbildningen, kommer det att ta tre år från man börjar specialiseringen till man har certifikatet 
om den nya specialistordningen klubbas igenom på nästa kongress i Psykologförbundet 20 – 
22 april 2007.  
 

Framtidens arbetsmarknad för psykologer. 
Enligt Lars Ahlin ser Psykologförbundet positivt på framtidens arbetsmarknad för psykologer. 
Man antar att utbildningstakten och avgångarna de närmste 10-15 åren gör att det inte 
kommer att vara någon brist på psykologer eller överflod, men en bra balans över ett antal år. 
 
Anders Milton, psykiatrisamordnare, har i sitt betänkande till Riksdagen om organisering av 
psykiatrin föreslagit Riksdagen att överväga att satsa på fler psykiater och psykologer i 
psykiatrin – där det idag finns en brist. Samtidigt kommer psykiatrin ha svårt att attrahera 
unga psykologer, eftersom arbetsfältet är tufft och det är dåligt betalt. Landstingen måste 
därför betala bättre, skapa specialisttjänster så att man kan göra karriär och jobba samtidigt 
och se till att psykologer kan forska. Detta gäller inom psykiatrin, där patienterna har en 
tydlig diagnos och får en fastlagd behandling. Vidare uttalar betänkandet sig om 
primärvården, där man anser att det om fem år bör finnas 500 psykologer i tjänst, och på sikt 
att det bör finnas 1000-1500 psykologer anställda på vårdcentralerna runt om i Sverige. Detta 
visar att man kan förvänta sig en utveckling på arbetsmarknaden för psykologer där man vill 
ha psykologisk kompetens både i psykiatrin och inom den lättare vården. 
 

Nu börjar man tala mer om hälsobegreppet än sjukdomsbegreppet. Man kan tänka sig 
att en psykolog på vårdcentralen kan hjälpa till innan individen får en diagnos. Om man 
till exempel har sömnsvårigheter och får hjälp med det av en psykolog på 
vårdcentralen, kanske man slipper bli deprimerad och hamna i psykiatrin. Äntligen 
pratar man om att detta hänger ihop. Elevhälsan, skola, förskola, BVC…allt finns med i 
betraktelsen från utredaren. Det är lovande. 

 
I dagens verklighet anställs det ofta billigare kuratorer på positioner som har psykologens 
arbetsbeskrivning, och Psykologförbundet arbetar med att framhäva den kompetens och 
tillämpbar kunskap som särskiljer psykologer från andra yrkesgrupper i vården. Därför är det 
viktigt att arbeta efter den framtagna marknadsmässiga modellen och visa att psykologer har 
ett bredare perspektiv på psykisk hälsa och ohälsa, och lättare kan erbjuda den utredning och 
behandling den enskilde behöver. 
 
Psykologförbundet anser dessutom att det är viktigt att klienten måste få välja vilken hjälp 
man vill ha. Individer är mycket välorienterade idag, och eftersom tillgängligheten på 
information om alternativa behandlingsmetoder och behandlare ökar, kommer man vilja välja 
vem man söker upp.  
 

Klienterna är inte längre så auktoritetsbundna som förr, de vet vad de vill ha. 
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Lars Ahlin ser framför sig att psykologisk kompetens kommer att behövas i företagen på ett 
annat sätt i framtiden. Man kommer vilja ha in psykologer i ledningsgrupper, och hämta in 
konsultativa råd på ett tidigare stadium i en förändringsprocess till exempel.  
 

Förväntningar, optimism, pessimism, framtidstro, det påverkar mycket. Hur kan man 
undvika panik, som kan ställa till det för börsen? Det är ett exempel på hur viktigt det är 
att involvera psykologisk kunskap i näringslivet. 

 
En legitimerad psykolog som kan ställas till ansvar, som är välutbildad och som har etiska 
riktlinjer att ta hänsyn till, kommer att efterfrågas både på operativt nivå och strategiskt nivå i 
företagen i framtiden. Här kommer Psykologförbundet att arbeta med att hjälpa den enskilda 
medlemmen att lansera sitt erbjudande genom en precisering av vilka värden psykologen 
konkret representerar. Då kan man använda den nya modellen för utbildning och 
specialisering för att signalera och kommunicera mot omvärlden. 
 

Kunderna skall tycka att det är begripligt. 
 
Vi har för litet av arbetslivets psykologi i Sverige, enligt Lars Ahlin. Det är ett område som 
utvecklar sig mycket, och han anser att det både är bra för arbetslivet och psykologerna att 
flera psykologer hittar sin hemvist där.  
 

Det måste vara kul när man som psykologkonsult berättar för unga psykologer att man 
har självständighet och auktoritet, i stället för de traditionella hierarkier i sjukvården där 
man är underlagt en medicinsk maktstruktur. Det är nog därför inte bara äldre, erfarna 
psykologer med stort nätverk, men även många unga psykologer, startar företag. Jag 
hoppas den trenden fortsätter. 

 
 
 

DISKUSSION 
 

 
Metoddiskussion 
 
Den metodologiska diskussionen kommer att behandla validitet och generaliserbarhet. 
Dessutom kommer valet av metod och genomförandet av undersökningens datainsamling 
diskuteras. 
 

Validitet. 
Med validitet i en kvalitativ studie avses kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet (Langemar, 
2006). För att få en bild av undersökningens kvalitet, tittar man på undersökningens empiriska 
förankring. Genom att redovisa all viktig tillgänglig information har undersökningen en 
öppenhet och ett noggrant förhållningssätt till hur resultatet är analyserat och redovisat.  
 
Validiteten har påverkats av författarens förförståelse för ämnet, samt att författaren står med 
båda benen i undersökningens ena läger. Ambitionen har varit att öka validiteten genom att i 
intervjuerna låta respondenterna prata fritt, utan att styra samtalet eller färga vara sig 
redovisning eller analys av den intressekonflikt som kan anas i materialet. Materialet som har 
framkommit under processens gång, har påverkat författarens syn på ett grundläggande sätt, 
vilket talar för att felkällan confirmation bias inte har styrt analysfasen av undersökningen på 
ett avgörande sätt. 
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Undersökningens validitet påverkas även av intervjuernas kvalitativa art. Respondenterna var 
alla villiga att stå fram med namn och det garanterar att samtliga har uttryckt sin ärliga åsikt 
om det ämnet de har intervjuas om. Möjligheten för att respondenterna har svarat ”politiskt 
korrekt” genom att deras anonymitet är röjt, finns. Men intervjuerna hade en ärlighet och 
öppenhet som gjorde möjligt en ständigt kvalitativ djupare diskussion, där respondenternas 
fokus var på tematiken och inte den egna personen. 
 

Generaliserbarhet. 
Kvalitativ generaliserbarhet handlar om huruvida man kan överföra resultatet från 
undersökningen till andra grupper. Gav den valda datainsamlingsmetoden en generaliserbar 
bild av ämnesområdet (Langemar, 2006)? Att undersökningen innehåller intervjuer med åtta 
professionella, yrkesverksamma coacher, och att samtliga får uttrycka sig fritt om öppna 
frågeställningar innanför ramen av undersökningen, gör att författaren upplever att den inre 
generaliserbarheten är god. Dock är det så att respondenterna representerar olika subgrupper, 
och dessa subgrupper har en för liten representation för att resultaten på denna nivå kan sägas 
vara analytiskt generaliserbara. Dock är gruppen coacher representerat på ett brett sätt i 
undersökningen, och fokus för undersökningen var att titta på fenomenet coaching i 
förhållande till psykologers framtidiga yrkesmöjligheter. Men generaliserbarheten påverkas 
av att respondenterna inte var fler än 8 i fallet med coacher.  
 

Val av metod och genomförandet av datainsamling. 
Genom att välja en kvalitativ metod har möjligheten för en kvantifiering av coachers 
bakgrund valds bort. Eftersom det är gjort så lite forskning på coaching i Sverige, ansågs det 
motiverat att göra en kvalitativ undersökning av ett brett spektrum av coacher – som ett första 
steg i processen att kartlägga fenomenet coaching på bred basis. Datainsamlingen gjordes 
under en period av en månad, och var tänkt att spegla hur ett urval av branschens aktörer såg 
på coaching just då. Att göra intervjuer på caféer och i andra miljöer där man inte kan 
kontrollera omgivningen kan förringa kvaliteten på intervjuerna. I de ett fall där intervjuerna 
hölls på offentlig plats, satt vi avskilt och det upplevdes inte störande med omgivningens brus. 
I ett fall, där intervjun skedde i en city-café, var det omöjligt att sitta ostörd. Dock anses detta 
inte vara problematiskt för resultatet av undersökningen, då respondenten i detta fall hade 
vald ut stället och plats och var van vid att vistas och arbeta i den typen av omgivning. En 
intervju utspelades på Stockholms Universitet, och blev avbruten av flera personer som kom 
in i rummet. Detta upplevdes som störande, så intervjun blev avbruten helt och återupptogs 
när det inte fanns risk för att bli avbruten. 
 
 
Syftesdiskussion 
 
Ett syfte med undersökningen var att dyka ned i coachingens och coachens förutsättningar, 
och förstå hur teoretisk och empirisk bakgrund verkar in på tillämpning av coaching. Genom 
att ha en kvalitativ ansats, har undersökningen låtit yrkesaktiva coacher ge sin röst till och bild 
av hur de påverkas praktiskt av sina implicita och explicita förutsättningar. Detta sätt har 
bidragit till en ökad förståelse av hur coacher tänker när de planerar och genomför sitt arbete 
med klienter, men även hur de värderar de förutsättningar de faktiskt har för att bedriva 
coaching. Att coaching som diciplin kommer förändras under de närmste åren, är närmast 
självklart, allt förändras kontinuerligt. Men det är särskilt intressant att titta på hur ett 
fenomen som påverkar många människor kraftfullt som konsumtion av psykologisk kunskap 
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förändras, i lys av ökade krav på arbetsmarknaden, den relationella kompetensen blir allt 
viktigare, och människan som art blir mer fokuserad på självrealisation och självutveckling.  
 
Undersökningens andra syfte var att titta på hur framtidens arbetsmarknad kan tänkas se ut för 
psykologer, och hur coaching kan bli ett logiskt och intressant alternativ för yrkesverksamma 
psykologer. Resultatet visar att det kan bli en mer differentierad och diversifierad verklighet 
för psykologer att förhålla sig till i framtiden. Med en eventuell ny specialistordning, men 
framförallt med framtidens behov av att profilera sig och kommunicera utad, blir framtiden 
mer komplex och svårnavigerad än vi har den idag. Kraven till kompetensprofilering gör att 
psykologer som yrkesgrupp måste vara beredd på att ta en mer aktiv position än tidigare, och 
se nya användningsområden för sin kompetens – inte bara tillfredställa ett redan definierat 
behov.  
 
Diskussionen kommer därför att handla om coaching och dens implicita och explicita 
förutsättningar, konsumtion av psykologisk kunskap på bred basis, samt psykologers 
förutsättningar för att ta för sig av den nya marknaden som öppnar sig och som coaching 
representerar en del av. 
 
 
Coachingens implicita och explicita förutsättningar 
 
Undersökningen visar att det finns en spännvidd i kompetensprofil bland coacher. Det man 
kan kalla förhållningssätt är det, med vissa nyansskillnader, samsyn runt. Detta gäller framför 
allt den framåtsyftande aspekten av coaching. Inga coacher tycker explicit att coaching 
handlar om det förflutna, alla anser att nutid och framförallt framtiden står i centrum för 
coachingprocessens intresse. Dessutom uttrycker alla coacher explicit i undersökningen att 
klienterna är friska, även om flera understryker den förebyggande kraften i coaching. En 
intressant aspekt är att NLP-coachen implicit beskriver att hans coaching kan bota 
traditionella, psykiatriska diagnoser som fobier (social fobi och specifika fobier), ångest och 
oro, och den erfarenhetsbaserade coachen anser att hon kan hjälpa människor att få bättre 
självkänsla – en mycket vanlig sökorsak för traditionell psykoterapi och som i de allra flesta 
fall döljer en social fobi, Gad-problematik, missbruk eller depression. Ingen av coacherna 
som har beteendevetenskaplig bakgrund, sociolog- eller psykologexamen ansåg att coaching 
har som syfte att behandla en brist, vara sig helt eller delvis. Alla dessa ansåg att coaching 
enbart handlar om målformulering och att frigöra klientens potential på ett framåtsyftande 
sätt. Konflikten mellan friskt och sjukt är något som verkar problematiskt i coaching, och 
gränsdragningen mellan vad som är modern psykoterapi och vad som är coaching verkar vara 
oklar även för aktörerna själva. 
 
Ett sätt för coaching att komma vidare i sin problematiska självbild, kan vara att hitta en 
teoretisk och vetenskaplig hemvist som ger ramar och riktlinjer för vad coaching är, hur 
coaching utförs, och syftet med coaching på kort och lång sikt. Positiv psykologi är en gren av 
den kognitiva traditionen som fokuserar på styrkor, visioner och mål (Stober & Grant, 2006). 
Att explicit använda positiv psykologi som underlag, betyder att man bygger coaching som 
profession på en teoretisk grund som klart markerar sin basis i styrkor och visioner, och inte i 
svaghet och lidande. Coacher med positiv psykologi som sin teoretiska kompass, utvecklar ett 
sätt att filtrera vad man väljer att viktlägga i coaching och vad man väljer att inte fokusera på. 
Genom att motstå frestelsen som kliniker att förklara en klients missnöje med livet med 
bristfokusering, depressionssymptom eller emotionell konflikt, kan en coach med positiv 
psykologi som grund se på klientens styrkor och hur dessa kan stimuleras till att inte bara 
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häva missnöje, utan även till att identifiera möjligheten att utnyttja dessa styrkor på ett mer 
funktionellt sätt så att klientens visioner och mål kan nås. En coach med positiv psykologi 
som bas, ändrar fokus från orsaker till och vidmakthållande av problem, till vad som ger 
energi och driver människor till utveckling (Kauffman, 2006) 
 
Undersökningen visar att coachinginnehållet för icke-akademiskt utbildade coacher ofta har 
en aspekt av magkänsla och baseras på egna erfarenheter eller andras åsikter om hur 
mänskligt beteende styrs. Även de akademiskt utbildade coacherna har drag av 
intuitionsstyrda resonemang, men dessa balanseras upp mer av vetenskapligt underbyggde 
teorier. Undersökningen stödjer tanken om att coaching är en konstart, en relationell dans där 
processen är väl så viktig som målet, på samma sätt som man beskriver processen i en 
psykoterapi med en god allians. Men även om coaching är en konst där magkänsla och 
intuition är viktiga ingredienser, kan den byggas på vetenskaplig teori och empiri. Den 
ständigt växande samlade forskning som bedrivs under paraplyn positiv psykologi kan ge 
konsten coaching den vetenskapliga förankring som behövs för att coaching skall utvecklas 
och växa sig starkare i syfte att bidra till personlig utveckling och förebygga psykisk ohälsa 
(Kauffman, 2006). Även för att coaching skall attrahera sig personer som är välutbildade och 
legitimerade på området mänskligt beteende, som psykologer, behövs en akademisk grundton 
som fundament som man bygger konsten på. Då kan akademia berika konsten, som igen 
berikar akademia – och vi har en synergi mellan vetenskap och intuition som coaching i 
praktiken måste innehålla för att vara substantiell. Termen evidensbaserad coaching är en 
viktig markering av att coaching har en vetenskaplig förankring, men tillämpningen är av en 
relationell och samspelande natur. 
 
Relationen mellan coach och klient är ett tema samtliga respondenter pratar explicit om i 
undersökningen. Att man har en god arbetsrelation är i många stycken en förutsättning för en 
lyckat coaching – men forskning säger att detta även gäller för psykoterapi. Forskningen visar 
att psykoterapins kanske viktigaste ingrediens är just alliansen, eller arbetsrelationen. Är det 
då så att all intervention står och faller med ”mötet” mellan psykolog/coach och patient/klient, 
och att den teoretiska och empiriska bakgrunden – i psykologens fall en femårig utbildning –  
har en implicit, icke-definierbar effekt som i bäste fall är sekundär till den terapeutiska 
primäreffekten alliansen? Naturligtvis inte, den kunskap tillägnat under en intensiv 
högskoleutbildning har stor betydning för utfall i alla samtalsinterventioner – men eftersom 
effekter av psykoterapi är mycket svårt att isolera och forska på isolerat, etableras myter om 
terapieffekter ivrigt underblåst av krafter som har mycket att vinna på att undergräva det 
potenta i en psykologs kunskapsbank. En femårig psykologutbildning är dessutom helt gratis, 
attraktiv och vetenskapligt funderat. Detta sätt i ljus av den klondyke-stämning som finns 
inom marknaden som erbjuder olika kurser av varierande längd och djup inom coaching som 
leder till certifiering, diplomering, auktorisering, ackreditering och legitimering, förstår man 
att det finns en marknad, ett behov och ett gap mellan psykologer och terapientreprenörer som 
kan reduceras genom explicit information och kunskap om vad som är evidensbaserat och vad 
som är baserat på individuella erfarenheter. När det gäller psykologer står Socialstyrelsen för 
kvalitetssäkring och konsumentskydd genom legitimationen och Högskoleverket garanterar 
den vetenskapliga förankring samhället anser är nödvändig för en professionell hjälpare på det 
psykologiska området.  
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Konsumtion av psykologisk kunskap 
 
Alla coacher i undersökningen ansåg att sin bakgrund var mycket bra för att praktisera den 
coaching som de faktiskt gör. Erfarenhetsbaserad coaching är bra, enligt Mia Törnblom, 
eftersom hon inte har en massa filter och modeller i tankarna när hon förhåller sig till 
klienterna. Den neuropsykologiska baserade coachingen är bra, enligt Louise Askerås, 
eftersom hon söker en objektiv sanning om klienten som hon bygger coachingen på. Två 
diametralt skilda förhållningssätt, som även säger något om marknaden och hur olika behoven 
ser ut. Att tillfredställa behoven för psykologisk kunskap verkar, om vi skall tro på en 
utveckling motsvarande den i USA, som att mätta ett tolvhuvudet troll. Det är naivt att tro att 
psykologer äger rätten till den marknaden, och att psykologer klarar av att producera material 
som tillfredställer alla smakriktningar. Men att psykologer tar på sig uppgiften att vara med i 
matchen, stå för en innehållsmässig kvalitet och representera det evidensbaserade segmentet 
av marknadens totala erbjudande, verkar inte bara vara viktigt för vilken diskurs vi utvecklar i 
relation till beteenden och beteendemodifiering, men framför allt viktig för att psykologer 
skall ta plats och synas i den världen där befolkningen inte har diagnoser – och inte förpassas 
till en anonym tillvaro i psykiatrin. 
 
Den stora konsumtionen av psykologisk kunskap som finns i samhället idag har även en 
kvalitet av underhållningssyfte. Att experter sitter i tv-soffor eller radioprogram och svarar på 
frågor om allt från potträning till mobbning på jobbet, gör att psykologisk kunskap 
trivialiseras och konsumeras i allt raskare takt. Intresset för att förstå och förklara hur vi 
människor fungerar och inte fungerar är så stort att media, som ständigt är i brist på innehåll, 
att just psykologi och angränsande fackområden blir tacksamt att ge utrymme i populärpress, 
underhållningsprogram och i bokform. Skall så psykologin acceptera att den sugs upp av 
upplevelsesindustrin, eller skall psykologer – psykologins mest välutbildade företrädare – 
motsätta sig denna utveckling och låta populärvetenskapligt material dominera i mediabilden 
och som konsekvens även i folks perception av hur vi människor faktiskt agerar och 
interagerar? Undersökningen visar att en övervägande del av respondenterna tror att coaching 
kommer att utvecklas och bli mer använd i framtiden. Lars Ahlin tror att arbetslivets 
psykologi och hälsoperspektivet kommer att växa sig starkare som diciplin inom psykologins 
område, vilket även det tyder på en ökad konsumtion av psykologisk kunskap i syfte av att 
öka förutsättningarna för att flera skall prestera mer i paritet till sin förmåga, på individnivå, 
gruppnivå, organisationsnivå – men även samhällsnivå. Man kan ana en konflikt mellan 
medias behov av snabba, konkreta och tydliga svar på komplexa frågor, och psykologernas 
krav till vetenskaplighet och förståelse av bakomliggande orsakssamband på själv de enklaste 
av frågor. Att psykologprogrammen på universiteten är så populära, måste även ses i lys av 
den ökade fokuseringen på psykologiskt färgad material i media. Om svaret är fler psykologer 
i media, och ökad vetenskaplighet bland psykologins företrädare i det offentliga rummet, vad 
är frågan? Undersökningen stödjer att frågan hittas i innehållet, de kvalitativa kraven till 
presenterat material, och en sanering av marknadens aktörer. Men kan vi som psykologer 
sätta krav till media om ökad vetenskaplig förankring om vi inte som yrkesgrupp ställer oss 
till disposition? Och kan vi kritisera de som faktiskt gör det? I undersökningen har vi två 
respondenter som har en aktiv mediaprofil, och det är de två med lägst akademisk 
innehållsmässig kompetens. Marknadsförningsaspekten av att synas i media kan inte 
understrykas starkt nog. Kan det vara så att psykologers akademiska bakgrund stjälper mer än 
den hjälper när det kommer till marknadsförningsaktiviteter?  
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Psykologer och den nya världen 
 
De senaste åren har psykologin som vetenskap utvecklats i rasande takt. Från att ha i Sverige 
ett närmast enarådande psykodynamisk/analytiskt paradigm, har synen på människors 
drivkrafter och möjligheter till förändring och optimalisering av potential förändrats radikalt. 
Så radikalt att psykologer som grupp inte har lyckats integrera de nya synsätten, och som 
resultat har psykologer stigmatiserats i olika falanger som skapar en fokusering inåt och inte 
ut mot marknaden och kunderna. Nya teorier som KBT, BT, KT, ACT, DBT har förändrat 
landskapet och framförallt gjort psykologisk kunskap mer tillgänglig för allmänheten genom 
att de nya teorierna har mer bas i ”sunt förnuft”, vilket gör att det är lättare att ta till sig och 
identifiera sig med än psykodynamisk teori som är mer komplicerat i sin struktur. Att de 
beteendevetenskapliga baserade teorierna är forskningsmässigt tillgängliga, och därmed kan 
få en stämpel som evidensbaserade av SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, är 
självklart med på att öka marknadsvärdet på dessa behandlingsformer. Marknaden efterfrågar 
i allt större grad just KBT som behandlingsmetod och förklaringsmodell för olika sorters 
beteendemässiga dysfunktioner. Nu, med frammarschen av positiv psykologi, kan man även 
förklara och stimulera till ökad glädje, hopp och kärlek på individnivå, gruppnivå, 
organisationsnivå och samhällsnivå. Den syn som undersökningen har kartlagd om coaching i 
förhållande till psykoterapi, synas förlegat, då den synen helt bortser från KBT och bara tittar 
på skillnader i psykodynamisk psykoterapi och coaching. I boken ”Evidence based coaching 
Handbook” (Stober & Grant, 2006), går författarna genom hur coaching kan bedrivas även 
med en psykodynamisk teoribas. Så kunskapen om moderna psykoterapi och hur den är 
applicerbar på coaching, verkar bristfällig även bland coachingsbranschens aktörer. 
 
Att coaching har blivit det rådande begreppet som betecknar den friska människans metod för 
att öka sin prestationsförmåga och livstillfredställelse, är inte oproblematiskt. Undersökningen 
visar att en majoritet av coacherna har problem med att känna sig hemma i begreppet coach.  
Psykologförbundet tänker sig en specialistordning med profilering inom olika 
specialområden, och vad man väljer att kalla den psykologspecialist som fokuserar på det 
positiva, friska och starka verkar ha betydning för hur man som psykolog kan tänka sig att ta 
till sig beteckningen och identiteten. Coachande psykolog, kallar en sig. En annan kallar sig 
ledarutvecklare – men gemensamt för psykologerna är att de markerar tydligt en saknad av en 
titel som täcker in och särskiljer kompetensen från andra aktörer.  
 
Undersökningen indikerar att den ekonomiska ersättning som erbjuds psykologer anställda i 
offentlig verksamhet är ofta otillräcklig i förhållande till vad Psykologförbundet antar att unga 
psykologer kommer att attraheras av. Flera av respondenterna i undersökningen vittnar om att 
de inte coachar privatpersoner, av hänsyn till den ekonomiska aspekten av relationen. Det är 
lättare att ta ordentligt betalt av företag än av privatpersoner. Dessutom säger majoriteten av 
respondenterna att det är många oseriösa som jobbar med coaching för att det är pengar att 
tjäna på att bedriva coaching. Så i framtiden kommer psykologer att ha mer pengar att tjäna 
på att arbeta med hälsofrågor än ohälsofrågor. Detta är en utveckling som psykologer måste 
förhålla sig till, och som även Universiteten och högskolorna som erbjuder psykologprogram 
måste ta ställning till. Som programmen är utformat idag, finns det en brist på 
hälsoperspektiv, fokus på mänskliga resurser och prestationspsykologi. Denna studie 
indikerar att det är motiverat för de psykologiska institutionerna i Sverige att fundera på hur 
man skall bygga in hälsoperspektivet på ett vetenskapligt sätt i psykologutbildningen. Att 
välja en teori och empiri som positiv psykologi skulle baka in alla element av det synsätt som 
i dag saknas, samtidigt som det skulle berika den enskilda students perspektiv på hur 



 

 

33 

psykologi idag kan användas till att kartlägga, diagnostisera, intervenera och effektmäta 
positiva emotioner som glädje, hopp och kärlek. 
 
 
Coaching – en framtidens arena för psykologer? 
 
Alla psykologer som deltog i undersökningen upplevde sin kompetens som helt avgörande för 
utfallet av coaching. Att veta, i motsättning till att tro sig veta, vad som är sjukt och friskt, att 
kunna något vetenskapsbaserad om neurologiska förutsättningar, att veta vart man kan skicka 
vidare personer som behöver mer omfattande psykoterapi eller bistå själv med psykoterapi, 
allt detta nämns som viktiga faktorer för varför coacher som är psykologer har en fördel 
framför coacher med andra förutsättningar. Dock har undersökningen visat att dessa 
respondenter som inte är psykologer har ett professionellt förhållningssätt och tar sitt ansvar 
på ett förtroendegivande sätt. Men om man är psykolog, har man etiska riktlinjer att praktisera 
efter, en legitimation från Socialstyrelsen som betyder att man kan ställas till ansvar, men 
framför allt en gedigen generalistutbildning inom alla områden som en coach kan tänkas möta 
i sin yrkesutövning. Att bedöma vad som är sjukt och friskt är nog i många situationer inte så 
knivigt om man har en viss erfarenhet av människor, men personer återfinns i störst grad i den 
gråzon som ligger mellan dessa ytterligheter. Avgränsning och bedömning när situationen inte 
är solklar, det är då den formella kompetensen behövs som bäst. Och det är där vi befinner 
oss, de allra flesta av oss om man förutsätter att psykologisk hälsa/ohälsa är normalfördelad i 
populationen Sveriges befolkning. 
 
De många klienter och bokläsare som trycker coacher med erfarenhetsbaserat teori och empiri 
i bagaget till sitt bröst har inte fel. Att vara i närheten och i fokus för karismatiska personer är 
i sig en kraftfull boost och lyckopiller. Att coacher som arbetar så kan få goda resultat, hjälpa 
många människor och göra gott vittnar många om. Men för de klienter som tycker det är 
viktigt med evidensbaserade metoder skall det också finnas ett alternativ. Om inte psykologer 
– till exempel med positiv psykologi som referensram – tar en aktiv hållning till 
hälsoutveckling och personlig utveckling hos människor utan diagnoser, kommer inte bara 
den unika, djupa och breda psykologiska kompetens som psykologer besitter undanhållas alla 
”friska” i samhället, men även yrkesrollen för psykologer bli statisk och offer för kommuner 
och landstings goda vilja. 
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Det är tacksamt att föreslå vidare forskningsområden inom coaching. Det behövs forskning 
inom hela spektret av processen, för att flytta coaching från en ”tycka”/”känna”, 
erfarenhetsbaserad, belif-based paradigm, till det vetenskapliga, evidensbaserade. Dock är det 
viktigt att komma ihåg att coaching, som terapi, är på många sätt en relationell kompetens, 
och coaching som konstform inte får underskattas. 
 
För coaching som profession är det viktigt att ta stora steg i mognadsprocessen, och forskning 
är ett sätt att åstadkomma detta. Coachingeffekter och framgångsfaktorer inom coaching är 
forskningsteman som kan föra branschen framåt. Hur psykologer kan hitta en akademisk ram 
runt arbete med hälsofrågor, är en mer generell ansats men inte mindre angelägen. Positiv 
psykologi är inte utsatt för någon explicit forskning i Sverige, vilket skiljer sig från till 
exempel Storbritannien, Spanien, Norge och framförallt USA. Så forskning inom positiv 
psykologi är önskvärd för hälsofrågor generellt, och coaching speciellt. Hur man kan väva in 
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hälsoperspektivet i Psykologprogrammen på ett framtidsinriktat sätt är även det viktiga frågor 
för psykologin och coaching i teori och praktik. 
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