
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

HUR BIDRAR COACHING TILL ATT STÖDJA KLIENTERNA  
ATT NÅ SINA MÅL VID TRYGGHETSRÅDET? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Heléne Zachrison 

 
 
 
 
 
Handledare: Per-Olof Eriksson 
PÅBYGGNADSKURS I PSYKOLOGI, 20 POÄNG, VT 2007 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN  



 2 

Författarens tack 
 
Enda sen början av studierna har jag vetat att jag ville fördjupa mig och lära mig mer 
om den metod som får människor att växa och själva ta ansvar för att förverkliga sina 
mål och drömmar - coaching. Tack vare stöd och god vilja från många håll blev det 
också möjligt.  
 
Jag vill börja med att rikta många tacksamma tankar till den organisation som välvilligt 
har ställt upp för mig med både tid och engagemang, och som därigenom gjort denna 
uppsats genomförbar. Tack Trygghetsrådet!  
 
Tack Gudrun Holm som så snabbt ordnade fram ett antal nyfikna och pigga rådgivare 
som entusiastiskt svarade på mina frågor om coaching.  
 
Tack alla Ni rådgivare som ställde upp på de intervjuer som har legat till grund för 
denna uppsats! En rådgivare uttryckte det som att det var roligt att själv bli lyssnad på 
som omväxling. Och ja, det har varit väldigt givande och lärorikt att lyssna på Era 
erfarenheter och klokskap – jag är imponerad av Ert sätt att arbeta med klienterna och 
jag förstår varför det blir så goda resultat.  
 
Tack Lars Hallberg som berättade om hur den skräddarsydda coachingutbildningen 
kom till. 
 
Tack Tord för att Du har stått vid min sida, alltid stöttande och med en orubblig tro på 
min förmåga - Du är min bästa coach!  
 
Och sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Per-Olof Eriksson 
vars kontakter öppnade vägen in till Trygghetsrådet, när mina egna idéer föll av olika 
skäl. Tack för att Du har varit så pålitlig; Du har alltid svarat snabbt, gett kloka 
synpunkter och funnits till hands när det har behövts. Det har varit roligt och enkelt att 
jobba med Dig! 
 

 
Stockholm i juni 2007 
 
Heléne Zachrison 



 3 

HUR BIDRAR COACHING TILL ATT STÖDJA KLIENTERNA ATT NÅ SINA 
MÅL VID TRYGGHETSRÅDET? 

 
 

Heléne Zachrison 
 

Coaching är en samtalsmetodik med syftet att frigöra och utveckla 
människors potential. Cirka 50 stycken rådgivare vid Trygghetsrådet 
har under 2006 gått en coachingutbildning vid Stockholms 
universitet. I föreliggande studie intervjuades sju rådgivare om deras 
upplevelser av coaching som metod i mötet med klienterna. De 
semistrukturerade, kvalitativa intervjuerna analyserades utifrån en 
tematisk analysmetod som grund. Man är överlag mycket positiv till 
coaching som metod, såväl som rådgivare som i den feedback man 
får från sina klienter. Rådgivarna ger en bild av att jobba 
professionellt, seriöst och aktivt med coaching som främsta verktyg. 
Men de behöver även kunna växla mellan coaching och rådgivning 
vilket ibland upplevs som svårt. Coachingen bidrar med en struktur 
kring att låta klienterna själva ta ansvar för sin situation och nå sina 
mål. Den förflyttar tyngdpunkten från rådgivaren till klienten som 
expert över sitt eget liv och sina handlingar.  

 
  
Coaching kan bland annat beskrivas som en metod att genom samtal hjälpa en individ 
att lära sig genom självreflektion (Finne & Roman, 2006). Användningen av begreppet 
coaching har dock på senare tid blivit väldigt populärt i de mest skiftande betydelser 
och sammanhang. Coaching är egentligen inte något nytt, åtminstone inte när det gäller 
verktygen som brukar inkluderas i begreppet. Effektiv kommunikation, självrannsakan, 
sökande efter mening, ansvar och inlärning har använts långt tidigare. Många menar att 
Sokrates som levde för 2 400 år sedan var den första coachen. Själva kärnan i Sokrates 
filosofi var att han inte ville utbilda folk. Han undervisade inte, utan samtalade med 
dem. Sokrates menade att verklig insikt inte kan påtvingas någon, utan den måste 
komma inifrån varje människa. Han var också övertygad om att det finns en 
samtalsform som kan hjälpa individen att finna sanningen. Den sokratiska 
samtalskonsten kallas för dialektik och har många likheter med coaching (Gjerde, 
2004).  
 
En vanlig definition av coaching är ”processer för att frigöra och utveckla människors 
potential” (Gjerde, 2004, sid. 9) vilket överensstämmer med vad de flesta skulle 
betrakta som coaching. Att frigöra potential kan delas in i: Att öppna för möjligheter, 
främja egna svar, undanröja hinder, ge stöd och fokus samt skapa resultat. 
Problemet är dock att definitionen är så vid att även andra former av stöd såsom 
mentorskap, rådgivning och vägledning också kan gå under samma definition. Det är 
därför inte underligt att det råder en viss förvirring om vad coaching egentligen innebär. 
Man kan urskilja två huvudinriktningar i definitionen: 1) Coaching är allt en 
ledare/konsult/coach gör för att frigöra potential eller 2) det är ett sätt att frigöra 
potential, d v s en bestämd metodik med en uppsättning verktyg. Den senare 
definitionen stöds av flera, exempelvis Whitmore (2003) och Gjerde (2004). Coaching 
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ses här som en avgränsad metodik med syftet att utveckla människor både yrkesmässigt 
och på det personliga planet. Coachingen är inriktad på att stödja klienten att hitta sina 
egna lösningar och möjligheter – inte på diagnoser och råd. Uppmärksamheten riktas på 
nuet och framtiden. Denna uppsats ansluter sig till denna grunddefinition. 
 
Titeln coach är idag inte skyddad, vilket för med sig att begreppet används i många 
skiftande sammanhang. 1996 bildades i USA intresseorganisationen International 
Coach Federation (ICF, www.coachfederation.org). Syftet var att definiera och 
säkerställa en hög yrkesmässig nivå inom coachingyrket. Bland annat har etiska 
standarder arbetats fram och idag finns det över 10 coachingutbildningar som erbjuder 
ICF-godkänd coachingcertifiering (Gjerde, 2004). 
 
Coachens ansvar definieras enligt ICF under följande fyra huvudpunkter: 1. Utforska, 
klargöra och arbeta med det klienten vill uppnå. 2. Uppmuntra klienten till egen 
utforskning och egna upptäckter. 3. Ta fram klientens egna lösningar och strategier.  
4. Hålla klienten ansvarig. 
 
Skillnader mellan coaching och närbesläktade stödfunktioner 

Coaching vilar på inslag från terapi, filosofi, pedagogik, kommunikationsteori, 
vägledning, organisationspsykologi, idrottspsykologi och egenutveckling. Det gör att 
coachrollen ligger nära andra hjälparroller och ibland förväxlas med dessa, såsom t ex 
rådgivarens och mentorns. Berg (2004) beskriver de olika rollerna: 
 

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

 
Trots att det finns en viss överlappning mellan coaching och andra teoretiska 
ämnesområden, utgör coaching totalt sett ett eget ämnesområde (Gjerde, 2004). Men ett 
par stödfunktioner som är närbesläktade med coaching är vägledning och mentorskap. 
Nedan beskrivs kort skillnaderna mellan dessa och coaching. 
 

Vägledning vs coaching 
Vägledningsteoretikerna Handal och Lauvås (2000) ser vägledning som ett överordnat 
begrepp och menar att konsultation, handledning, rådgivning är olika sätt att praktisera 
vägledning.  
Vid en konsultation är temat alltid yrkesmässigt och den som ger konsultationen har en 
specifik fackkunskap. Vid coaching däremot, kan temat röra såväl yrke, känslor som 
privatliv. Coachen skall ha processkunskap om coaching, men behöver inte ha 
fackkunskap. 
Mellan handledning och coaching finns stora skillnader, då handledaren ses som 
överordnad, mer kompetent och ansvarig. Vid coaching är klienten likställd och bär 
själv ansvar för sina handlingar. 
Rådgivning skiljer sig i grunden från coaching eftersom själva innebörden i att ge råd 
innebär att klienten får dem serverade av rådgivaren, istället för att hitta fram till sina 
egna lösningar. 
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Mentorskap vs coaching 
Med en mentor menas oftast en äldre och mer erfaren person, som delar med sig av sin 
erfarenhet och stöttar en persons utveckling i karriären. Mentorn kan mycket väl 
använda sig av många av coachens tekniker, men det finns två avgörande skillnader i 
förhållande till ren coaching: Mentorn fungerar också som rådgivare och syftet är att 
vara ett stöd i jobbkarriären. En coach ger inte råd och syftet med coaching är även 
personlig utveckling (Gjerde, 2004). 
 
Coachingens arbetssätt 

Syftet med coaching är att påskynda en människas väg att nå sina mål. Metoden bygger 
på en serie samtal i dialog där coachen är ett bollplank som lyssnar, ställer utvecklande 
frågor och ger feedback - men inte kommer med svaren. Coachen är emellertid ett stöd 
i att ringa in frågeställningen och tydliggöra målen och ställa sådana frågor att de 
hjälper personen att ta fram sin inneboende kapacitet och själv hitta nya vägar. Ibland är 
personens egna föreställningar och förhållningssätt ett större hinder än faktiska yttre 
hinder. Det är därför coachens roll att specifikt lyssna efter dessa och ge feedback på 
vad det är i förhållningssättet som kan hindra att nå målet. Coachen ”öppnar ögonen” 
på personen och genom en serie frågor kan personen själv ta ställning till om han/hon 
vill byta förhållningssätt till ett mer gynnsamt, i syfte att nå sina mål. Metoden bygger 
på en stark närvaro av coachen och att vara med personen där den är; att ställa sig i 
dennes ”skor” och vänta in personens egna lösningar. 
 
För en lyckad process krävs att coachens roll är tydlig och att denne är skicklig med 
sina verktyg. Forskningen ger emellertid inga entydiga svar på vilka färdigheter som är 
de viktigaste för en coach att besitta för att bli framgångsrik. Men några tekniker som 
ofta nämns är att: ställa effektfulla frågor, lyssna aktivt, öppna upp för och se andra 
perspektiv, föreslå handlingsalternativ, uppmana till handling, ge konstruktiv feedback 
och beröm, låta klienten lära sig av egna erfarenheter genom att dra slutsatser, hjälpa 
klienten att tydliggöra sitt sätt att tänka samt att hålla klienten ansvarig för sitt liv och 
sina handlingar. Avsikten är att inspirera klienten till en process av lärande genom egen 
reflektion och egna handlingar (Henriksson, 2006). 
 
Relationen mellan coachen och dennes klient är avgörande för resultatet. Framgång 
springer ur en förtroendefull relation, där coachen intar en låg profil med fokus på 
klienten. Gemensamt för all coaching är att individanpassa processen med avseende på 
klientens bakgrund, erfarenheter och kapacitet (Thorson, 2005). 
 
Det finns i litteraturen ingen entydig modell för hur coachingsamarbetet skall bedrivas. 
Parsloe och Wray (2002) menar emellertid att det finns vissa steg som coach och klient 
behöver arbeta sig igenom. Stegen skiljer sig lite beroende på vem som ska coachas. 
Exempelvis diskuteras coaching för människor som av någon anledning har problem i 
samhället, exempelvis långtidsarbetslösa. De fyra stegen är då 1. få förståelse och 
acceptans, 2. motivera till handling, 3. stödja utvecklingsplanen, 4. utvärdera och 
upprätthålla motivationen. Själva kärnan är att få klienten att verkligen ta in och ta 
ansvar för sin situation. Härur vaknar motivationen till att förändra. Klienten lider ofta 
av dålig självkänsla och behöver mycket stöd på vägen. Delmål underlättar vägen till 
slutmålet. För att uppehålla motivationen även utan coachen i framtiden görs slutligen 
en utvärdering av framstegen (Parsloe & Way, 2002). 
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Oavsett vilken sorts coaching det rör sig om är det av stor vikt att inte coachen överför 
vad han tycker är bäst för klienten – då är det inte coaching. För att klienten själv ska 
kunna öka sina insikter krävs att coachingen istället belyser de unika egenskaperna hos 
individen, samtidigt som förmågan och tron på att kunna förändra byggs upp 
(Whitmore, 2003). Grunden är att låta klienten fatta egna beslut, ta eget ansvar och få 
möjlighet att visa vad han/hon kan. Om coachen berättar hur saker och ting ska göras 
tar han bort valmöjligheterna och makten från klienten, vilket i sin tur hämmar 
klientens utveckling (Whitmore, 2003). 
 
Olika inriktningar på coaching 

Det finns olika typer av coachingmetoder, beroende på syftet och hur många det är som 
ska coachas. Hur mycket tid som krävs för coachingprocessen kan också variera 
(Nilsson & Sykes, 2005). 
 
Utvecklingscoaching är ofta mer omfattande, där livs- och karriärplanering är ett 
exempel på denna form. Coachen och klienten ses i en serie samtal, där olika delar 
systematiskt gås igenom. Processen byggs utifrån klientens styrkor och dennes dröm 
om vad ett bra liv och karriär innebär, sett utifrån den totala livssituationen. Ett annat 
område är arbetsmarknadscoaching, där arbetssökande coachas mot målet att skapa ny 
sysselsättning. Utvecklingscoaching ur ett organisationsperspektiv kan handla om att 
förändra och utveckla hela organisationer till att bli mer lärandeorienterade och 
flexibla. 
 
Ledarcoaching eller chefscoaching är ett individuellt stöd för chefer i sin ledarroll. Det 
är idag en vanlig form av coaching i organisationer. Coachingen fokuserar på hur 
chefen upplever sina problem samt hur ledaren själv, medvetet eller omedvetet, bidrar 
till problemen. Coachens främsta uppgift är att hjälpa ledaren hitta nya lösningar och att 
skapa önskad förändring. 
 
Team- eller gruppcoaching innebär att grupper eller små team jobbar tillsammans 
genom att coacha varandra. Teamet arbetar även här med den enskildes möjligheter och 
svårigheter, där deltagarna coachar varandra i att omtolka den egna situationen, 
formulera egna mål, identifiera motstånd mot förändringar samt utnyttja positiva krafter 
inom organisationen (Nilsson & Sykes, 2005). 
 
Coaching som ett lärandeverktyg för organisationen 
Idag ställs krav på att organisationer och individer ska vara flexibla och beredda på 
förändringar. Jarvis (2004) menar att den snabba utvecklingen av affärsmiljön, med ofta 
återkommande organisatoriska förändringar, kräver ett kontinuerligt lärande. En väg till 
kompetensutveckling och att skapa beredskap för förändringar är att införa coaching i 
organisationerna. Detta är också en växande marknad inom HR-branschen; I brittiska 
organisationer och företag användes coaching i 79 % av de tillfrågade fallen i en 
surveyundersökning från 2004 (Jarvis, 2004). Coaching användes mest för 
mellanchefer och ledare. 77 % rapporterade att coaching-verksamheten hade ökat de 
senaste fem åren. 96 % av respondenterna ansåg att coaching är ett effektivt medel för 
att främja lärandet i organisationen, framförallt när det gäller individuella prestationer. 
Två tredjedelar ansåg att deras aktiviteter hade effektiviserats efter coaching.  
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Clutterbuck & Megginson (2006) anlägger ett organisatoriskt perspektiv på coaching. 
För att skapa en coachingkultur i en organisation behöver coachingmetodiken bli en del 
av vardagens konversation och förhållningssätt. Genom att integrera och föra ihop 
interna och externa coacher kan organisationens väg mot en coachingkultur gå 
snabbare. Vidare anser de att initiativet till coaching ska ligga hos den som behöver det 
– och inte hos chefen eller HR-ansvarig. Teamcoaching förordas framför individuell 
coaching, eftersom ansvaret för organisationens prestation främst ligger på hela teamet, 
inte bara på den enskilda individen (Clutterbuck & Megginson, 2006). 
 
Finne & Roman (2006) har undersökt en organisation där coaching användes som 
kommunikationsverktyg inom hela organisationen, på olika sätt. De ville studera 
följderna av coaching i en organisation utifrån ett lärandeperspektiv. Företaget använde 
sig av individuell coaching, teamcoaching samt gruppcoaching. Med teamcoaching 
menades coaching för t ex en avdelning, en styrelse eller ett arbetslag. Vid 
gruppcoaching kom deltagarna från olika delar av organisationen och fokus låg på  
organisationskulturella frågor. Personalen hade t ex genomgått en kommunikations-
utbildning, vilken ledningen såg som gruppcoaching. Det framkom att företaget valde 
coaching som metod när det handlade om att den enskilde individen skulle komma till 
insikt, när man önskade en förändring av individens ledaregenskaper eller för att 
hantera organisatoriska förändringar. Det undersökta företaget saknade utarbetade 
rutiner för att bedöma effekterna av coaching, men man ansåg att det hade gett effekt 
både i organisationen och på det individuella planet. Man ansåg att individen genom 
coaching kunde förberedas att bättre hantera förändringar samt att coachingen kunde 
leda till förändrade tankemönster. Författarna drog slutsatsen att coaching kan ligga till 
grund för lärandet och för individens förståelse. 
 
Livs- och karriärplanering 
Livs- och karriärplanering är en strukturerad coachingmetod där målet är personlig 
utveckling i livet och arbetslivet, genom att lära sig se sina möjligheter och ta fram sina 
personliga visioner (Henriksson, 2006). Fokus ligger på att besvara frågorna: Vem är 
jag? Vad kan jag? Vad vill jag? Genom systematisk analys utforskar klienten sig själv, 
sina egenskaper, förmågor, intressen, värderingar samt liv- och yrkesmål. Med det som 
grund kan klienten göra mer medvetna val (Mangell, 1995, Mangell, 2002).  
I en studie undersöktes effekterna av coaching i livs- och karriärplanering vid 
regeringskansliet (Eriksson, 2005). Syftet med att erbjuda livs- och karriärplanering var 
att stärka såväl medarbetar- som ledarskapet samt uppnå en sund och balanserad 
rörlighet i organisationen. För att utröna om så också blivit fallet genomfördes en 
utvärdering av verksamheten efter tre år. Medarbetare som genomgått programmet, 316 
st, samt deras chefer, 74 st, utfrågades via enkäter. En överväldigande majoritet av 
medarbetarna var nöjda eller mycket nöjda med resultatet av coachingen; Främst kunde 
de tydligare se sin kompetens, hade fått värdefulla insikter om sig själva och kände sig 
stärkta inför framtida förändringar i arbetet. Svaren från cheferna (som inte kunde 
generaliseras p g a för låg svarsfrekvens) antydde att medarbetarna som gått i 
karriärplanering upplevdes som mer motiverade och förändringsbenägna och att 
dialogen mellan chef och medarbetare underlättats. Sammantaget drogs slutsatsen att 
regeringskansliets syfte och mål med att erbjuda sina medarbetare möjligheten till 
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karriärplanering uppfyllts på individnivå och resultaten antydde även att man uppnått 
de organisatoriska målen. 
  
Arbetsmarknadscoaching 

Coaching kan också användas som metod att stötta arbetssökande att hitta nytt jobb. 19 
stycken arbetslösa fick delta i ett projekt som kallades för Jobbverkstad, med syftet att 
lägga grunden för en mer långsiktig planering tillbaka till arbete. Flertalet deltagare 
kännetecknades av att dom haft mycket litet inslag av arbete under de senaste åren. 
Gemensamt för deltagarna var att alla hade någon form av arbetshinder exempelvis 
ryggbesvär, depression eller borderline. Projektledarna använde sig av en så kallad 
lösningsfokuserad arbetsmodell, som i beskrivningen synes vara likställd med 
coaching; Man arbetade med lösningar snarare än problem och fokus låg på människors 
egna mål och lösningar. Samarbetet byggde på en acceptans av den syn som deltagaren 
själv hade. Att förstärka det som fungerade bra hos individen och ge individen eget 
ansvar att förändra sin situation var andra exempel på arbetssätt som ingick i den 
beskrivna modellen. Efter att det fyra veckor långa projektet hade avslutats 
genomfördes en uppföljning efter sex respektive åtta månader. Resultatet efter åtta 
månader visade att 16 av de 19 deltagarna hade varit eller var aktiva, antingen i 
anställning (14 st), utbildning (1 st) eller arbetspraktik (1 st). En faktor som lyfts fram 
som bidragande till det positiva resultatet är att hela projektet byggde på frivillighet. 
Istället för att bli anvisade lediga jobb av projektledarna kunde dessa fungera som 
bollplank för deltagarnas egna idéer. Deltagarna kunde också avbryta utan att riskera 
konsekvenser i form av utebliven ersättning. Genom att undvika press gavs deltagarna 
således möjligheter till att skapa nya ytor att växa på (Johansson & Persson, 2002). 
 
I en magisteruppsats utvärderades ett arbetsmarknadspolitiskt projekt för 
långtidsarbetslösa (Thorson, 2005). Syftet med projektet var att de arbetslösa skulle få 
nya jobb. I projektet samarbetade Arbetsförmedlingen med ett externt konsultföretag 
som gav stöd till deltagarna i form av coaching och med aktiv marknadsföring av de 
arbetslösa. Magisteruppsatsens fokus var att granska relationen mellan coach och 
klient. Genom faktainsamling, enkäter och intervjuer växte teman fram, relevanta för 
att beskriva coach-klientrelationen. Den övergripande slutsatsen var att projektets 
förhållande till Arbetsförmedlingen och projektets strävan att uppvisa goda resultat 
ledde till att coacharbetet snarare blev anpassningsinriktat - än det önskvärda 
utvecklingsinriktade. Med det menas att det snarare var klienten som fick anpassa sig 
till projektets mål (få jobb snabbt), än att förutsättningslöst bli stöttad i sin egen 
utveckling, på basis av inifrån kommande drivkrafter. Ett intressant samband visade sig 
mellan klientens upplevelse av coachsamarbetet och graden av måluppfyllelse (nytt 
jobb). Av de personer som var nöjda med coachen hade flertalet sysselsättning, till 
skillnad från dom som var missnöjda med sin coach. De missnöjda hade inte lyckats få 
någon form av sysselsättning. Bland dom som var nöjda med sina coacher fanns en rad 
olika anledningar till den positiva inställningen. Ett bra bemötande, bekräftelse och stöd 
var några egenskaper som klienterna uppskattade hos sina coacher. Andra positiva 
egenskaper hos coacherna som lyftes fram var att de var duktiga, kompetenta och 
energiska. 
 
I en liknande studie undersöktes coachinggrupper vid två arbetsförmedlingar i Sverige 
(Johansson, 2006). Syftet var att undersöka om coaching på Arbetsförmedlingen är en 
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effektiv metod för arbetslösa att komma ut i arbetslivet igen. ”Effektiv” definierades 
som att ta sig ur sin arbetslöshet genom nytt arbete eller studier. Coachinggruppernas 
syfte var att underlätta för deltagarna att få jobb. Grupperna drevs av arbetsförmedlarna 
själva, d v s inga externa konsulter hade här anlitats som coacher. Deltagarna i 
grupperna hade varit arbetslösa under minst två år. Man träffades tre halvdagar under 
en period av några månader, med ca tio deltagare/grupp. På detta följde sedan 
uppföljningsträffar ungefär var sjätte vecka. I studien intervjuades både deltagare och 
coachingledare. Resultatet visade att ingen av de intervjuade deltagarna hade fått jobb 
efter att dom deltagit i en coachinggrupp. Således uppnåddes inte syftet med 
coachingen, åtminstone inte på en gång. Det framgick emellertid att deltagarna ändå var 
mycket positiva till deltagandet och hade fått nya idéer och motivation till att få ett nytt 
arbete. Coachernas syn var likaledes positiv; deltagarna var motiverade personer som 
ville hitta nya vägar till arbete och man ansåg att verksamheten borde fortsätta 
utvecklas. 
 
Sammanfattning av forskningsresultat 

En genomgång av hittills genomförd forskning på coaching och dess effekter visar att 
resultat från en mer djupgående forskning inom området ännu så länge saknas. Det är i 
och för sig inte så konstigt då metoden fortfarande är ganska ny och det är först på 
senare år som coaching har börjat användas i större skala inom näringslivet och i 
organisationer. En generell slutsats från de studier som gjorts är dock att man överlag är 
mycket positiv till coaching som metod (Evers, Brouwers & Tomic, 2006, Gjerde, 
2004, Johansson & Persson, 2002). De forskningsresultat som hittills har erhållits 
baseras ofta på att coaching upplevs som väldigt positiv, inom såväl 
ledarskapscoaching, livs- och karriärplanering som arbetsmarknadscoaching. När det 
sen gäller de faktiska effekterna i organisationen är dessa mer svårmätbara. Oftast har 
självskattningsfrågor ställts i efterhand till de coachade individerna rörande sina 
subjektiva upplevelser av resultatet (Eriksson, 2005, Evers et al, 2006, Finne & Roman, 
2006). Från dessa är det svårt att dra några långtgående slutsatser om de faktiska 
resultaten i organisationen. Däremot kan man konstatera att coaching på individnivå 
oftast upplevs som mycket positivt. Exempelvis anser man att coachingen har gett 
värdefulla självinsikter, skapat tydlighet och varit stärkande inför framtida förändringar 
(Eriksson, 2005). Om det sen leder till organisatoriskt positiva konsekvenser står ännu 
oklart men nöjda medarbetare som genom coaching tydligare fokuserar på sina mål bör 
sannolikt leda till en högre effektivitet inom organisationen. 
 
Ett område där konkreta resultat av coachingen har kunnat uppmätas är inom området 
arbetsmarknadscoaching, där det klart uttalade målet är att få ett nytt jobb eller annan 
sysselsättning. Resultaten är varierande; I ett fall var de flesta i sysselsättning efter 
coachingprojektet (Johansson & Persson, 2002). Vad som hade hänt utan coaching - om 
de arbetssökande hade fått jobb i samma utsträckning – vet man dock inte (här fanns 
ingen kontrollgrupp). I en annan studie hade ingen fått jobb, men deltagarna och 
coacherna var ändå mycket positiva till coachingen. Således fanns det ett mervärde i 
coachingen, även om inte målen – att få jobb - hade nåtts (Johansson, 2006). I en tredje 
studie var slutsatsen att klienten snarare fick anpassa sig till projektets mål (få jobb 
snabbt) än att förutsättningslöst bli stöttad i sin egen utveckling (Thorson, 2005). 
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Den övergripande slutsatsen av hittillsvarande forskning om coaching är att man främst 
har fokuserat på individers upplevelser av coaching och mindre (om ens alls) på de 
faktiska resultaten och effekterna, framförallt på organisatorisk nivå. Här finns således 
utrymme för mer forskning. Ett tydliggörande av coachingens primära arbetssätt och 
därav påföljande effekter skulle bidra till att skapa större klarhet kring coaching som 
begrepp och metod.  
 
Trygghetsrådets verksamhet 

Föreliggande studie har utförts vid Trygghetsrådet (TRR). TRR arbetar med 
omställningsprocesser, d v s man hjälper företag och anställda att hantera övertalighet. 
Grunden för verksamheten är Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. 
Det innebär att TRR:s uppdragsgivare är arbetsgivar- och arbetstagarförbund. 
Uppdraget är att utveckla och erbjuda framgångsrika förändringsprocesser för anslutna 
företag och deras medarbetare. Målet är att skapa förändringskraft hos medarbetare som 
blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det. TRR har cirka 220 
medarbetare, varav 130 är rådgivare. Dessa är spridda på 38 kontor i landet. 
Huvudkontoret finns i Stockholm.  
 
Personer som är uppsagda eller riskerar att bli det får en personlig rådgivare, som ger 
råd, stöd och vägledning. Man erbjuder också TRR-program och aktiviteter, enskilt och 
i grupp, för personlig utveckling och effektiv jobbsökning. Visst ekonomiskt stöd kan 
utgå för kompetensutveckling och företagsetablering. Ett kompletterande inkomstskydd 
vid arbetslöshet ges också till uppsagda som har fyllt 40 år och har minst fem års 
anställning i företaget. Klienterna är inskrivna vid TRR i maximalt två år. År 2006 fick 
80 % av TRR:s arbetssökande klienter en ny lösning i form av anställning eller start av 
eget företag. 6 % gick vidare till längre studier (> 1 år). 
 
Grunden för rådgivarna vid TRR är att de utgår från klientens individuella situation och 
förutsättningar och strävar efter att möta klienten där den är. TRR har utvecklat en 
individuellt anpassad metod, den så kallade Utvecklingsprocessen. Med hjälp av 
Utvecklingsprocessen utvecklar rådgivaren tillsammans med klienten planer för 
framtiden. Processen skräddarsys efter klientens behov. Syftet är att ge klienten de 
bästa förutsättningarna för att själv hitta en ny, långsiktig sysselsättning.  
 
Under 2006 gick cirka 50 stycken rådgivare vid TRR en utbildning vid namn ”Det 
coachande förhållningssättet”, 5 p, vid Stockholms universitet. TRR ville skapa en 
gemensam grund i coaching och stödjande samtal, då rådgivarnas erfarenheter och 
bakgrund varierade. För största möjliga nytta skräddarsyddes utbildningen efter TRR:s 
behov. Målet var att rådgivarna skulle få en fördjupad kunskap i det coachande 
förhållningssättet, coachingprocessen och olika coachingtekniker. I kursen ingick också 
handledning på eget klientarbete för att integrera de teoretiska kunskaperna i praktiskt 
arbete. Efter genomgången kurs skulle rådgivarna kunna arbeta professionellt enligt ett 
coachande förhållningssätt och kunna skilja coaching från annan typ av rådgivning, 
träning etc. Målet är framgent att samtliga rådgivare vid TRR ska gå utbildningen. 
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Syfte och frågeställning 

Frågeställningen i föreliggande undersökning handlar om att explorativt undersöka hur 
rådgivarna vid TRR upplever att coaching bidrar till att stödja klienterna att nå sina 
mål. Hur definierar man coaching och hur ser processen ut? Hur uppfattas det av 
klienterna? Vilka för- och nackdelar finns det? Hur fungerar coaching jämfört med 
rådgivning? Vilken effekt upplever rådgivarna att coaching har för klienten etc.  
  

Metod 
 
Vid val av metod och tillvägagångssätt utgick jag från frågeställningen som fokuserar 
på att studera rådgivarnas subjektiva upplevelser av coaching. För att uppnå syftet att 
besvara denna fråga så djupgående som möjligt valde jag en kvalitativ deskriptiv ansats 
och som metod för datainsamling semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. 
  
Undersökningsdeltagare 

Antalet undersökningsdeltagare uppgick till sju personer. Dessa handplockades i 
samråd med Trygghetsrådet. Av deltagarna var fyra kvinnor och tre män, alla över 40 
år, med god erfarenhet av rådgivning och i vissa fall coaching. Alla hade genomgått 
TRR:s skräddarsydda coachingutbildning vid universitetet ”Coachande arbetssätt” ½ - 
1 år tidigare och använde kontinuerligt coaching som arbetsmetod gentemot sina 
klienter. Deltagarna jobbade vid olika TRR-kontor: i Linköping, Gävle samt på 
Stockholms två kontor. Alla deltagare hade varit anställda vid TRR som rådgivare i mer 
än fyra år. Samtliga var högskoleutbildade varav de flesta inom det 
beteendevetenskapliga området och med lång erfarenhet av HR-arbete och/eller 
ledarskap i yrkeslivet. 
 
Efter att kontaktpersonen vid TRR via mail hade informerat samtliga rådgivare om att 
de kunde komma att bli kontaktade av mig för en intervju ringde jag upp de utplockade 
deltagarna och bad om en intervju. Alla tackade ja utom en åttonde deltagare, som 
skulle sluta sin anställning. 
 
Datainsamling 
För insamlande av data användes semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. De sju 
undersökningsdeltagarna intervjuades på sina arbetsplatser. Först informerades varje 
deltagare om syftet med intervjun och att denna skulle komma att spelas in. Information 
gavs också om etiska regler kring anonymitet etc. Efter denna avstämning om 
upplägget sattes bandspelaren på och intervjun startade. Som grund användes en 
intervjuguide med några huvudteman, se Bilaga 1. Varje intervju inleddes alltid med att 
respondenten fick beskriva sina arbetsuppgifter i stort. De teman som därefter i 
varierande grad berördes (beroende på respondentens engagemang i frågan) var 
respondentens upplevelse av coaching som arbetsmetod, jämförelse med andra 
metoder, klientens syn på coaching (genom respondentens ögon) samt slutligen effekter 
och utvärdering av coaching. Intentionen var dock att de på förhand givna temana inte 
skulle vara alltför styrande varför intervjuerna flöt relativt fritt kring det som 
respondenten själv tyckte var viktigt inom frågeställningen. Framförallt kom detta till 
uttryck att det blev olika tyngdpunkter i samtalen. Frågorna i intervjuguiden sågs som 
en bas, men långtifrån alla frågor ställdes. Intervjuerna genomfördes i avskild miljö och 
pågick i ca 45-60 minuter vardera.  
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Jag som utförde intervjuerna studerar påbyggnadskursen i psykologi med inriktning 
mot personal, arbete och organisation vid Stockholms Universitet. Jag har sedan 
tidigare två coachingutbildningar samt jobbar med coaching, varför min förförståelse av 
ämnet var god. 
 
Analys 
Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en tematisk analysmetod som 
grund (Langemar, 2005). Utgångspunkten var de teman som fanns i intervjuguiden och 
som frågorna kretsade kring. Texten analyserades också induktivt, d v s fanns det fler 
teman som undersökningsdeltagaren själv hade tagit upp? Analysen skedde således på 
två nivåer: från på förhand givna teman och från nya teman som deltagarna själva lyfte 
fram. 
 
Efter att intervjuerna transkriberats tog kodning av textmaterialet vid. Intervjuernas 
texter sammanfördes till en textmassa, där kategorisering skedde genom att i texten 
hitta för frågeställningen relevanta teman. Temarubriker skapades varunder alla 
textdelar som behandlade respektive tema samlades. Som beskrivits ovan var de teman 
som växte fram ofta men inte alltid desamma som valda teman i intervjuguiden. I flera 
fall befanns valda teman vara överlappande varandra, varför texten gicks igenom och 
teman omarbetades ett flertal gånger. Avsikten var hela tiden att skapa en så stor 
tydlighet som möjligt. Texten kategoriserades slutligen under ett antal övergripande 
teman och viss överflödig text plockades bort (utan relevans för frågeställningen). 
Den färdigbearbetade texten, med tydligt uppdelade teman, utgjorde sedan grunden för 
resultatet. I resultatet har jag med egna ord sammanfattat det viktigaste under respektive 
tema, och i förekommande fall förstärkt och förtydligat med citat från texten. Resultatet 
utgör den extraherade kärnan av respondenternas svar på frågeställningen, d v s deras 
subjektiva upplevelse av hur coaching fungerar som metod när de jobbar som rådgivare 
på TRR.  
 
Genom analysen framträdde följande teman som viktiga för rådgivarnas upplevelser av 
det coachande förhållningssättet: definition av coaching, förväntningar, processen, 
skillnad jämfört rådgivning, svårigheter, effekter samt förbättringsförslag. 
 

Resultat 
 

Vad är coaching? 
Ett coachande förhållningssätt beskrivs bl a som att inte vara expert - att inte vara den 
som kommer med lösningar - utan låta klienten själv komma fram till sina egna beslut. 
Ansvaret och drivkraften för handling ligger hos klienten; rådgivarens roll är att 
”vandra vid sidan om” och stötta klienten i att definiera sina problem, tydliggöra mål, 
utforma en handlingsplan och övervinna de hinder som ligger i vägen för att nå målet.  
 

”Coaching har öppenheten för individen att bejaka sig själv och sin egen process. 
Och man gör det strukturerat, tidsbestämt och målinriktat. Det är unikt att hitta 
den balansen i ett och samma instrument.” 

 
Grunden är att kunna möta individen där den är; att inte stoppa in denne i en redan 
färdig process, utan läsa av och sedan bygga processen utifrån de individuella behoven. 
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Att exempelvis titta på vad klienten vill framåt och genom frågor stödja denne att själv 
komma fram till svaret.  
 
Coaching upplevs också vara ett stöd för klienten i att själv få nya insikter – att öppna 
ögonen. Många klienter är fast i begränsande föreställningar som hindrar dom från att 
se sina möjligheter. Med hjälp av rådgivarens coachande frågor och raka feedback 
kunde klienten bli varse dessa och få insikt om att nya vägar är möjliga. Det var vanligt 
att tro att man exempelvis är för gammal, har fel utbildning etc. trots att statistiken visar 
något annat. 
 
Coaching upplevs också som mer än en samtalsteknik; 

”Coaching är en värderingsgrund. Jag hade inte kunnat vara så trygg i mig själv 
när jag är ute bland chefer och i svåra konflikthanteringar. Det handlar inte om 
teknik, det handlar om ett sätt att vara, ett sätt att förhålla sig till sina 
medmänniskor. I början var jag upptagen av själva tekniken; ställa öppna frågor  
o s v. Men ju mer jag använder det ju naturligare kommer det.” 

 
Informanterna menar att rådgivarna vid TRR redan före coachingutbildningen har haft 
ett coachande förhållningssätt i sitt arbete med klienter, men inte varit så medvetna om 
det. Det har dock legat i arbetssättet på TRR, utan att man tidigare har satt ord på det. 
Till exempel används ofta metaforen: rådgivaren ger inte fisken direkt till sina klienter, 
utan man ger redskapen för att de ska lära sig fiska själva. Under utbildningen upplevde 
flera av informanterna likheter med coaching. 
 
Klientens förväntningar 
Det upplevs överlag som ett problem att klienterna från början leds fel då man kallar sig 
för rådgivare. Det skapas förväntningar på att man ska ikläda sig expertrollen och tala 
om för klienten hur denne ska göra. Det råder dock delade meningar kring vilken titel 
som skulle vara bättre - ”coach” kan också leda tanken fel.  En informant ville hellre 
kalla sig för jobbcoach medan en annan ansåg att det i så fall skulle krävas certifiering. 
Ytterligare en annan löste det helt enkelt med att säga att man kallas för rådgivare på 
TRR men ger väldigt sällan råd.  
 
Det framhålls emellertid som viktigt att vara tydlig vid första mötet med klienten om 
hur man som rådgivare jobbar. Man förklarar sin roll och trycker på att det är klienten 
som har ansvaret och förklarar så konkret som möjligt vad det innebär och hur 
processen kommer att se ut. Rådgivaren ska ses som ett verktyg och spegel för klienten. 
De försöker också avdramatisera själva begreppet coaching. Det är inte ens säkert att 
själva ordet coaching nämns. Konsten, menar en informant, är att mer bädda in det i 
klientens eget språk. 
 
Reaktionen bland klienterna kan variera. En del blir frustrerade över att man själv ska 
komma fram till sina egna svar, medan andra tycker att det ska vara så; 
 

” Alltifrån… tre olika scenarier: Dels dom som tycker det är jättebra, vilka är dom 
som är vana att jobba självständigt. Motsatsen är: Man får göra allt t o m fixa 
jobbet själv… Och så mittemellan som inte säger varken eller! ” 
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Den vanligaste reaktionen är den mittersta, mer neutrala hållningen. Reaktionen beror 
på individens bakgrund och vilka erfarenheter man har gjort tidigare. 
 
Coaching-processen 
Rådgivarna avgör tillsammans med klienten hur många gånger och hur tätt man ska 
träffas. Det finns inom försäkringstiden inget maxantal. Generellt sett sker de flesta 
mötena i början. Då träffas man ofta varannan vecka ca 5-7 gånger, med uppgifter att 
göra däremellan. När klienten börjar bli mer självgående kan man övergå till att 
stämma av läget på telefon eller mail. Man kanske träffas en gång i månaden. Normalt 
brukar det ta ca 4-6 månader från det att klienten har bestämt sig för vad han/hon vill 
till att en ny anställning är i hamn. Anledningen att det inte går fortare är främst rent 
praktisk – rekryteringsprocessen tar tid.  
 
Några coaching-verktyg som informanterna använde sig av var t ex att starta med en 
gemensam överenskommelse om samarbete och eget ansvar, låta klienten sätta agendan 
för samtalen, göra återkoppling med kontinuerliga sammanfattningar under gång (gärna 
av personen själv), att ställa så mycket öppna frågor som möjligt och avsluta med 
självpåtagna hemläxor. Genomgående lyftes vikten fram av att visa klienten respekt 
och empati samt att skapa en trygg och tillitsfull relation. En informant utryckte 
behovet av att också jobba internt med arbetsklimatet – att stötta varandra med mycket 
värme och skratt. Denne menade att ska man kunna förmedla tillit och trovärdighet utåt 
måste man först ha skapat det inåt. 
 
Första samtalet handlar mycket om att etablera en kontakt. Rådgivaren informerar om 
TRR och om processens tillvägagångssätt, syfte och mål. Som nämnts ovan är man 
väldigt tydlig med klientens eget ansvar och att denne får stöd i att hitta svaren själv. 
 
I början fokuseras coachingen på att kartlägga klientens nuläge och önskade mål. 
Klienten berättar och rådgivaren vägleder denne med sina frågor; 
 

”Min uppgift är att sätta mig in i den personens situation, hur det ser ut idag och 
hur skulle den här människan vilja ha det? … Hur kan jag hjälpa den här personen 
att komma dit?” 

 
Inledningsvis är klienterna ofta väldigt stressade även om flera informanter upplever att 
det är mindre stress idag än för ett par år sen, kanske beroende på det förbättrade 
arbetsmarknadsläget. Rådgivaren försöker tydliggöra med frågor att tiden som klienten 
har sin inkomst tryggad normalt är ganska lång. Det brukar få dom att känna sig 
lugnare. 
 
Det är också vanligt att de inledande samtalen består av en sorgeprocess som klienten 
behöver komma igenom. En fördel som lyfts fram är då att det finns gott om tid; 
försäkringstiden är två år. Därför har man ”råd” att låta flera samtal gå till sorgen. När 
sorgearbetet är klart tas nästa steg och man börjar jobba framåt. 
 
Längre fram i processen inträder något som beskrivs som en mognad hos klienten; en 
acceptans av hur läget ser ut och sakernas tillstånd. En informant beskriver det som att 
det är som vilken skilsmässa som helst – det tar tid att acceptera. Speciellt när man inte 
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själv har valt utgången. Många har egentligen inte trivts, men tar ändå uppsägningen 
hårt just för att dom inte själva har valt att lämna företaget. Mognaden föregås ofta av 
frustration, innan klienten slutligen accepterar och landar, närvarande i sig själv; 
 

”Ja, det är guldläge! Det är startskottet… - OK, nu är vi här och då börjar vi titta 
framåt och går igenom ett antal frågor; hur skulle du vilja att det var?” 

 
Här upplevdes det som att en nyckel ligger – vad är det egentligen som klienten vill? 
Denne kanske inte hade sitt drömjobb innan heller utan det var mer yttre faktorer som 
styrde att denne befann sig just där. Nu skapas chansen att verkligen hitta vad det är 
klienten inifrån sig själv vill, och skulle passa för. Detta, menar en informant, är den 
största utmaningen – och möjligheten. 
 
Att sätta tidsbestämda mål och att hela tiden stämma av mot dessa upplevs av flera som 
oerhört viktig; 
 

”Jag tycker måldefinitionen är jätteviktig – har du inte ett tydligt mål så har du 
inga drivkrafter att ta dig dit. Att tydliggöra målet är därför viktigt och tyvärr 
väldigt svårt.” 
 

Klienterna är många gånger ovana att se ett tydligt mål; de vill ju ha ett jobb men det är 
inte alltid så klart vad det innebär. Ett sätt är då att verkligen borra djupare i hur 
klienten vill att jobbet ska se ut. Att sedan hela tiden återknyta och tydliggöra målbilden 
skapar drivkrafterna att hålla riktningen och den egna tidplanen. 
 
Coaching jämfört med rådgivning 
Skillnaden mellan coaching och rådgivning beskrivs som att det ligger i vem som är 
expert – i rådgivningen är det rådgivaren medan det i coaching är klienten själv (över 
sina egna lösningar). 
 
Coaching och rådgivning används omväxlande och i olika utsträckning av 
informanterna. Initialt i kartläggningen används ofta coaching för att lyssna in och 
analysera inte bara det som sägs utan också för att läsa av personen och sedan ge 
feedback på helhetsintrycket. Samtidigt innebär det första samtalet också rådgivning, då 
det är mycket information som klienten behöver få reda på; hur komma in på hemsidan, 
hur fylla i uppgifter om sin profil, vilken arbetsförmedling ska jag gå till etc. Helt 
enkelt handfasta instruktioner och råd. Man behöver kunna växla mellan coaching och 
rådgivning och en del uttrycker svårigheten att gå från det ena till det andra. 
Sammanfattningsvis upplevs coaching som överlägset när det gäller någon form av 
personlig utveckling och personligt växande. Det går att använda i de allra flesta 
situationer, både när en människa behöver peppa sig själv och när hon är ”uppe i det 
blå”. Det fungerar sämre eller är i alla fall svårare när det handlar om mycket fakta och 
detaljer; Vid t ex frågor kring konkret jobbsökning, möjliga arbetstillfällen etc kan det 
vara lättare med rådgivning. 
 
En nackdel med expertrollen som lyfts fram är att man hela tiden måste hålla sig ajour 
på det man ska vara expert på. Coachingrollen upplevs på det sättet som friare; det 
kräver en annan kompetens men den är inte faktabaserad. 
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Men i vissa situationer finns också fördelar med rådgivning, t ex när klienten inte själv 
har förmågan att se sina styrkor i kompetensinventeringen. Det är framförallt när det 
gäller ingrodda föreställningar som rådgivning och rak feedback kan vara en hjälp; 
 

” - Så här ser det ut, det här har du själv kommit fram till. Vad drar du själv för 
slutsats? Så nedvärderar dom sig själva… Då kan det vara läge för rådgivning!  
– Nu är det faktiskt så här: Du är väldigt duktig; du hade inte kunnat klara förra 
jobbet om du inte vore duktig! Vad tror du själv? Om du vore chef över dig själv: 
hur hade du tyckt då? ” 

 
Det finns också en annan typ av informationsgivning som upplevs som viktig som 
handlar om att dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter som rådgivare och 
medmänniska. Att dra paralleller och anknyta till sådant som kan inspirera, t ex berätta 
om andra eller om något av intresse på arbetsmarknaden etc. Att ge informationen men 
ändå lämna till klienten att avgöra vad han/hon ville göra med den; 
 

”Jag kanske försöker ge exempel om någon annan, få in någonting likartat som 
klienten kan spegla sig i och känna igen. … Utan att tala om att det är rätt eller 
fel, bra eller dåligt. Utan bara förtälja något så objektivt som möjligt som kan ge 
igenkänning, trygghet och därigenom våga släppa en spärr.” 

 
Flera informanter menar att det på lång sikt är det coachande förhållningssättet som gör 
att klienterna inte kommer tillbaka. Om man har som kriterium att nå hållbara resultat – 
klienten får ett jobb som denne verkligen vill ha – är också coaching det snabbaste 
sättet; 

 
”Tidsåtgången beror på målet. Om målet är att klienten själv ska nå det mål han 
själv satt upp: då är coaching snabbare. Om klienten ska nå det mål som jag har 
satt upp: då är rådgivningen snabbare! Men en klient kommer aldrig att jobba 
hundraprocentigt för ett mål som jag har satt upp. Det måste vara ett mål som är 
hans eget.” 

 
Det upplevs ibland som ett problem att uppdragsgivarna vill skynda på processen. Flera 
informanter menar att det inte tar längre tid för att man coachar en person - det tar 
kanske 10 samtal oavsett hur man väljer att göra. Men det kan upplevas som att det tar 
längre tid eftersom klienterna agerar senare i processen. Men när dom väl handlar så 
nås resultaten snabbare, eftersom riktningen är tydligare inställd.  
 

Svårigheter och fallgropar med coaching 
Det finns många fallgropar man kan hamna i som coach. En som flera informanter 
nämner är att komma med tips och råd d v s försöka få klienten att välja den lösning 
som man själv tycker är bäst; 
 

”Ja, det är otroligt lätt att bli manipulativ och försöka visa vad jag tror passar, 
fastän det kan finnas andra lösningar. … För om jag snöar in på att det här är 
lösningen för alla - ja då är det inte coaching!” 
 



 17 

Vikten av att förhålla sig neutral relateras till att det ökar klientens egen motivation. Att 
lyssna och hitta utvecklande frågor skapar grunden för att föra processen framåt, men 
upplevs ibland som svårt. Kontinuerlig coachingträning efterfrågades därför som ett sätt 
att växa som coach. 
 
Ibland kan klienter vara i så dåligt skick efter en uppsägning att terapi lämpar sig bättre 
än coaching. Rådgivaren har då möjlighet att föreslå och skicka klienten till en 
psykolog först, varefter klienten kan komma tillbaka igen när det värsta har lagt sig. 
Även när det inte är så illa är det vanligt att klienterna i början behöver tid att älta och 
vara i smärtan från vad de har varit med om. Då är det viktigt som coach/rådgivare att 
vänta med att blicka framåt, att inte ha för bråttom. Det kan vara frestande att driva på 
för snabbt för att ”hjälpa” klienten från förvirring, besvikelser och smärta. Men har inte 
känslorna bearbetats klart så kommer de enligt flera bara att dyka upp igen, och igen. 
 
Att få klienten att hitta sina drivkrafter kan också vara svårt. (Målen är oftast lättare att 
urskilja.) Drivkrafterna att tro och jobba för målen hindras ofta av inre föreställningar, 
som t ex förmågan att se sina styrkor och svagheter. En intressant iakttagelse är att det 
tycks vara styrkorna som är svårast att se. Man räknar ut sig själv på förhand, fastän 
man har en mängd starka förmågor. Men föreställningen om sig själv skymmer sikten. 
En informant anser att det största hindret för klienterna är just tankespökena – de inre 
föreställningarna (för gammal, fel utbildning etc.). 
 

” Den här föreställningen… Ibland känns det som vi är helt överens när vi sitter 
vid bordet, ända till klienten går ut i hissen - när han har kommit hem så har han 
glömt bort det och nästa gång vi träffas så är det samma visa igen. Detta är det 
svåraste! ” 

 
Grunden för framgångsrik coaching är att klienten är sugen på att tänka i nya banor 
samt vill se och förändra sina begränsande föreställningar. Om klienten inte vill 
omvärdera och se att man har ett val och att man själv har ett ansvar kring det, så är det 
som coach svårt att få klienten att komma vidare. Vissa klienter ser hellre att ansvaret 
ligger hos någon annan. Flera informanter menar att de som rådgivare ändå har ett 
uppdrag att stötta klienten där den är, varför det också krävs att kunna vara flexibel. Vid 
tillfällen när klienten inte vill förändra, ja då är det ibland bättre som rådgivare att ge 
klienten det stöd som denne vill ha – kanske i form av handfast rådgivning. Även om 
det känns fel eftersom problemen – de inre hindren - förblir olösta. Om coachen som 
sändare har varit tydlig i sin feedback har denne gjort vad den har kunnat; Klienten som 
mottagare har helt enkelt inte varit mogen att ta steget. 
 
Effekter av coaching 
Generellt sett är informanterna mycket positiva till coaching som redskap. Alla ville 
fortsätta använda sig av coaching, gärna och mycket. En effekt av coaching upplevs 
vara att den inledande inventeringen görs grundligare genom att man har fått ett verktyg 
som motverkar att bli lösningsfokuserad för tidigt. Man håller sig genom coaching kvar 
längre i behovsbilden och sätter den mer omsorgsfullt. 
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Andra effekter upplevs vara att klienter lättare kommer till insikt om t ex sina styrkor 
och svagheter, vad dom vill jobba med och hur dom ska gå tillväga. Vanlig feedback 
från klienterna är att de känner sig bekräftade och att det händer saker; 
 

”Dom uttrycker ofta att dom har fått hjälp. Lite blandade känslor… Jag vill ju att 
dom ska vara aktiva, men dom använder oftast ordet hjälp, dom tycker att dom ser 
sig klarare, kan sortera, blir tydligare och dom känner att dom landar i den här 
konstiga situationen.” 

 
En effekt av framgångsrik coaching är att klienten själv fullt ut tar ansvar för att nå sitt 
mål - att få önskat jobb. Informanterna menade att bara tron på klienten skapar 
motivation; grundtron på klientens förmåga förmedlas i samtalet och leder till att 
klienten får både motivation och styrka att gå vidare. 
 
Många informanter menar att coaching ger lättast effekt på personer som redan är 
motiverade men att det behövs mest på dem som har svårast att hitta sin motivation; 
 

”Om bäst effekt betyder snabbt och rätt så är det när någon redan är på väg och är 
medveten om det; klienten har gjort ett val: jag ska någonstans. Men coaching 
behövs kanske bäst när man inte är på väg. För att skapa motivation och energi.”  

 
För att skapa motivation och drivkraft ställs bl a frågor kring att ta ställning, viljan att 
fortsätta med samtalen etc. Bara att få frågan gör att klienten tvingas ta ansvar för sitt 
val - om denne vill jobba med sin egen framtid, eller ”lägga ner”. Och det i sig skapar 
motivation. Att ta ansvar för sin situation gör att klienten växer. Flera informanter 
framhåller också vikten av att få klienterna att tro på sig själva. Att betona det positiva 
ger ytterligare livskraft. 
 
Coachingen betraktas som framgångsrik när klienten har nått sitt mål, vilket normalt är 
att ha fått ett nytt jobb. Under sista samtalet brukar rådgivarna fråga om återkoppling på 
coachingen. Ofta återkommande är vikten av att någon trodde på dom, lyssnade och tog 
dom på allvar. 
 
TRR som organisation följer inte upp coachingens effekter specifikt. Klientmätningar 
görs kontinuerligt – hur nöjd är klienten – men då är det det totala resultatet som följs 
upp.  
 
Vad kan göra coachingen ännu mer framgångsrik? 
Deltagarna fick frågan om det var några förutsättningar som saknades för att ge bästa 
möjliga resultat av coachingen. I stort ansåg man att förutsättningarna var väldigt goda 
vid TRR – metodiken, ekonomiskt, personalmässigt. Ett förslag var att inte jobba för 
länge som rådgivare och inte heller vara för ung, båda av skälen att man behöver ha 
färska och mycket kunskaper om ”verkligheten utanför”. 
 
En hämmande faktor ansågs vara TRR:s försäkringssystem; 
 

” Vårt försäkringssystem, den ekonomiska låseffekten. Man kan ju ta det lite lugnt 
och jag jobbar med ett företag där man inte ens sägs upp utan man tappar sin 
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befattning och så får man ha kvar lönen i tre år. Det går inte att motivera dom då 
och det är farligt för man har inte råd att vara borta från arbetsmarknaden i tre år! 
Så systemet kan ibland sätta lite hinder… ” 

 
Systemet som är tänkt som ett stöd kan alltså ibland motverka handling och utveckling; 
det är för en del skönare att vara kvar än att ta nya steg.  
 
En del informanter ansåg att det kan finnas en motsättning mellan att skapa de bästa 
förutsättningarna för coaching och ledningens/uppdragsgivarnas krav på att leverera 
snabba resultat. Ont om tid, många klienter och volymfokusering kan ha en negativ 
inverkan. Det coachande förhållningssättet menar vissa kan ta lite längre tid för att nå 
målen, men ger i slutänden mer hållbara resultat speciellt för klienter med svårare 
förutsättningar. Men man tror att uppdragsgivarna kanske ser coaching som lite mer 
”flummigt” än handfast rådgivning, vilket sannolikt bidrar till att det inte riktigt lyfts 
fram som det förtjänar. Flera menar att Trygghetsrådets professionalism och 
möjligheter att erbjuda klientanpassad och flexibel coaching (även längre tid vid behov) 
skulle kunna lyftas fram som unikt för TRR, i jämförelse med konkurrenterna. Istället 
upplever en del att TRR i marknadsföringen fokuserar på paket och teknik. Om TRR 
ska möta människan där den är så menar man att TRR istället bör lyfta fram flexibilitet 
- mer än paketering av i förväg specificerade tekniker. 
 
Rådgivarna trivs överlag mycket bra att jobba enligt det coachande förhållningssättet. 
Det anses överlag som både roligare och mer givande än ren rådgivning, samt att det 
bidrar till den personliga utvecklingen. Det kräver emellertid mer, både i form av 
närvaro och koncentration. Exempelvis uttrycks en svårighet att hitta de rätta frågorna, i 
jämförelse med att bara leverera svar i form av råd. Några menar att ett bra coaching-
samtal med aktivt lyssnande ger energi. Men om man som coach är fullt upptagen av 
sig själv och att tänka ut frågor så blir man dränerad. Flera anser att det är störst risk att 
hamna där när man är trött. Därför betonas vikten av att vara utvilad för bästa resultat, 
att inte ha för många samtal per dag och att se till att skapa variation under arbetsdagen. 
Ett exempel på det är att se till att klienterna man träffar befinner sig på olika ställen i 
processen. Det interna stödet från varandra lyfts också fram som oerhört viktigt för 
både arbetsglädje och resultat. Som stöd och utveckling i det coachande 
förhållningssättet efterlyser man praktisk coachingträning för att, som en uttrycker det, 
”kunna slipa på mig själv som verktyg - så jag blir ännu bättre!”. 
 
 

Diskussion och slutsatser 
 
Avsikten med föreliggande studie var att undersöka hur rådgivare vid TRR upplever att 
coaching bidrar till att stödja klienterna att nå sina mål, det vill säga att få en ny 
sysselsättning. En generell slutsats är att man överlag är mycket positiv till coaching 
som metod, såväl som rådgivare som i den feedback man får från sina klienter. Alla 
informanterna ville fortsätta använda coaching, gärna och mycket. Denna slutsats 
överensstämmer med tidigare studier som gjorts av effekterna av coaching (Evers et al, 
2006, Gjerde, 2004, Johansson & Persson, 2002). Resultaten pekar nästan entydigt på 
att såväl utövare (klienter, chefer, medarbetare) som coacher är synnerligen positiva till 



 20 

coaching som metod för att uppnå bl a ökad självinsikt, tydligare målfokusering och 
därigenom önskade förändringar livet. 
 
Informanternas beskrivning och definition av coaching stämmer väl överens med den 
definition som ges av Gjerde (2004); en metod för att utveckla människor inriktad på 
att stödja klienten att hitta sina egna lösningar. Informanterna menar att ett coachande 
förhållningssätt är att inte vara expert, utan tydligt lägga ansvaret och drivkraften för 
handling på klienten. Rådgivarens roll är istället att ”vandra vid sidan om” och stötta 
klienten i att definiera sina problem, tydliggöra mål, utforma en handlingsplan och 
övervinna de hinder som ligger i vägen för att nå målet. Individen uppmuntras att 
bejaka sig själv och sin egen process.  
 
Ett intressant resultat var att flera informanter insåg i samband med utbildningen att 
man länge hade använt sig av coaching utan att vara medveten om det. Det verkar som 
om själva kulturen vid TRR innefattar det coachande förhållningssättet. Exempelvis är 
uttrycket att förse klienterna med fiskredskap så att de kan fiska själva väl inarbetat. 
Det är därför sannolikt att det coachande förhållningssättet finns även hos övriga (ej 
intervjuade) rådgivare. 
 
Det upplevs överlag som ett problem att klienterna i starten leds fel då man kallar sig 
för rådgivare. Det skapas förväntningar på att man ska ikläda sig expertrollen och tala 
om för klienten hur denne ska göra. Därför är informanterna alltid extra noga med att 
förtydliga för sina klienter att de inte är rådgivare som sitter inne med alla svar. En 
enkel slutsats skulle vara att ändra rådgivarnas titlar till t ex jobbcoacher, för att 
undvika onödiga missförstånd. Men vid närmare eftertanke tycks det inte vara fullt så 
enkelt; Den inledande genomgången av litteraturen visade att coaching som begrepp 
definieras på flera sätt (Gjerde, 2004, Whitmore, 2003), beroende på vem som gör det 
och vilket perspektiv som används. Grunden i coachingprocessen tycks emellertid vara 
densamma - man lägger fokus på individens behov för att sedan locka fram dennes 
egna insikter och lösningar. Coaching bygger på olika teorier och ligger nära andra 
hjälparroller, vilket lätt leder till förvirring som försvårar förståelsen av coaching. Det 
kan medföra att organisationer och individer uppfattar coaching som otydligt – man kan 
inte särskilja det från andra stödmetoder. Att för TRR byta från titeln rådgivare till 
coach skulle därför kunna innebära att gå från en förvirring till en annan. Detta kan vara 
en förklaring till att TRR håller fast vid titeln rådgivare, trots att arbetssättet främst är 
att betrakta som coaching. Många av rådgivarna använder heller inte begreppet 
coaching i kontakten med sina klienter, då man upplever att det ofta mer förvirrar än 
klargör. Här är således ett tydligt exempel på konsekvensen av att coaching som 
begrepp har populariserats till den grad att man hellre låter bli att använda ordet. Därför 
menar jag att det framöver är viktigt att skapa större tydlighet i när, hur och varför 
coaching ska användas. 
 
Informanterna ger genomgående en bild av att jobba professionellt, seriöst och aktivt 
med coaching som främsta metod gentemot sina klienter. De coachingverktyg som 
används känns igen från t ex Gjerde (2004) och innefattar exempelvis att starta med en 
gemensam överenskommelse om samarbete och eget ansvar, låta klienten sätta agendan 
för samtalen, göra återkoppling med kontinuerliga sammanfattningar under gång (gärna 
av personen själv), att ställa så mycket öppna frågor som möjligt och avsluta med 
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självpåtagna hemläxor. Genomgående lyftes vikten fram av att visa klienten respekt 
och empati samt att skapa en trygg och tillitsfull relation. Flera beskriver också 
betydelsen av det interna stödet mellan rådgivarna. 
 
Så hur bidrar coachingen till att stödja klienterna att nå sina mål? Coachingen bidrar 
med en struktur kring att låta klienterna själva ta ansvar för sin situation och komma 
fram till sina egna lösningar. Den förflyttar tyngdpunkten från rådgivaren till klienten 
som expert över sitt eget liv och sina handlingar. Ibland kan detta komma som en 
överraskning för klienten som har en förväntan om att rådgivaren ska ”fixa” denne ett 
nytt jobb. Coachingtekniken upplevs då som ett stöd att hålla fast vid, bland annat för 
att undgå fällan att för snabbt bli lösningsfokuserad. Genom coaching görs istället en 
inledande, grundlig inventering som den kommande processen sedan kan bygga på. 
Coaching beskrivs också som en teknik att läsa av sin klient för att fånga just dennes 
specifika status och behov.  
 
Rådgivarnas beskrivning av själva processen kan sammanfattas i ett antal steg, där varje 
fas är lika viktig att respektera och stödja; Från sorgearbete till acceptans, att kartlägga 
nuläget, börja se framåt och sätta mål samt till sist handla för att nå målen. Många 
återkommer till att en av nycklarna ligger i att få klienten att hitta sin egen drivkraft och 
motivation. Informanterna menar att bara tron på klienten kan skapa motivation. 
Drivkrafterna att tro och jobba för målen hindras emellertid ofta av inre föreställningar. 
En intressant iakttagelse är att det tycks vara styrkorna som är svårast att se. Man 
räknar ut sig själv på förhand, fastän man har en mängd starka förmågor. Men 
föreställningen om sig själv skymmer sikten. Där kan coaching stödja klienten i att få 
nya insikter – att öppna ögonen. Med hjälp av rak feedback kan klienten bli varse sina 
inre hinder och upptäcka de möjligheter som faktiskt finns. Coaching stödjer den 
process som leder fram till denna för klienten djupare nivå. Många informanter menar 
att coaching ger lättast effekt på personer som redan är motiverade men att det behövs 
mest på dem som har svårast att hitta sin motivation. 
 
Flera informanter menar att det på lång sikt är det coachande förhållningssättet som gör 
att klienterna inte kommer tillbaka. Om man har som kriterium att nå hållbara resultat – 
klienten får ett jobb som denne verkligen vill ha – är coaching det snabbaste sättet. 
 
Balansgången och yrkesskickligheten ligger mycket i att möta personen där den är. 
Friheten för klienten är stor, vilket innebär att man inte tvingas in i någon mall och 
ersättningen fortgår även om klienten väljer att inte utnyttja rådgivarna som en resurs 
och möjlighet. Det innebär omvänt, precis som i projektet Jobbverkstad (Johansson & 
Persson, 2002), att möjligheterna och ytan att växa på blir stor. Dessa betingelser bör 
passa mycket bra ihop med just coaching, som på ett förutsättningslöst sätt utgår ifrån 
klientens behov och målsättningar och därigenom kan utnyttja denna högre frihetsgrad. 
Detta kan vara en bidragande orsak till TRR:s goda resultat med 80 % av klienterna 
som skaffar sig ny sysselsättning. Att friheten är viktig stärks av resultatet från 
arbetsmarknadsprojektet (Thorson, 2005) där strävan att uppvisa goda resultat ledde till 
att coacharbetet blev mer anpassningsinriktat och därmed begränsat. 
 
Coaching och rådgivning används omväxlande och i olika utsträckning av 
informanterna. Man behöver kunna växla mellan coaching och rådgivning och en del 
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uttrycker svårigheten att gå från det ena till det andra. Sammanfattningsvis upplevs 
coaching som överlägset när det gäller någon form av personlig utveckling och 
personligt växande. Det fungerar sämre när det handlar om mycket fakta och detaljer. 
En nackdel med expert/rådgivarrollen som lyfts fram är att man hela tiden måste hålla 
sig ajour på det man ska vara expert på. Coachingrollen upplevs på det sättet som 
friare; det kräver en annan kompetens men den är inte faktabaserad. 
 
Det beskrivs också en annan typ av informationsgivning som upplevs som viktig. Den 
handlar om att dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter som rådgivare och 
medmänniska. Att dra paralleller och anknyta till sådant som kan inspirera, t ex berätta 
om andra eller om något av intresse på arbetsmarknaden etc. Det är dock inte samma 
som att ge råd; Informationen lämnas men det är upp till klienten att avgöra vad denne 
vill göra med den. 
 
I stort anser samtliga informanter att klienternas förutsättningar för coaching är väldigt 
goda vid TRR – metodiken, ekonomiskt, personalmässigt. Men något som ibland 
upplevs som hämmande, trots det goda uppsåtet, är de förmånliga ekonomiska villkoren 
i avtalen för TRR:s klienter. En tryggad ekonomi för klienten under lång tid framöver, 
även utan jobb, verkar ibland som en ekonomisk låsningseffekt. Drivkraften och 
motivationen att jobba för en ny sysselsättning blir i vissa fall mindre än lockelsen att 
kunna ”ta det lugnt”. Även möjligheten till att få betalda kurser kan verka i samma 
riktning. 
 
En del informanter ansåg också att det kan finnas en motsättning mellan att skapa de 
bästa förutsättningarna för coaching och ledningens/uppdragsgivarnas krav på att 
leverera snabba resultat. Ont om tid, många klienter och volymfokusering kan ha en 
negativ inverkan. Man tror att uppdragsgivarna kanske ser coaching som lite mer 
”flummigt” än handfast rådgivning, vilket sannolikt bidrar till att det inte riktigt lyfts 
fram som det förtjänar. Flera menar att Trygghetsrådets professionalism och 
möjligheter att erbjuda klientanpassad och flexibel coaching (även längre tid vid behov) 
skulle kunna lyftas fram som unikt för TRR, i jämförelse med konkurrenterna. Istället 
upplever en del att TRR i marknadsföringen fokuserar på paket och teknik. Om TRR 
ska möta människan där den är så menar man att TRR istället bör lyfta fram flexibilitet 
- mer än paketering av i förväg specificerade tekniker. 
 
Rådgivarna trivs överlag mycket bra att jobba enligt det coachande förhållningssättet. 
Det anses genomgående som både roligare och mer givande än ren rådgivning, samt att 
det bidrar till den personliga utvecklingen. Det kräver emellertid mer, både i form av 
närvaro och koncentration. Därför betonas vikten av att vara utvilad för bästa resultat, 
att inte ha för många samtal per dag och att se till att skapa variation under arbetsdagen. 
Det interna stödet från varandra lyfts också fram som oerhört viktigt för både 
arbetsglädje och resultat. Som stöd och utveckling i det coachande förhållningssättet 
efterlyser man praktisk coachingträning för att, som en uttrycker det, ”kunna slipa på 
mig själv som verktyg - så jag blir ännu bättre!”. 
 
Vid bedömning av en kvalitativ studies ”validitet”, tas hänsyn till bland annat empirisk 
förankring i data, koherens, kvalitativ generaliserbarhet och nytta (Langemar, 2005). 
Den empiriska förankringen i föreliggande studie anser jag vara god, då analysen av 
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textmassan har genomförts på ett omsorgsfullt och noggrant sätt. Emellertid finns alltid 
risken att min förförståelse som intervjuare och författare av denna studie kan medföra 
ett visst bias. Begreppet förförståelse innefattar allt det man tror och vet om sitt ämne 
före undersökningen. Min erfarenhet av coaching är att jag själv har två coaching-
utbildningar samt jobbar med coaching. Min allmänt positiva inställning kan ha 
påverkat informanterna och kan också ha påverkat hur jag tolkade informanternas svar. 
För att kunna förstå något måste man emellertid ha en förförståelse. Man kan säga att 
förförståelsen är på både gott och ont. Den är en förutsättning för förståelse och sätter 
samtidigt gränser för vad man kan förstå (Langemar, 2005).  
 
När det gäller den kvalitativa generaliserbarheten av en studie är denna beroende dels 
av erhållna data samt av urvalet av informanter. Syftet är att dessa ska ge tillräcklig 
information för att kunna ge en kvalitativ beskrivning som kan generaliseras för hela 
populationen, i detta fall rådgivarna vid TRR som deltagit i en coachingutbildning. Som 
ett mått på om detta har uppnåtts används ibland begreppet mättnad, i betydelsen 
mängden möjlig information som kan fås ut från den population som en studie vill 
spegla. Mättnad anses nådd när ytterligare datainsamling (t ex fler intervjuer) inte anses 
ge någon ny information. I denna studie kunde jag konstatera i de avslutande 
intervjuerna att så mycket ny information framkom inte, snarare fanns en 
samstämmighet med tidigare intervjuer men i andra ordalydelser. Den så kallade 
koherensen mellan intervjuerna var stor (informationen hängde ihop). Det kan ändock 
diskuteras om spridningen har varit tillräcklig, då TRR har kontor över hela landet. I 
denna studie ingick endast 4 av de 38 kontoren. Man bör också hålla i minnet att 
generaliserbarheten sträcker sig bara till de ca 50 rådgivare som har deltagit i 
utbildningen. Min slutsats är ändå, på basis av samstämmigheten i informationen och 
noggrannheten i analysen, att generaliserbarheten är hyfsat god. En förhållandevis 
tydlig bild av coaching vid TRR har tonat fram. Nyttan med studien utgörs framförallt 
av att TRR får återkoppling på hur coaching som metod upplevs av rådgivarna. Flera 
förslag till vidareutveckling lämnas också. 
 
TRR har hittills endast egna utvärderingar i form av övergripande klientmätningar. För 
att få reda på just coachingens inverkan och effekter skulle mer specifika mätningar 
behöva införas. Ett förslag på fortsatta studier är att följa upp hur klienterna upplever 
rådgivarnas coachande förhållningssätt vid TRR och vilket stöd de anser det har gett 
dem. Intressant vore att knyta klienternas upplevelser till utfall i jobbsökandet d v s i 
vilken grad de konkret har uppnått sina mål – att få ny sysselsättning. 
 
I ett bredare perspektiv gällande forskning om coaching så har man hittills mest 
fokuserat på individers upplevelser av coaching och mindre (om ens alls) på de faktiska 
resultaten och effekterna, framförallt på organisatorisk nivå. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att det behövs mer forskning inom området och att denna sker på en mer 
vetenskapligt jämförbar grund. Med det menas exempelvis mätbara, faktiska effekter 
(inte bara upplevda) samt säkerställande av sambandet mellan coaching och uppnått 
resultat (och därmed uteslutande av andra, bakomliggande variabler). Ett tydliggörande 
av coachingens primära arbetssätt och därav påföljande effekter skulle bidra till att 
skapa större klarhet kring coaching som begrepp och metod.  
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BILAGA 1  -  Intervjuguide 

 
Inledning 
o Ålder, kön  
o Utbildning 
o Hur länge har du jobbat som rådgivare på TRR? Annan erfarenhet av rådgivning 

eller coaching 
o Beskriv din arbetssituation som rådgivare i stort  

 
Coaching 
Du som rådgivare 

o När gick du coachingutbildningen  -  hur blev du utplockad 
o Hur definierar du begreppet coaching 
o Kan du beskriva hur du jobbar med coaching 
o Vilka andra metoder använder ni som rådgivare 
o Vad tycker du gör coaching unikt jämfört med andra metoder 
o Hur ser du att coaching kan skapa värde/effekt/resultat för klienten 
o Hur ser du att coaching kan skapa värde/effekt/resultat för TRR 
o Skillnader med coaching jämfört med rådgivning  -  exempel (för-/nackdelar, 

tidsåtgång, upplägg, effekter etc) 
o Hur har coaching förändrat ditt arbetssätt/roll? Skillnad  -  exempel 
o Coachingens största fördel – största nackdel 
o Hur uppfattar man coaching rent generellt bland rådgivarna 
o Hur pass mycket/ofta jobbar du med coaching jämfört med andra metoder 
o Hur fattas beslut vem som skall erbjudas coaching  -  kännetecken, 

gemensamma drag 
o När i processen är det lämpligt med coaching 
o Hur ser du på klientens egna ansvar i coaching jämfört rådgivning 
o Hur säkerställer du att klienten förstår sin roll och det egna ansvaret 
o Vilken betydelse har coaching personligen för dig? Vad ger det dig 
o Hur mycket kommer du att använda coaching i framtiden 

 
Klienten som blir coachad 

o Vilka förväntningar upplever du att klienten har på coaching 
o Vilka effekter får coaching för klienten  -  vanligaste (nytt jobb, mindre/större 

förändring, etc) 
o Skillnad i effekter jämfört med rådgivning 
o När fungerar det som bäst 
o Har det hänt att det inte har fungerat 
o Hur uppfattar man coaching rent generellt bland klienterna 

 
Utvärdering 
o Hur bedömer du om coachingen har varit framgångsrik 
o Vilken feedback har du fått av dom som har coachats 
o Hur följer TRR upp coaching som insats och dess effekter 
o Är det några förutsättningar som saknas för att uppnå bästa möjliga resultat 

 
o Är det något du vill tillägga innan vi slutar? 


