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UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ”PERSONLIG COACHING” 

 
Sofia Paulin 

 
I dagens snabbt föränderliga samhälle är coaching ett begrepp, som 
blir allt vanligare både i individuella och organisatoriska sammanhang. 
Coaching är en kreativ process som hjälper individen eller 
organisationen att utvecklas och maximera sin potential för att nå 
önskade mål. Syftet med denna studie var att få en förståelse av 
enskilda individers subjektiva upplevelser och erfarenheter som de 
anser sig ha nytta av efter en specifik kurs i Personlig Coaching. 
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med de två ansvariga 
coacherna samt fyra kursdeltagare. Materialet analyserades enligt 
induktiv tematisk analys. Resultatet visar att coachernas intentioner 
med utbildningen i hög grad överensstämmer med deltagarnas 
upplevelse av kursen. Det vill säga att deltagarna tillgodogör sig 
konkreta metoder som de kan använda för att utnyttja sina egna 
förmågor och resurser bättre i vardagen.  

 
Det nya arbetslivets förutsättningar  
I dagens snabbt föränderliga, informationstäta och högteknologiska samhälle möter 
människor ständigt nya utmaningar, både yrkesmässigt och privat (Lundberg & Wentz, 
2004). Den snabba utvecklingstakten och globaliseringen kräver att organisationer och 
individer måste anpassa sig för att kunna hantera effekterna av detta (Whitmore, 2002). 
Den globala utvecklingen ställer krav på nya förmågor och strategier hos både 
organisationer och individer för att en hälsosam psykosocial arbetsmiljö ska kunna 
utvecklas eller skapas (Karasek, 2001). På grund av den allt snabbare förändringstakten i 
samhället är det många människor som upplever att de inte har någon bra riktning att följa i 
livet samt att det är svårt att välja vilket av alla tänkbara mål som de ska sträva efter att 
uppfylla (Berg, 2006). Arbetslivet består inte längre av tydliga ramar och trygghet med 
rimliga förväntningar och krav på den enskilda individens förmågor (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; Theorell, 2006). Förutsättningarna i det nya 
arbetslivet är föränderliga, fler individer upplever idag en lägre grad av kontroll och 
inflytande över sin arbetssituation än för 15 år sedan. Det finns ofta ingen tydlig gräns för 
hur mycket, hur effektivt och hur väl arbetet ska utföras, för den enskilda individen. En 
person som kan hantera förutsättningarna och bli motiverad av den frihet som ges och de 
höga krav som ställs i arbetslivet har däremot ofta en större möjlighet att utforma sin egen 
individuella arbetssituation. I det nya arbetslivet värderas människors individuella förmågor 
och prestationer i större utsträckning än tidigare. En person som är attraktiv på 
arbetsmarknaden har en större trygghet och möjlighet till bra arbetsvillkor medan en person 
som inte har de rätta förutsättningarna riskerar att hamna utanför. Konsekvenserna av dessa 
nya förutsättningar kan i vissa fall bli förödande för den enskilde individen. Många 
undersökningar visar på stora försämringar i den psykosociala hälsan som bland annat 
resulterar i stressrelaterade sjukdomar.  
 



 
 

 

 

   
2 

Yrkesmässigt kan de förändrade förutsättningarna innebära ökande ansvarsområden ur ett 
individperspektiv (Docherty & Huzzard, 2003). Bland annat har den traditionella roll som 
en arbetsledare tidigare haft förändrats och arbetsledarens arbetsuppgifter delegeras ofta ut 
på fristående arbetsgrupper. Med det nya ansvaret och de krav som ligger på den enskilda 
individen i arbetsgruppen är det därför angeläget att utveckla goda relationer till sina 
medarbetare men även till företagets leverantörer och kunder. I detta sammanhang framgår 
det tydligt att medarbetaren bör vara medveten om sin individuella kompetens och sina 
styrkor för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Att kompetensutveckla sig har mer 
eller mindre blivit ett måste för individen att bibehålla anställningsbarheten. 
 
Det nya arbetslivet karaktäriseras idag till stor del av flexibilitet på arbetsmarknaden både 
ur ett organisatoriskt och ur ett individuellt perspektiv (Allvin et al., 2006; Berg, 2006; 
Docherty & Huzzard, 2003). I många organisationer har strukturen ändrats från förutsägbar 
och hierarkisk till flexibel, snabbt föränderlig och platt. Det förväntas att individerna ska 
vara flexibla så till vida att de själva i stor utsträckning är ansvariga för sin egen 
arbetssituation. I denna flexibilitet ingår att individen själv ansvarar för sin utveckling, 
exempelvis genom kompetensutveckling men även genom att byta arbetsplats och yrkesroll 
när det blir aktuellt. 
 
En förändring av vilka arbetstider som gäller och var medarbetarna ska utföra sitt arbete är 
en typ av flexibilitet som berör både organisationen och individen (Allvin et al., 2006; Berg, 
2006; Docherty & Huzzard, 2003, Theorell, 2006). För medarbetaren kan det innebära en 
frihet att själv bestämma över sina arbetstider. Det finns dock en del risker med den här 
typen av flexibilitet. En risk är att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Det kan 
resultera i att individen arbetar i stället för att återhämta sig. Ur organisationens perspektiv 
kan flexibilitet ses som utbytbarhet, det vill säga att organisationen gör sig mer eller mindre 
oberoende av individen genom att använda sig av exempelvis behovs- och 
visstidsanställningar eller inhyrd personal från bemanningsfirmor (Allvin et al., 2006; Berg, 
2006; Docherty & Huzzard, 2003).  
 
Forskare har visat på att flexibla organisationer är mer effektiva och att tillväxten är 
starkare i den typen av företag (Allvin et al., 2006; Berg, 2006; Docherty & Huzzard, 2003). 
Frågan är vilka effekter den fria, flexibla, snabbt föränderliga, individualiserade 
arbetsmarknaden får för den enskilda individen?  
 
KASAM – Känsla Av SAMmanhang 
Antonovsky (1991) menar att en människa behöver uppleva en Känsla Av SAMmanhang 
(KASAM) för att kunna förhålla sig på hälsosamt sätt till livets påfrestningar och 
utmaningar. Han har genom sin forskning funnit att en känsla av sammanhang är 
nödvändig för individens välbefinnande. Denna känsla av sammanhang består främst av tre 
komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
Begriplighet avser i vilken utsträckning en individ finner att yttre och inre stimuli går att 
förstå med förnuftet. En person kan antingen uppfatta information som ordnad, 
sammanhängande, strukturerad och tydlig eller som oordnad, icke-sammanhängande, 
tvetydig, svår att tolka, överraskande eller i värsta fall bara som ett kaos. En person med en 
hög känsla av begriplighet upplever att mycket av den information hon tar del av, så även 
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ny information, är förutsägbar. Personen kan även förklara och hantera oväntad och 
överraskande information som exempelvis negativa besked om död eller andra motgångar 
på ett sunt sätt.  
 
Hanterbarhet avser känslan av att ha tillgång till de resurser som krävs för att kunna 
hantera de krav som uppstår i privat- och arbetslivet. En hög känsla av hanterbarhet gör att 
en person kan reda sig och inte känner sig orättvist behandlad eller som ett offer inför livets 
omständigheter. 
 
Meningsfullhet innebär att en person upplever att hennes livssituation medför en 
känslomässig innebörd. Med det menas att personen upplever att de krav som ställs i livet 
är värda att investera energi och engagemang i och att hon känner sig motiverad att anta de 
utmaningar som livet har att erbjuda och söka mening i dessa.   
 
Självkänsla 
En viktig aspekt för att kunna hantera dagens föränderliga samhälle är självkänsla (Johnson, 
2003; Withmore, 2002). Självkänsla kan beskrivas som personlighetens livskraft och avser 
hur en person värderar sig själv, samt huruvida personen känner en inre tillfredsställelse 
och tillit till sig själv. Självkänslan kan delas upp i en grundläggande/inre självkänsla och 
en prestationsbaserad/yttre självkänsla. Den inre självkänslan anses vara en relativt stabil 
och bestående grundegenskap, medan den yttre är mer dynamisk och situationsbetingad 
(Hallsten, 2002; Johnson & Forsman 1995; Johnson, 2003). Den inre självkänslan kan 
beskrivas som emotionellt grundad (Johnson, 2003). En god grundläggande inre självkänsla 
kännetecknas av att personen har en positiv syn på livet, kan uttrycka sina känslor och 
behov, har god integritet och förmåga till att ha bra relationer till sin omgivning (Johnson & 
Forsman 1995; Johnson, 2003). Den yttre prestationsbaserade självkänslan är en känsla 
som individen förvärvar, denna självkänsla är i hög grad beroende av individens egen 
prestation och andra människors erkännande. Hög yttre självkänsla kännetecknas av att 
individen ställer höga krav både på sig själv och på omgivningen, tar mycket ansvar och är 
högpresterande i alla situationer. Genom att lyckas med sina prestationer stärker individen 
sin yttre självkänsla.  
 
Det är dynamiken mellan inre och yttre självkänsla som avgör hur en individ upplever sin 
situation (Johnson, 2003). En person med hög inre och yttre självkänsla tycker om att 
prestera och utmanar gärna sig själv, men är inte beroende av prestationen i sig för att höja 
sin självkänsla. En person med låg inre men hög yttre självkänsla har däremot behovet av 
att prestera för att höja sin självkänsla. En person med god inre men låg yttre självkänsla 
kan beskrivas som en person som inte behöver prestera för att duga utan är nöjd som det är. 
En person med låg inre och yttre självkänsla kan beskrivas som apatisk med stort behov av 
emotionellt stöd.  
 
I dagens samhälle värderas ofta den yttre självkänslan högre än den inre, det sociala trycket 
visar tydligt att prestation är viktigt för framgång. För att kunna hantera dessa krav är det 
nödvändigt för en person att ha god kunskap om vilka attityder och vilket förhållningssätt 
personen har till sig själv. Denna kunskap och insikt verkar vara avgörande för en sund 
inställning till sin egen prestation.  
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Forskning visar på att sambandet mellan en hög grundläggande/inre och 
prestationsbaserad/yttre självkänsla ofta leder till en stark känsla av sammanhang (KASAM) 
(Johnson, 2004). Det framstår som att det är den grundläggande självkänslan som är 
avgörande för hur stark känsla av sammanhang en individ har. Det vill säga att en person 
som är medveten om sitt eget värde uppfattar livet mer begripligt, hanterbart och 
meningsfullt, vilket också leder till högre välbefinnande hos individen.  
  
Stress 
Huvudfokus i denna uppsats är upplevelser och erfarenheter av Personlig Coaching men då 
författaren anser att stress är ett centralt problem i dagens samhälle samt att stress 
förekommer inom flera delar av resultatet syftar följande genomgång till att ge en relevant 
bakgrund till resultatet. 
 
Den snabba samhällsutveckling som skett har medfört nya påfrestningar och hälsorisker för 
individen (Lundberg & Wentz, 2004; Währborg, 2002). Utvecklingen har övervägande 
skett på ett kulturellt plan medan de biologiska förutsättningarna är de samma. Ett resultat 
av den snabba samhällsutvecklingen har visat sig vara stressrelaterade besvär hos många 
människor. Stress kan definieras som ”de psykologiska och fysiologiska reaktioner som 
uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och som till följd därav ger upphov till 
funktionsförändringar av potentiellt patologisk natur” (Währborg, 2002, sid. 41). Stress kan 
vidare beskrivas som ”en obalans mellan upplevda krav från omgivningen och upplevd 
egen förmåga att hantera dessa krav” (Lundberg & Wentz, 2004, sid. 38). Ur ett 
arbetslivsperspektiv kan stress uppstå då en individ upplever ”höga krav i kombination med 
små möjligheter att påverka sin arbetssituation och dåligt socialt stöd” (Lundberg & Wentz, 
2004, sid. 39). 
 
I begynnelsen av mänskligheten hjälpte våra biologiskt programmerade stressreaktioner oss 
att hantera hotfulla situationer såsom mötet med en björn i skogen (Lundberg & Wentz, 
2004; Perski, 2002; Währborg, 2002). I en hotfull situation förbereder sig kroppen 
automatiskt för kamp- och flykt eller att spela död. Dilemmat är att i dagens samhälle kan 
allt från ett felmeddelande på datorn, en krävande arbetssituation till dålig privatekonomi 
eller ett överaktivt privatliv orsaka dessa biologiskt förprogrammerade stressreaktioner. 
Den stress som används i en överlevnadssituation och som inte genererar några negativa 
effekter kan beskrivas som funktionell stress (Währborg, 2002). Den typ av stress som ofta 
uppstår i dagens högteknologiska samhälle och som ur ett överlevnadsperspektiv är 
obefogad kan beskrivas som dysfunktionell stress. Dysfunktionell stress kan ge upphov till 
diverse stressymtom och om stressreaktionen blir långvarig kan den resultera i 
stressrelaterade sjukdomar.  
 
En stressreaktion kan delas upp i tre faser, den första fasen är en alarmfas där all 
uppmärksamhet riktas mot det som upplevs som ett hot och individen avgör på vilket sätt 
situationen ska hanteras (Perski, 2002). Den andra fasen är en motståndsfas där individen 
använder alla sina resurser för att undanröja den fara som upplevs. Det är här de 
förprogrammerade stressreaktionerna aktiveras. Kamp- och flyktprogrammet hjälper 
individen att bekämpa faran medan spela död-programmet resulterar i en 
uppgivenhetsreaktion i väntan på att faran skall gå över. Under förutsättning att den hotfulla 
situationen neutraliseras återgår kroppen till sitt normala utgångsläge. Då stressreaktionen 
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blir bestående, exempelvis beroende på att individen inte upplever sig ha förmågan att 
hantera de upplevda krav som de moderna livsvillkoren ställer på personen, kan det 
resultera i kronisk stress. Vid en långvarig stressreaktion inträffar en utmattningsfas och i 
denna fas börjar våra resurser att reduceras och den egna kroppen att brytas ned, både 
psykiskt och fysiskt. Det är vid kronisk stress som resulterar i en utmattningsfas som 
stressrelaterade sjukdomar kan uppstå. 
 
De faktorer som kan utlösa stressreaktioner kan benämnas som stressorer (Lundberg & 
Wentz, 2004; Währborg, 2002). Exempel på stressorer kan vara grundläggande fysiska 
miljöfaktorer som till exempel temperatur, ljus och buller. Psykosociala stressorer i 
arbetslivet kan bestå av för hög arbetsbelastning, för höga krav eller alltför monotona och 
enformiga arbetsuppgifter. Brist på möjlighet att påverka och kontrollera sin arbetssituation 
samt bristande socialt stöd både i och utanför arbetsplatsen är andra psykosociala stressorer. 
I privatlivet kan exempelvis balansen mellan betalt och obetalt arbete, relationer till andra 
människor, avgörande livshändelser och individens mentala tillstånd ses som betydande 
psykosociala stressorer. Vad som upplevs stressande är en individuell upplevelse och helt 
beroende av hur en individ hanterar de situationer som uppstår.  
 
Hur en individ reagerar vid stress kan te sig mycket olika beroende på hur stresskänslig hon 
är och vilka copingstrategier hon har (Lundberg & Wentz, 2004; Perski, 2002; Währborg, 
2002). Stresskänslighet kan beskrivas som hur känslig en individ är för yttre och inre 
påfrestningar (Perski, 2002). Individens stressreaktion är avhängig av hur individen tolkar 
en för individen påfrestande situation. Hur stark en stressreaktion blir är i stor utsträckning 
beroende av tidigare erfarenheter och individuella copingstrategier (Lundberg & Wentz, 
2004; Perski, 2002; Währborg, 2002). Med coping menas hur en individ med hjälp av 
kognitiva funktioner och beteenden hanterar de yttre och inre krav och situationer som 
individen ställs inför (DeLongis & Preece, 2000). Det finns framförallt tre olika 
copingstrategier. Den första är problemfokuserad; här agerar individen i syfte att avlägsna 
hotet eller förändra den stressande situationen. Den andra copingstrategin är 
emotionsfokuserad; här strävar individen efter att förändra sin inställning och sitt 
förhållningssätt till den hotfulla situationen. Den tredje copingstrategin är 
relationsfokuserad och visar på hur individer försöker bibehålla och vårda betydande 
sociala relationer under påfrestande perioder. Vidare kan en individs Känsla Av 
SAMmanhang (KASAM) ha inverkan på hur personen upplever stress (Antonovsky, 1991). 
En hög känsla av sammanhang ger ökade möjligheter att hantera stress medan en generell 
frånvaro av denna känsla kan leda till att individen lättare upplever en känsla av stress. 
 
För att beskriva och förutspå huruvida en stressreaktion riskerar att uppstå i en 
arbetssituation har Karasek och Theorell (1990) utformat en modell som består av tre 
dimensioner: krav, kontroll och socialt stöd. Den första dimensionen är krav, som syftar på 
upplevelsen av yttre och inre krav i arbetssituationen. Den andra dimensionen är kontroll, 
som syftar på upplevelsen av inflytande och beslutsutrymme över arbetssituationen. Den 
tredje dimensionen är socialt stöd, som innebär att en person har bra kontakter och 
samarbete med medarbetare och överordnade, får relevant feedback, får hjälp vid behov 
samt har någon att bearbeta sina känslor med utanför arbetet. Kombinationen av dessa 
dimensioner anses ha inverkan på upplevd stress. Exempelvis kan en individ som upplever 
höga krav i kombination med små möjligheter att påverka sin arbetssituation enlig krav-
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kontrollmodellen vara i riskzonen för att utveckla stressrelaterade besvär. Ett bra socialt 
stöd vid sidan om en krävande arbetssituation, med låg kontroll, kan ha en positiv effekt på 
individens upplevelse av stress.  
 
Forskare anser sig ha kunna urskilja två beteendemönster som oftare resulterar i negativa 
stressreaktioner (Lundberg & Wentz, 2004; Perski, 2002; Währborg, 2002). Den så kallade 
Typ-A personligheten har ett beteendemönster som kan bestå av en stark tävlingsanda 
gentemot sig själv och omgivningen, en ständig känsla av tidsbrist på alla områden i livet 
och en aggressiv framtoning. Typ-D personligheten har ett beteende med likheter av en 
mildare form av depression (Perski, 2002; Währborg, 2002). Beteendet karaktäriseras av en 
låg grad av välbefinnande, en känsla av att livet består av övervägande negativa händelser, 
en upplevd känsla av svagt socialt stöd, oro och pessimism. Det framstår som att 
beteendemönster som Typ-A och Typ-D i kombination med den typ av självkänsla en 
individ har kan ha inverkan på upplevd stress (Johnson, 2002). Forskning visar på att en 
person med en hög grad av yttre, prestationsbaserad självkänsla som har ett Typ-A 
beteendemönster är i riskzonen för att uppleva och utveckla stressreaktioner i sin 
arbetssituation. Det är viktigt att påtala att det som utlöser en stressreaktion oftast inte en 
specifik orsak, utan det är oftast en kombination av exempelvis beteende, psykiska, fysiska, 
och sociala faktorer som ligger bakom (Lundberg & Wentz, 2004; Perski, 2002; Währborg, 
2002).  
 
Det framstår som att återhämtningen efter upplevd stress är avgörande för en individs 
välbefinnande (Lundberg & Wentz, 2004; Perski, 2002; von Thiele, Lindfors & Lundberg, 
2006; Währborg, 2002). Bra sömn är exempelvis grundläggande för att hjärnan och 
kroppen ska återhämta sig. Det är en nödvändighet för att en individ ska kunna bibehålla 
god hälsa, fungera bra i dagliga sammanhang, vara välmående och för att hjärnan ska 
fungera på ett tillfredställande sätt. Studier har visat på hur en vecka med högre 
arbetsbelastning och upplevd stress är förknippat med sömnproblem som till exempel 
svårigheter att somna och reducerad längd på sömnen (Dahlgren, 2006). En förklaring till 
sömnproblem kan vara oklara gränser mellan arbete och fritid, vilket ger en ökad 
grundbelastning för individen, vilket kan resultera i försämrad återhämtning (Ekstedt, 2005, 
Theorell, 2006). Sömnstörningar och försämrad återhämtning över en längre period kan 
resultera i fysisk och psykisk utmattning vilket i sin tur kan generera stressrelaterade 
sjukdomar. Andra avgörande faktorer för bra återhämning är fysiskt aktivitet, god kost och 
socialt stöd (Lundberg & Wentz, 2004; Perski, 2002; Währborg, 2002).  
 
Coaching 
Coaching är ett begrepp som blir allt vanligare både i individuella och organisatoriska 
sammanhang. Själva ordet coach är ursprungligen från namnet på byn Koch i Ungern som i 
början på 1500-talet tillverkade vagnar med en speciell fjädring (Berg, 2006). Dessa vagnar 
blev populära i övriga Europa och namnet från byn användes för att beskriva den speciella 
vagnen. På engelska blev det coach. Då ordet började användas i engelska språket på 
1500-talet beskrev det hur människor med hjälp av en coach tog sig från en plats till en 
annan, det kan än idag sägas vara en metafor för vad coachens roll är (Berg, 2006; Gjerde, 
2004). Sedermera kom det att bli ett begrepp inom idrottsvärlden där coachens uppgift var 
att motivera, det vill säga flytta eller coacha en idrottsutövares prestation till en högre nivå. 
Fortfarande idag associeras coaching ofta med idrottsvärlden, men coaching kan användas 
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på alla delar i livet (Berg, 2006). Enligt Berg behöver en människa ofta hjälp av andra 
människor för att kunna utveckla sina talanger, använda sina resurser på bästa sätt, bli 
framgångsrik i arbetslivet och kunna leva ett tillfredställande liv. Coaching kan beskrivas 
som en hybrid av egenutveckling, idrottspsykologi, organisationspsykologi, pedagogik och 
psykologi (Gjerde, 2004). Andra viktiga inslag i coachmetodiken kommer från filosofi, 
kommunikationsteori, terapi och handledning.  
 
De stora förändringar som skett i arbetslivet kan resultera i svårigheter för individen (Allvin 
et al., 2006; Berg, 2006; Theorell, 2006). En aspekt är att alla de krav som individen har på 
sig och de beslut som hon förväntas fatta kan göra det svårt att veta vad som ska prioriteras. 
Ur ett individperspektiv kan en coach inspirera individen att utveckla konkreta färdigheter 
att hantera sin arbetssituation, vidareutveckla sin karriär, sträva efter att uppnå utsatta mål 
och leva ett tillfredställande liv (Berg, 2006). Ur ett organisationsperspektiv kan coaching 
vara ett värdefullt förhållningssätt att använda i chefs- och ledarroller (Gjerde, 2004). I en 
coachande ledarroll strävar ledaren efter att främja medarbetarnas utveckling (Gåserud, 
2001). En coach eller ett coachande förhållningssätt hos ledningen kan bidra till bättre 
kommunikation av mål och förväntningar till de anställda men även bättre feedback och 
samarbete inom organisationen (Berg, 2006). Genom att bedriva ett aktivt coachingarbete 
kan chefer och ledare anpassa kompetensen, motivera och utveckla sina medarbetare, vilket 
i sin tur kan bidra till bättre resultat för verksamheten (Gåserud, 2001). Coaching kan även 
användas för att synliggöra och utveckla individens syn på sig själv och den egna 
kompetensen (Eriksson, 2006). Denna individuella utveckling kan generera positiva 
effekter för organisationen. Coaching kan med andra ord användas som en metod för att 
hantera krav på fokus, förändring och flexibilitet både ur ett individuellt perspektiv och i 
organisationssammanhang. Det finns ingen grundläggande enighet om vad definitionen på 
coaching egentligen är (Berg, 2006; Gjerde, 2004). Det framstår som att tongivande 
instanser och vanligt förekommande definitioner av coaching beskriver det som: en kreativ 
process som hjälper individen eller organisationen att utvecklas och maximera sin potential 
för att nå önskade mål (Berg, 2006; Gjerde, 2004; Whitmore, 2002; 
www.coachfederation.org, 2008). 
 
Enligt Berg (2006) förekommer det huvudsakligen fem basmetoder inom coaching som alla 
har hämtat inspiration från filosofins och psykologins kunskapsområden.  
• Behavioristisk coaching är en metod som fokuserar på beteende. Coachen använder 

tydliga mål, belöningar och bestraffningar för att främja positivt beteende och uppnå 
önskade resultat. 

• Existentiell coaching fokuserar på mening i tillvaron. Coachen arbetar systematiskt med 
de viktiga frågor som leder till en meningsfull tillvaro och ger möjlighet att leva det 
goda livet i balans och harmoni.  

• Humanistisk coaching fokuserar på individens känslor. Individen anses ha de 
inneboende resurser som krävs för att kunna förstå sig själv, lösa sina problem och 
förverkliga sig själv, med vägledning, omtanke och stöd från coachen. 

• Kognitiv coaching fokuserar på en individs sätt att tänka. Individen kan genom att 
reflektera över det egna sättet att tänka, utveckla och lära sig bättre sätt att tänka vilket 
resulterar i önskvärda effekter. 
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• Psykodynamisk systemcoaching fokuserar på helheten och dynamiken i olika 
sammanhang. Coachen hjälper individen att utveckla och förstå samspelet i dynamiken 
mellan individ och miljö.  

 
En skicklig coach kan låta sig inspireras och använda en kombination av de bästa och för 
coachingsituationen mest passande teknikerna i de fem basmetoderna, denna coaching går 
under benämningen eklektisk coaching.  
 
Vidare kan coaching delas upp i två grenar: resultatcoaching och emotionell coaching. 
Resultatcoaching är inriktad på det yttre arbetet, att förverkliga utarbetade mål genom en 
bra besluts- och genomförandeprocess. Emotionell coaching syftar på det inre arbetet, och 
fokuserar på faktorer som mening i livet, självkänsla och andra positiva känslor.  
 
De fem basmetoderna mynnar ut i tre olika former av coaching. Färdighetscoaching 
fokuserar på att förändra, utveckla och förbättra befintliga inre och yttre beteenden, 
egenskaper och färdigheter. Utvecklingscoaching kan handla om att utveckla en individs 
arbetssituation (karriärcoaching). Den kan även användas för att ge individen förmågan att 
kunna leva ett bra liv, exempelvis utveckla förmågan till coping och stresshantering 
(livscoaching). Vidare kan den användas vid utvecklandet av anpassningsbarhet och 
långsiktiga lärprocesser i ett team eller en organisation. Resultatcoaching riktar, som 
nämnts tidigare, in sig på att hjälpa individen, teamet eller organisationen att förverkliga 
konkreta mål.  
 
Syftet med coachingprocessen är som beskrivits tidigare i definitionen av coaching att 
frigöra en människas inneboende potential (Gjerde, 2004). Denna process kan delas in i 
fem steg som inleds med att ”öppna för möjligheter” för att ”främja egna svar, motivation 
och förpliktelse” och ”undanröja hinder” följt av att ”ge stöd, fokus och drivkraft” för att 
avslutningsvis ”skapa resultat” (Gjerde, 2004, sid. 55).  
  
Själva coachingen innebär att en coach genom samtal och övningar hjälper klienten, det vill 
säga den person som blir coachad, att utveckla och hjälpa sig själv att nå sina mål (Berg, 
2006). Coaching beskrivs som en inlärningsmetod där syftet är att utveckla klientens 
individuella talanger och få henne att upptäcka sin egen inre potential. Utgångspunkten är 
att den coachade personen själv måste ta ansvar för sin egen utveckling och sina mål. 
Coachens främsta roll är att genom att ställa de rätta frågorna samt uppmana till handling 
och ge feedback, inspirera och motivera klienten till att ta ansvar för sin egen situation och 
utveckling.  
 
Coachingsamtalet utgår alltid från den konkreta situation klienten befinner sig i för tillfället 
(Berg, 2006). För att kunna skapa en förändring krävs att coachen och klienten har en tydlig 
bild av vad utgångsläget är. Utifrån det aktuella utgångsläget kan klienten med hjälp av 
coachen utveckla strategier som hjälper klienten att uppnå de mål och förändringar som 
denna strävar efter att uppnå. Det är i skapandet av strategier och förverkligandet, men även 
reflekterandet över resultaten och erfarenheterna som coachen bidrar med sitt coachande 
förhållningssätt. Enligt ICF (International Coaching Federation) definieras en professionell 
coachs ansvar i fyra huvudpunkter (www.coachfederation.org, 2008). 1) Att utforska, 
klargöra och arbeta med det klienten vill åstadkomma. 2) Uppmuntra klienten till att 
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utforska och upptäckta sig själv. 3) Främja klientens egna lösningar och strategier. 4) Hålla 
klienten ansvarig.  Med ansvarig menas att klienten har ansvar för målformulering, att hitta 
sina svar och är ansvarig för genomförandet av de mål som sätts upp.  
 
Coachingprocessen består av fem generella och grundläggande faser (Berg, 2006). I den 
inledande fasen är det viktigt att skapa förtroende mellan coachen och klienten, för att ett 
kommande samarbete ska bli framgångsrikt. Förtroendeskapande sker genom klargörande 
av roller, ansvarsområden, förväntningar och utformandet av eventuella spelregler. Därefter 
analyserar coachen och klienten den aktuella situationen och ställer en diagnos, för att 
kunna arbeta vidare med lösnings-, handlings- och resultatalternativ. I nästa fas utformas 
tydliga målsättningar för coachingprocessen. Då målkriterierna är klara skall dessa 
omsättas i handling genom ett aktivt genomförande av den aktuella handlingsplanen. I den 
sista fasen följer coachen och klienten upp och utvärderar resultaten av coachingprocessen 
med hjälp av feedback och/eller belöningar. Dessa fem faser hjälper klienten att utveckla 
sig på ett personaligt plan samt uppnå önskade resultat. 
 
En välanvänd modell som bidrar med struktur till coachingsamtalet är GROW (Berg, 2006; 
Gjerde, 2004; Whitmore, 2002). Denna modell bygger på de fem generella och 
grundläggande faserna som coachingprocessen består av. GROW är en modell som 
förekommer i varierade former. Grundläggande och gemensamt för alla versionerna är att 
de innehåller fyra faser bestående av målformulering, nuläge, möjliga lösningar och en 
sammanfattning av vad klienten och coachen enas om. En väl använd version av modellen 
är John Whitmores (2002), den är utformad enligt följande. G (goal) står för att klienten ska 
formulera mål, kortsiktiga och långsiktiga. Med kortsiktiga mål menas vad klienten önskar 
att få ut av det enskilda coachingsamtalet och de långsiktiga målen syftar på de mål som 
ska finnas med under hela coachingprocessen. I samband med målformuleringen kan 
coachen och klienten även komma överens om vilka förutsättningar som ska gälla för den 
komde coachingprocessen. R (reality) fokuserar på att klienten ska utforska och reflektera 
omkring nuläget. O (options) syftar till den del i samtalet då klienten på uppmaning av 
coachen brainstormar fram så många alternativa handlingsstrategier som möjligt för att 
kunna lösa den aktuella frågeställningen eller utmaningen. W (when, whom, will) är sista 
steget i samtalet och här gör klienten med hjälp av frågor från coachen upp en 
handlingsplan. I samband med handlingsplanens utformande beslutas och preciseras vad 
som ska göras, vilken tidsgräns som gäller, vem som bär ansvar för att det utförs och vilken 
motivation det finns att åtgärda den aktuella frågeställningen. För att kunna använda 
modellen på bästa sätt krävs medvetenhet och ansvarstagande hos klienten. 
 
I coachingsituationen använder sig coachen framförallt av fyra färdigheter, de innehåller 
var och en mängd olika redskap (Gjerde, 2004). Dessa fyra färdigheter är aktivt lyssnande, 
nyfikenhet, handlings- och inlärningsfokusering och intuition. Utöver detta finns det många 
modeller som används för att ge struktur till hur coachingsamtalet ska genomföras.  
 
Inom ramen för samtalet kan coachen använda sig av olika övningar, exempel på en sådan 
övning är Livshjulet (Berg, 2006; Gjerde, 2004). Livshjulet är ett kartläggningsverktyg som 
ofta används i början av ett coachingsamarbete. Syftet med Livshjulet är att klienten och 
coachen ska kartlägga hur nöjd klienten är med olika delar av sitt liv och skapa ett underlag 
att arbeta vidare med. Varianter av hjulet kan användas inom olika områden så som 
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ledarskap och vid andra perspektivövningar. En annan övning kan vara att klienten får göra 
en ”mindmap”, en inre inventering över exempelvis sina kunskaper, erfarenheter och 
preferenser för att öka sin medvetenhet om sig själv och få en tydligare bild av sina egna 
förmågor och färdigheter (Gjerde, 2004). 

Syfte 
 
Det övergripande syftet med denna studie var att få en förståelse av individers subjektiva 
upplevelser och erfarenheter, som de anser sig haft nytta av efter en specifik kurs i 
Personlig Coaching. I detta syfte har jag relaterat coachernas intentioner med kursen till 
kursdeltagarnas upplevelser av kursen. Ett perspektiv som funnits närvarande är att se vilka 
insikter, lärdomar och verktyg som kursdeltagarna tar med sig från kursen. 
 
Avgränsningar 
Undersökningen avgränsades till ett specifikt företag som arbetar med kompetenshöjande 
program inom coaching. Företaget ger bland annat kurser i Personlig Coaching som är 
riktade mot individens personliga utveckling. Med Personlig Coaching syftas det i denna 
studie på en specifik kurs med målsättningen att ge deltagarna möjlighet att hitta 
konkreta ”metoder att själv generera nya tankar och nya beteenden som resulterar i bättre 
användning av dina egna resurser” (www.kompus.se, 2008). Företaget ger även en 
utbildning som heter Coachande Samtal som ger verktyg för hur en person kan använda ett 
coachande förhållningssätt och coachande samtal i exempelvis sin arbetssituation. Denna 
utbildning kan ses som ett fördjupande steg efter Personlig Coaching, det finns dock inget 
krav på deltagande i Personlig Coaching först. 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I följande undersökning har jag använt mig av ett informerat bekvämlighetsurval vid val av 
undersökningsdeltagare. Inledningsvis tog jag kontakt med coachingföretaget. För att få en 
inblick i utförandet av deras kompetenshöjande program fick jag möjlighet att delta på en 
av företagets kursdagar vid utbildningen Coachande Samtal. Vid detta tillfälle tillfrågades 
tre personer som genomgått kursen Personlig Coaching om deltagande i studien. De var 
positiva till att medverka vid en enskild intervju. En fjärde person som personligen inte 
deltagit i Personlig Coaching förmedlade kontakt med ytterligare en intervjudeltagare som 
deltagit i Personalig Coaching. 
 
De aktuella intervjupersonerna var en kvinna, 50 år och en man, 29 år, båda arbetade som 
arbetslagsledare och specialpedagoger på en skola. De hade deltagit i kursen under det 
senaste halvåret och avslutade utbildningen en till två månader innan intervjutillfället. En 
kvinna, 36 år, som arbetade som biträdande rektor på en annan skola, deltog i kursen sex år 
innan intervjutillfället. Den fjärde deltagaren var även det en kvinna, 58 år, som arbetade 
som utbildare på en bank och deltog i kursen två år innan intervjutillfället.  
 
Vidare har jag intervjuat de två coacherna som driver företaget och företrädesvis håller i 
kursen Personlig Coaching. Båda coacherna är kvinnor, 54 år och 43 år gamla, de har vid 
intervjutillfället drivit företaget och genomfört kompetenshöjande utbildningar inom 
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coaching tillsammans i tio år. Innan de utbildade sig till coacher har de båda ett förflutet 
som idrottslärare. 
 
Datainsamlingsmetod 
Coaching var för mig ett relativt nytt och outforskat ämne när jag beslutade mig för att 
utföra denna studie. Min förförståelse för ämnet coaching var därför begränsad vid 
intervjutillfällena.  
 
Datamaterialet samlades in genom enskilda intervjuer med alla informanterna. För att få så 
uttömmande information om ämnet som möjligt samt minimera min påverkan av 
informationsflödet valde jag att genomföra halvstrukturerade intervjuer med öppna svar. 
Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på informanternas arbetsplatser. 
Intervjupersonerna informerades i förväg om syftet med undersökningen och hur 
intervjuerna skulle gå till. De informerades också om att deltagandet var frivilligt och att de 
när som helst kunde avbryta intervjun samt att allt material skulle avkodas och att alla data 
hanteras konfidentiellt. Deltagarna informerades även om möjligheten att ställa frågor 
omkring eventuella oklarheter innan intervjun startades. Intervjutiden varade mellan 45 
minuter till en timme och medgivande till bandupptagning och användning av 
datamaterialet inhämtades från respektive deltagare. Bandupptagningarna har noggrant 
transkriberats för att säkerställa arbetet med analysen av innehållet i materialet.  
 
Vid intervjuerna användes två olika intervjuguider som underlag, de innehöll båda 
relevanta delområden och exempelfrågor för studien (Trost, 2005) (se bilagor). Den ena 
intervjuguiden var anpassad till coachernas perspektiv medan den andra var anpassad till 
kursdeltagarnas perspektiv. Målet var att coachernas intervjuguide skulle spegla deltagarnas 
intervjuguide för att få en bild av hur coachernas intentioner med Personlig Coaching och 
kursdeltagarnas upplevelser och erfarenheter av Personlig Coaching relaterar till varandra. 
 
Analys 
Vid analysprocessen har jag använt mig av den induktiva tematiska analysmetod som 
framställts av Hayes (2000). Analysprocessen inleddes med att jag noggrant läste igenom 
de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att få en god uppfattning om innehållet i 
materialet. Efter det markerades stycken som var relevanta för syftet och tillhörande 
nyckelord antecknades i marginalen. Nyckelord med tillhörande citat sorterades därefter in 
i relevanta teman. Vidare bearbetade jag texterna upprepade gånger tills allt som tillhörde 
respektive tema plockats ut. Därefter definierades och namngavs de olika temana som 
framträtt ur materialet. Slutligen har de olika temana bearbetats och strukturerats om till 
den text som utgör resultatet i denna uppsats.  
 
Själva analysprocessen pågick över en längre tid. Eftersom materialet var omfattande, var 
det av betydelse för utformningen av undersökningens resultat att låta analysen ta tid. 
Genom att granska datamaterialet vid upprepade tillfällen under en längre period fick jag 
möjlighet att upptäcka de mer subtila citaten och temana. Jag har kunnat uttyda elva 
huvudteman ur datamaterialet som framstår vara av betydelse. Jag har under hela 
analysprocessen försökt att ha en god förankring i datamaterialet. 
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Resultat 
 
Utgångspunkt - Personlig Coaching 
Utgångspunkten för undersökningen är kursen, Personlig Coaching, som fyra av 
intervjupersonerna deltagit i och två av intervjupersonerna ansvarat för att genomföra. 
Nedan följer en beskrivning av innehållet i kursens olika delar och syftet med kursen. 
 
Kursen Personlig Coaching syftar till att öka individers kompetens om hur de kan använda 
sina egna resurser på ett nyttigare och mer effektivt sätt i sin vardag (Kompus, 2007 ). 
Personlig Coaching handlar om att utveckla en ökad medvetenhet och ansvarskänsla hos 
den enskilda individen. Deltagandet i kursen avser att utrusta individen med konkreta 
verktyg som kan användas för att förstå sin omgivning bättre, personlig utveckling och att 
nå önskvärda mål. Kursen består av sju steg som är anpassade för att ge bästa möjliga 
individuella utveckling och resultat. 
 

Steg 1 – Gemensam introduktion 
Deltagarna får en möjlighet att genom övningar och teoretisk genomgång om mental 
träning, kommunikation och personliga arbetsstilar skapa sig en bild av utbildningens 
innehåll och metodik. Syftet med introduktionen är att skapa en förförståelse inför vad 
utbildningen kan erbjuda.  
 

Steg 2 – Nulägesintervju 
Vid en individuell intervju skapar deltagaren och coachen genom övningar och samtal 
medvetenhet och klarhet omkring deltagarens nuvarande situation. Syftet med denna 
intervju är att skapa ett tydligt utgångsläge för individen inför deltagande i Personlig 
coaching. 
 

Steg 3 – Träningsdagar 
Detta steg består av två gemensamma utbildningsdagar, där fokus ligger på att 
medvetandegöra deltagarna om deras mentala, sociala och lärande förmågor. 
 
Genom föreläsningar, övningar och samtal strävar coacherna efter att ge kunskap och skapa 
insikt om den egna mentala förmågan och hur den kan utvecklas med hjälp av mental 
träning. Frågor som exempelvis; hur en person ska nå sina mål på ett effektivt sätt, stärka 
sitt självförtroende, hantera stress eller använda sina resurser på bästa sätt, berörs här.  
 
På samma sätt strävar coacherna efter att skapa medvetenhet omkring deltagarnas sociala 
förmåga, det vill säga förmågan att kommunicera. Social förmåga kan även vara att kunna 
ta till vara på och förstå att olikheter är en styrka och en förutsättning för kreativitet. Här 
diskuteras frågor omkring vad tydlig kommunikation är och hur olika individer tänker och 
fungerar.  
 
Genom att göra en arbetsstilsanalys strävar coacherna efter att ge varje deltagare ökad 
insikt om sin lärandeförmåga. Arbetsstilsanalysen visar på vilka individuella preferenser en 
person kan behöva som stöd vid lärande, utveckling och förändring. Syftet med dessa 
gemensamma träningsdagar är att deltagarna ska få prova på olika verktyg som stärker de 
olika förmågorna. 
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Steg 4 – Målarbete 
Under en halv dag får deltagarna gemensamt genom teori, övningar och samtal en ökad 
förståelse omkring värdet av kraftfulla mål och hur de hittar sin egen motivation. Syftet 
med målarbetet är att skapa underlag till den personliga träningsplanen.   
 

Steg 5 – Personlig träningsplan 
Vid ett individuellt coachingsamtal strävar coachen efter att öka deltagarens medvetenhet 
omkring vilka mål deltagaren är ute efter att uppnå. Här skapas ett underlag för den 
fortsatta egna träningen och diskuteras hur deltagaren ska göra för att kunna träna i 
vardagslivet. Syftet med träningsplanen är att deltagaren med stöd av de insikter och 
kunskaper som utbildningen har givit ska kunna genomföra de förändringar deltagarna 
önskar vidta.    
 

Steg 6 – Individuell coaching 
För att följa upp och stödja den fortsatta utvecklingen har coachen och deltagaren 
ytterligare tre individuella coachingsamtal som sker med några veckors mellanrum. Syftet 
med coachingsamtalen är att med samtalet som verktyg skapa en ökad medvetenhet 
omkring den aktuella situationen hos deltagaren. Coachingsamtalet ska även hjälpa 
deltagaren att förstärka den egna träningen i det vardagliga livet och hitta alternativa 
lösningar på de områden som deltagaren vill arbeta med. 
 

Steg 7 – ”Startskottet” 
Avslutningsvis får deltagarna under en gemensam halvdag diskutera de kunskaper och 
erfarenheter de tillgodogjort sig under kursens gång. De får även diskutera hur de ska 
använda sig av sina kunskaper och insikter i framtiden samt formulera ny personlig 
träningsplan. Syftet med ”startskottet” är att stärka individernas fortsatta utveckling.  
 
Resultat av intervjuer 
Nedanstående resultat består av intervjupersonernas tankar, upplevelser och erfarenheter 
omkring Personlig Coaching. För att öka läsförståelsen har talspråk justerats om till 
skrivspråk vid behov. Vidare har jag valt att presentera coacherna för sig och 
kursdeltagarna för sig i resultatet för att skapa stringens mellan coachernas intention med 
och deltagarnas upplevelse av Personlig Coaching.  
 
De elva huvudteman som jag fått fram i min analys är: 
1. Syfte, innehåll, upplägg, metodik av kursen, Personlig Coaching 
2. Förväntningar inför Personlig Coaching 
3. Upplevelser av kursen Personlig Coaching 
4. Coachingsamtalet  
5. Verktyg i Personlig Coaching 
6. Självkänsla 
7. Stress och stresshantering 
8. Resultat av kursen 
9. Hålla Personlig Coaching vid liv 
10. Kritik/Skepticism 
11. Förebyggande eller utvecklande? 
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1. Syfte, innehåll, upplägg, metodik av kursen, Personlig Coaching 
 

Coacher 
”Coaching är verkligen ett ypperligt tillfälle att inte tala om för andra hur de ska göra […] 
utan att fråga, för att få reda på hur de fungerar och att de hittar sitt bästa sätt, alla har 
sitt bästa sätt, hittar man det så kommer det att fungera och det blir bra.” (coach) 
 
Coacherna beskriver hur kursen, Personlig Coaching inleds med ett individuellt samtal med 
varje deltagare för att de ska få en bra uppfattning om var just den personen befinner sig i 
livet. Efter det kommer de två gemensamma kursdagarna som genomförs i grupp och 
avslutningsvis deltar varje deltagare i tre individuella coachingsamtal. Coacherna har 
arbetat enligt detta upplägg på kursen Personlig Coaching i tio år och har erfarit att det är 
ett bra sätt att hjälpa människor skapa förändring som ger goda resultat.  
 
Syftet med kursen är enligt coacherna att ge deltagarna en ökad medvetenhet och insikt om 
sig själva, sina egna personliga förmågor samt en större förståelse för hur de själva fungerar 
i olika situationer, vad det beror på och hur de ska handla för att få mer kontroll över sin 
egen situation (jämför med kurspresentationen).  
 
Coacherna utgår från att alla människor har mentala, sociala och lärande förmågor. Genom 
Personlig Coaching kan individen bli medveten om dessa förmågor samt hur de kan träna 
och utveckla dessa. 
 
Metodiken coacherna använder är främst upplevelsebaserad, då de anser att det är först när 
en person agerar med hela kroppen som lärdomen och insikterna verkligen införlivas i 
människors medvetenhet. Övningarna varvas med en del teori och en stor del reflektion. 
Vid reflektionstillfällena får deltagarna möjlighet att reflektera över hur de reagerade, vad 
de upplevde och varför, under övningen. Reflektionen är viktig för att deltagarna ska få tid 
på sig att ta till sig det som de upplevt i övningarna. Hela kursen är uppbyggd på att varje 
person tar de steg som den personen är mogen att ta.  
 
De två gemensamma kursdagarna består av ett flertal ämnesområden som varvas. Exempel 
på dessa kan vara:  
-förmedlandet av kunskaper och insikter om hur människor fungerar  
- hur hjärnan fungerar  
- vad självkänsla, attityd, motivation och koncentration är  
- hur en person gör för att förändra och förbättra dessa egenskaper  
- vad mental träning är  
- vad tanken är och hur tankarna kan påverka en person  
- hur en person kan förändra och använda sina tankar på ett bra sätt  
- att öka individens sätt att kommunicera och förstå kommunikation  
- vad det är att vara i balans och hur det går att skapa bättre balans i livet  
 
Det är kombinationen av de gemensamma utbildningsdagarna och de individuella 
coachingsamtalen som är ”skillnaden som gör skillnaden” som en av coacherna uttrycker 
det. Utbildningsdagarna bidrar till att deltagarna mentalt öppnar sig, ökar sin insikt och 
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medvetenhet om sig själv. Vid de individuella coachingsamtalen får alla bitar möjlighet att 
med hjälp av coachen falla på plats hos den enskilde deltagaren.  
 
2. Förväntningar inför Personlig coaching 
 

Coacher 
Coacherna framhåller att individernas nuläge, livssituation och förhållningssätt till olika 
områden i livet, inställning till personlig utveckling men även coachernas sätt att leda 
gruppen är delar som kan bidra till att påverka deltagarnas upplevelse av Personlig 
Coaching. En av coacherna menar att de kan tillhandahålla det coachande förhållningssättet, 
teknikerna och verktygen men om deltagaren inte har rätt inställning så kommer kursen inte 
att ge några resultat.  
 
Coacherna påtalar att det finns en risk att den enskilda deltagaren upplever att de är fel och 
känner sig personligen kritiserad i början av kursen. Det beror på att fokus ligger på 
deltagarnas personliga förmågor då Personlig Coaching fokuserar på den personliga 
utvecklingen. Det är dock något som coacherna menar att de flesta deltagare snabbt inser 
inte stämmer, då de är noga med att förmedla att det inte finns något rätt eller fel och att 
alla deltagare i kursen arbetar från sitt eget utgångsläge och framåt.    
 

Deltagare 
Upplevelsen av kursen Personlig Coaching är beroende av vilka förväntningar deltagarna 
har när de anländer till första kurstillfället. Att inte ha några förväntningar innan kursen kan 
resultera i en positiv överraskning. En person vars förväntningar infrias upplever ett stort 
förtroende och intresse inför vad de får ta del av. Men om förväntningarna är inställda på 
att det ska vara en ledarskapskurs som rör arbetsrelaterade frågor som till exempel coaching 
av andra människor och det visar sig att kursen riktar sig till individen och dess syn på livet, 
kan det skapa förvirring och besvikelse.  
 

”Jag hade inga (förväntningar), jag trodde inte att det skulle förändra något, men det 
har det ju gjort då…” (kursdeltagare) 

 
3. Upplevelser av kursen Personlig coaching 
 

Deltagare 
Upplevelserna av de två gemensamma dagarna skiljer sig åt mellan de olika 
intervjupersonerna. Det framstår som att deltagarna till en början kan uppleva kursen både 
som flummig och ostrukturerad. Övningarna som deltagarna får göra tillsammans i gruppen 
kan ge en känsla av att det bara är lek. Men ur leken kan det så småningom växa fram 
någonting av värde. 
 

”men ur det här flummet så har det vuxit fram någonting som man har med sig, som 
är positivt.” (kursdeltagare) 

 
Vad som framgår tydligt är att de gemensamma dagarna ger en viktig helhetsbild och insikt 
i hur olika människor är, kommunicerar, uppfattar och upplever sin omvärld. Ett sätt att 
synliggöra hur människor reagerar i olika situationer var genom en övning där en person 
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ska berätta en historia och en ska bara lyssna och en tredje ska iaktta vad som sker. När 
personen som berättar historien har pratat en stund börjar lyssnaren skruva på sig och verka 
ointresserad, vilket skapar en påtaglig reaktion hos den som berättar. Denna övning var 
givande och intressant och förvånansvärt nog så upplevde alla det lika enligt en av 
deltagarna. Andra viktiga områden som omnämnts av deltagarna är självkänsla, jaget och 
verktyg för stresshantering.  
 
Under deltagandet i Personlig Coaching upplever deltagarna att de fått möjlighet att sätta 
ord på de tankar och erfarenheter de bär med sig vilket har varit av stor vikt för alla 
intervjupersonerna.  Det kan skapa en känsla av att känna sig stärkt genom att sätta ord på 
tankar och erfarenheter med hjälp av de ”kunniga” kursledarna. Att sitta och formulera sina 
tankar i ord kan resultera i att en person klargör sina egna tankar för sig själv, vilket kan 
upplevas som utvecklande och bra. Att formulera och beskriva problemområden kan också 
vara av värde för deltagarna då det ger en möjlighet till att förstå och åtgärda det upplevda 
problemen.  
 
Alla intervjupersonerna anser att det är viktigt att genomgå hela utbildningen för att kunna 
återge en rättvis bild av upplevelsen. 
 
4. Coachingsamtalet   

 
Coacher 

Livshjulet är ett verktyg där den coachande fyller i hur de olika delarna i livet är uppdelade, 
exempel på delar kan var arbete, fritid, egen tid, tid med familjen. Utifrån resultatet går det 
att skapa en diskussion om huruvida klienten är nöjd med balansen mellan delarna i livet 
eller om det är någon del som bör få mer eller mindre utrymme.  
 
Arbetsstilsanalys är ett verktyg som en av coacherna uttrycker att hon tycker om att arbeta 
med. Hon upplever att det ger många svar om hur klienten fungerar och vad som är deras 
bästa sätt att ta till sig information, men även att utföra uppgifter på. I en arbetsstilsanalys 
får coachen och deltagaren svar på om en person är övervägande auditiv, visuell, holistisk 
eller analytisk. Coachen ger exempel på att en auditiv person kan behöva diskutera nya 
uppgifter med en annan person för att kunna komma igång. En visuell person kan behöva 
skriva ner allting för att få en tydlig bild av vad som ska göras. En holistisk person vill 
kunna se helheten och förstå varför den ska utföra en viss uppgift. Medan en analytisk 
person behöver förstå vilken del den ska börja med i den stora helheten. Att finna ut vilken 
arbetsstil en viss person har kan beskrivas på följande sätt: 
 

”Det är jättestort för dem, att förstå hur de själva fungerar och att det inte är fel, 
utan att det är mitt bästa sätt och se till att få det så!” (coach)    

 
Ofta prövar deltagarna de olika verktyg som de får med sig från Personlig Coaching och de 
individuella coachingsamtalen i några veckor innan de kommer tillbaka för ett nytt 
coachingsamtal. Vid det samtalet brukar de ofta själva ha tänkt ut egna lösningar och 
förbättringar som passar just dem. En av coacherna menar att det är just det de strävar efter, 
att med hjälp av coachande frågor få deltagarna att själva tänka ut vad som är bäst för dem, 
utifrån deras egna förutsättningar. 
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Deltagare 
Upplevelsen av de individuella coachingsamtalen skiljer sig åt. Flera av deltagarna 
upplever samtalen som positiva och givande. 
 

 ”...känner mig upplyft och kände mig viktig som person när jag hade enskilda 
samtal de här tre gångerna och jag ville inte missa den tiden. Jag bokade in så att jag 
visste att jag kunde åka dit i lugn och ro.” (kursdeltagare)    

 
Samtalen kan väcka tankar och ge insikt om hur en person kan göra för att sätta gränser, 
fokusera och utvecklas. En deltagare har i sina coachingsamtal diskuterat sin arbetssituation 
mycket och lösningar på hur just den personen kan förändra de arbetsmoment som känns 
stressande. 
 
Flera av deltagarna beskriver att de har fått göra livshjulet. De har med hjälp av detta 
verktyg fått reflektera omkring och öka sin medvetenhet om hur deras aktuella livssituation 
ser ut, var och på vad de lägger sin tid. I nästa steg har de fått göra om livshjulet och 
planera hur de skulle vilja fördela sin tid för att få balans. Med en person som är intresserad 
av att diskutera balansen i sitt liv och eventuella förändringar framstår detta som ett bra 
verktyg. Men om en deltagare har mer yrkesrelaterade förväntningar på samtalet kan det bli 
en negativ upplevelse. 
 
Coachingsamtal som samtalsform kan vara oerhört effektiv och givande då det är stort 
fokus på individen och hennes problem och hur hon ska lösa de aktuella problemen. En av 
deltagarna beskriver att coachingsamtalet är ett bra verktyg i och med att personen som bli 
coachad gör en överenskommelse med sig själv men även med coachen om att ta tag i och 
genomföra de förändringar som de kommit överens om, vilket ger bra resultat just i denna 
deltagares fall.     
 
En deltagare beskriver att de individuella coachingsamtalen kan upplevas som en process 
som individen behöver lära sig att delta i. I och med detta synsätt kan tre samtal upplevas 
vara för kort tid för att hinna åstadkomma någon större förändring.    
 

”Tredje tillfället då gick vi vidare på samma spår och kanske kunde fördjupa det men 
man hinner liksom inte komma fram riktigt till slutet för då är det slut.” 
(kursdeltagare) 

 
Beroende på förväntningarna hos den coachade kan samtalen upplevas som för personliga. 
Ett exempel på detta är om förväntningarna hos en person är på ett arbetsrelaterat plan men 
coachen styr mot ett personligt plan. För en person som har mer arbetsrelaterade 
förväntningar på coachingsamtalet kan ett samtal som syftar till personlig utveckling 
upplevas negativt. 
 
 ”kände jag lite att, nä men jag hade inte anmält mig till och delta i någon slags 
 personlig rådgivning till mitt liv, jag hade förväntat mig att det skulle vara 
 arbetsrelaterat och hela tiden så, jag vet inte om det var jag eller den här coachen, 
 det är ju coachen som ska leda och jag tyckte vi bara hamnade kring personliga 
 grejer som egentligen inte kände att jag ville prata om men man blev så illa tvungen 
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 så att det är egentligen det som är mitt intryck, jag trodde det var någonting helt 
 annat.” (kursdeltagare)    
 
5. Verktyg i Personlig coaching 
 

Coacher 
En av coacherna beskriver de gemensamma dagarna i Personlig Coaching som 
ett ”smörgåsbord” bestående av olika verktyg som deltagarna får prova på. De olika 
verktygen kan exempelvis användas för att hantera olika jobbiga eller stressande situationer 
bättre. Vid de individuella samtalen plockar deltagaren och coachen gemensamt ihop en 
individuellt anpassad verktygslåda. Den kan bestå av allt från avslappningsband till 
konkreta metoder hur deltagaren exempelvis kan förbättra sin självbild och koncentration, 
samt hantera stress och krav.  
 
”Trash it” är ett verktyg som används till att förbättra en persons koncentrationsförmåga. 
Verktyget består av att den som använder det skriver ner det område som stör 
koncentrationen på en papperslapp och fysiskt kastar lappen i papperskorgen. Med hjälp av 
detta verktyg kan individen skapa tydlighet och struktur samt göra någonting konkret av 
sina ”ostrukturerade” tankar. Verktyget kan hjälpa en person att kunna släppa de saker den 
funderar på för att kunna fokusera och koncentrera sig på de uppgifter som för stunden 
behöver uppmärksamhet. Fördelen med detta verktyg är att personen som använder det 
fysiskt slänger bort lappen med de störande områdena vilket underlättar för hjärnan att 
förstå vad personen vill åstadkomma enligt coacherna. 
 
Ytterligare ett verktyg som coacherna nämner är ordets betydelse för individens självbild. 
Vad en person tänker och säger till sig själv i vissa situationer har en väldigt stor effekt på 
individens tankar och känslor. Om individen lyckas att bryta ett negativt tankemönster och 
skapa ett positivt kan det göra en stor skillnad för den personen. Ytterligare ett exempel på 
det kan vara att personen byter ut tvingande ord mot mer lustfyllda. 
 

”Och det beskriver de många gånger, jag lärde mig att säga: jag vill istället för jag 
måste, enkelt men så stort för den personen.” (coach) 

 
Deltagare 

Det framstår som att ”Trash it” är ett verktyg som deltagarna i stor utsträckning tar till sig. 
Flera av deltagarna beskriver verktyget i detalj och säger sig använda det. Nedanstående 
citat från en av deltagarna illustrerar hur den personen upplever ”Trash it”. 
 

”…man ska skriva på ett papper, knöla ihop och kasta bort. […] jag tycker att det 
hjälper, faktiskt. Skriver ner ett område som känns jobbigt, jag behöver inte det nu, 
bort med det! Det är en sak som jag tagit till mig faktiskt.” (kursdeltagare) 

 
En av deltagarna har använt detta verktyg under en längre tid och upplever att det numera 
kan det räcka med att mentalt slänga det som stör i papperskorgen för att återta kontrollen 
över tankarna och koncentrationen.  
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Ett annat konkret verktyg deltagarna berör är ett ”kom ihåg schema” som används för att 
anteckna alla saker som en person behöver komma ihåg. När de viktiga sakerna är 
nedskrivna kan personen alltid gå tillbaka till ”schemat” och se vad det var som personen 
behövde komma ihåg eller göra, tills dess att personen tagit i tu med det som står på ”kom 
ihåg schemat”. Syftet med detta verktyg är enligt deltagarna att frigöra individens 
minneskapacitet och öka fokus och koncentration samt minska stress.  
 

”det har blivit så att jag har en anteckningsbok där jag skriver saker, det som står 
där kommer jag ihåg, det som inte står där kommer jag inte ihåg, så därför är det 
min bibel att jag ska skriva upp det där. På ett sätt är det ju en sårbarhet, men vad 
som är en fördel med det är att jag släpper det när jag kommer hem, att jag går inte 
och grubblar på det.” (kursdeltagare)  

 
En variation på detta verktyg är att lägga schemat kvar på skrivbordet för att skapa större 
närvaro i nuet, då det som skall göras senare ligger kvar och väntar på skrivbordet. Ofta är 
verktygen i någon form redan utforskade av intervjupersonerna men det framstår som det 
kan vara tillfredställande för en person att få bekräftat att det är ett vedertaget och 
fungerande verktyg. 
 
6. Självkänsla 
 

Coacher 
Inom detta område använder sig coacherna av tre nivåer, självförtroende, självtillit och 
självkänsla. Självförtroendet representerar det prestationsinriktade delarna i en människa, 
det vill säga hur en individ upplever att den kan klara av olika situationer och uppgifter. 
Självtillit beskriver coacherna som en persons tillit till sig själv att kunna hantera livets 
utmaningar och självkänslan är grunden, det vill säga att en individ upplever att hon duger 
som hon är. Coacherna beskriver att dessa tre nivåer tränas upp i olika delar i utbildningen.  
 
När det gäller självkänsla menar coacherna att själva metoden coaching höjer individens 
självkänsla. Kärnan i självkänslan är att en människa har insikt om sig själv, om sina bra 
och dåliga sidor, accepterar dessa och känner sig stolta och säkra över vem hon är och att 
hon är bra som hon är. Denna inblick i sig själv kan individen få när coachen ställer frågor 
om hur just den personen tänker och fungerar, vilket leder till reflektion och eftertanke 
omkring den egna personen. När en person sedan fått en viss insikt om sig själv och hur 
hon fungerar, har personen möjligheten att försöka förändra eller acceptera de sidor som 
hon själv inte trivs med, vilket i sin tur ger en helare bild av individen och stärker 
självkänslan. Coacherna lägger stor vikt vid att försöka stärka deltagarnas självkänsla. 
 
Coacherna lyfter fram Arbetsstilsanalysen som ett bra exempel på hur Personlig Coaching 
kan bidra till att stärka deltagarnas självkänsla. Det sker genom att deltagaren får insikt om 
vilket som är den personens bästa sinne och sätt att utföra olika uppgifter på. Vilket i sin tur 
enligt coacherna kan bidra till bättre självkänsla då individen förstår att alla människor gör 
på olika sätt och att deras sätt är bra för just dem.    
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Deltagare 
Intervjupersonerna upplever att deras självkänsla förbättras genom att de får hjälp att sätta 
ord på sina tankar. Det individuella fokus på den egna personen och hennes individuella 
egenskaper som ett coachingsamtal ger, kan bidra till att individen stärker sin självkänsla. 
Deltagarna upplever att långsiktiga förändringar i självkänslan kan bero på att individen får 
insikter och lärdomar om att andras sätt att vara och uttrycka sig oftast inte har med dem 
personligen att göra. De lär sig även att kunna förstå och acceptera sina egna reaktioner och 
beteenden i större utsträckning, vilket leder till bättre självkänsla. Ytterligare en aspekt är 
att de förändringar som en person genomför under och efter kursens gång kan ge en 
upplevelse av ökad självkänsla.  
 

”man får en helt annan självkänsla när man får veta att man behövs, det är 
förändringen att bara vara en vanlig anställd som sitter där med sina kunder, till att 
få en hel grupp att fungera, det är ju en väldig, väldig skillnad, det är ju en jätte 
utmaning, det är klart att det stärker självkänslan om man klarar av det, det stärker 
jättemycket.” (kursdeltagare) 

 
Det finns en tveksamhet hos en av deltagarna om huruvida tre coachingsamtal påverkar 
självkänslan överhuvudtaget. Personen i fråga anser till och med att det kan ha motsatt 
effekt om en individ inte är mogen eller intresserad av att lämna ut sig själv. 
 
7. Stress och stresshantering 
 

Coacher 
Stress är enligt coacherna ”bara tankar”, det vill säga hur en person förhåller sig till, låter 
sig påverkas och tar till sig olika upplevelser och situationer. Kursen innehåller en del som 
handlar om stress, där får deltagarna försöka identifiera vad som stressar dem och även 
reflektera över vad de skulle kunna göra för att undvika, förändra eller acceptera sin 
reaktion i dessa sammanhang och situationer. Coacherna menar även att ju mer deltagarna 
lär känna sig själva, sina förmågor och reaktioner desto lättare kan de ta kontroll över sina 
egna tankar och reaktioner i alla situationer, vilket resulterar i mindre upplevd stress.  
 
Ett annat sätt att minska på stressen är att skapa struktur. Coacherna menar att om en 
individ får mer struktur i sitt liv och hittar sitt bästa sätt att hantera situationer och utföra 
uppgifter på så minskar den upplevda stressen. De upplever att många deltagare genom 
Arbetsstilsanalysen hittar det arbetssätt och den struktur som passar just dem, vilket 
minskar deltagarnas upplevda stress. 
 
Sömn är ett annat område som coacherna berör under kursens gång. Coacherna upplever att 
det är många av deltagarna som säger att de blir hjälpa av att få ökad medvetenhet om hur 
sömnen påverkas av stress och hur vår hjärna fungerar i dessa sammanhang. Samt vilka 
åtgärder de kan vidta för att förbättra möjligheterna att sova bättre om de har problem med 
det.  
 

Deltagare 
I deltagarnas vardagliga arbetssituation finns det olika moment som stressar dem. Ett sådant 
moment kan vara att de har helt olika ansvarsområden och arbetsuppgifter inom sin tjänst.  



 
 

 

 

   
21 

 ”eftersom jag både är specialpedagog och arbetslagsledare så har jag ju flera 
 olika arbetsuppgifter inom en och samma tjänst så det kan bli väldigt stressande när 
 man dels har undervisning och dels har ett väldigt stort arbetslag, som också litar 
 väldigt mycket på en, att jag leder dom.” (kursdeltagare) 
 
Ett annat moment som en av deltagarna upplevde stressande var förmågan att ”vara kvar i 
nuet”. Brist på denna förmåga kan ge upphov till stress. Stressen uppstår i och med att 
personen hela tiden planerar vad som ska hända sen. Något som går dåligt ihop med att 
undervisa barn och ungdomar, då dessa lever här och nu.    
 
Genom de verktyg som intervjupersonerna har tagit till sig i samband med Personlig 
Coaching upplever de att de kan hantera arbetsrelaterad stress bättre. De kan skapa struktur, 
ordning och fokusera på det som är viktigt och släppa många av de saker som skapar stress. 
Exempel på verktyg som underlättar att vara här och nu är ”kom ihåg schemat”, det vill 
säga en anteckningsbok där personen antecknar allt som de bör komma ihåg. En del av 
detta verktyg är att personen kan lägga anteckningsboken kvar på skrivbordet när personen 
ska utföra andra arbetsuppgifter. Eller lämna kvar anteckningsboken på arbetsplatsen när de 
går hem för dagen för att slippa och tänka på arbetsuppgifterna hemma. Dock finns det 
vissa frågetecken från en av intervjupersonerna om huruvida omfattningen av Personlig 
Coaching är tillräcklig för att ge en tydlig effekt på stressnivåerna i arbetssituationen.        
 
Att vara nybliven chef kan upplevas som stressande i början. Speciellt om personen 
upplever sig ha ett beteende som ligger på gränsen till om en chefsposition skulle vara bra 
för denna person ur ett stressperspektiv. För att hantera detta har personen i fråga varit 
mycket noggrann med att skapa tydliga regler och ramar för hur arbetslivet ska gå till. Det 
har intervjupersonen kunnat göra med hjälp av de verktyg som Personlig Coaching givit.    
 
Otydliga krav från ledningen och graden av kontroll över sin arbetssituation var någonting 
som deltagarna tog upp som en stressfaktor. En deltagare hanterar detta genom att låta 
saker och ting ”ligga till sig” lite, en dag eller två, vilket gör det lättare att hantera uppgiften. 
En av deltagarna upplevde sig inte ha några problem med stress före kursen, i och med 
detta upplever denna person ingen skillnad i upplevd stress efter kursen.  
 
8. Resultat av kursen 
 

Coacher 
Coacherna menar att de resultat som Personlig Coaching ger är beroende på några olika 
faktorer. Två betydelsefulla faktorer är deras helhetssyn på individen och att utbildningen 
inriktar sig mot en väldigt grundläggande nivå i den personliga utvecklingen. Vidare 
beskriver en av coacherna tydligt vari hon upplever att skillnaden ligger i relation till andra 
utbildningar där kursdeltagarna bara tar del av gemensamma utbildningsdagar.  
 

”jag tror att de enskilda samtalen i sig verkligen är skillnaden som gör skillnaden, 
utifrån det vi upplever, för att då är det verkligen fokus på jag (kursdeltagaren) och 
vad ska du (kursdeltagaren) få ut av de här sakerna och då får man jobba med det. 
Man gör sin egen handlingsplan, vad är det jag ska jobba vidare med? Handlar det 
om kommunikation, handlar det om självet, handlar det om attityd, motivation. Vad 
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är det du vill utveckla, vad är det du vill bli bättre på, vad vill du förändra och sen 
bestämma sig, de här och de här grejerna ska jag göra för att förändra det här. Det 
sker en förändring under kursens gång, för att alla jobbar på någonting hos sig själv 
och sen har man väl gjort det en gång, är det lättare att ta tag i det och göra det med 
andra saker sen.” (coach)   

 
Exempel på dessa grundläggande förändringar kan vara att coachen och deltagaren 
tillsammans utvecklar en ny konkret strategi för hur deltagaren ska hantera en viss situation 
eller lära sig hur de ska strukturera upp olika delar i sitt liv i en viss ordning. Det är alltid 
deltagarna själva som bestämmer vilka förändringar och insatser de vill göra. Även om 
deltagaren fokuserar på att göra en förändring i sitt privatliv, brukar detta generera positiva 
effekter i arbetslivet, det hänger ihop enligt coacherna.  
 
Rent fysiskt upplever sig coacherna kunna se skillnad hos deltagarna, det vill säga en 
förändrad kroppshållning och annorlunda ansiktsuttryck redan under de två gemensamma 
dagarna. Mentalt menar coacherna på att de kan märka en ökad medvetenhet hos deltagarna 
om hur deras vanor, mönster, reaktioner och sätt att agera på, påverkar framförallt dem 
själva men även deras omgivning. Deltagarna får en djupare insikt i vilka konsekvenser 
deras handlande kan resultera i. Den ökade medvetenheten och insikterna kommer genom 
att deltagarna genom kursen får chans att se på sig själva utifrån i olika övningar, vilket kan 
ge nya perspektiv på tillvaron. Övningarna under de gemensamma dagarna utförs i mindre 
grupper. Efteråt får deltagarna möjlighet att reflektera tillsammans omkring hur de 
upplevde övningen. Det kan utveckla en större förståelse för att andra människor tar till sig 
samma upplevelse på helt olika sätt. Denna förståelse omkring vad som är viktigt för andra 
människor, hur de fungerar och hur de kan uppleva samma situation helt annorlunda är en 
bonus då fokus i kursen ligger på individnivå. Insikten om att andra människor är 
annorlunda kan även ge en förståelse om varför det i vissa sammanhang är lätt eller svårt att 
kommunicera med en annan person. Kommunikation är ett område som coacherna arbetar 
aktivt med på kursen. De anser att genom att öka en persons förmåga att kommunicera och 
förstå andra människors kommunikation så kan en individ exempelvis undvika att hamna i 
konflikt. Ytterligare en positiv bonuseffekt på gruppnivå är att deltagarna blir stärkta i sin 
egen person och kan känna en större tilltro till sig själv. Något som kan underlätta i olika 
grupprocesser då individen har lättare att acceptera andras olikheter och åsikter.   
 
Coacherna upplever att en del deltagare kommer till Personlig Coaching med en inställning 
att de är offer för livets och andra människors omständigheter och att de inte kan påverka 
sin egen livssituation. Under kursens gång förändrar de sitt perspektiv från offer till att 
själva ta ett mycket större ansvar för sin egen livssituation. Ett sådant perspektiv ger ett 
mycket större handlingsutrymme för individen att förändra eller acceptera de beteenden, 
reaktioner och situationer som fungerar mindre bra. Som den ena coachen beskriver det går 
många av kursdeltagarna därifrån med en känsla av att: ”nu kan jag handla, jag kan 
handla!”. 

Deltagare 
De konkreta resultaten bland deltagarna verkar framför allt vara inom deras yrkesliv. Enligt 
en av intervjupersonerna är det viktigt med kompetensutveckling, som till exempel 
Personlig Coaching, för att hålla en persons utveckling levande. Vidare menar flera av 
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deltagarna att de med hjälp av kursen insett att de kan ta mer ansvar för och förändra sin 
arbetssituation. En deltagare beskriver det så här:   
 

”Kompus öppnade mina sinnen och ”arbetsplatsen” gav mig utmaningen” 
(kursdeltagare) 

 
En av deltagarna beskriver hur hon använder sig av de verktyg som kursen givit och 
ständigt söker nya verktyg för att utvecklas och bli bättre i sin professionella roll, för att 
kunna komma längre i sin karriär. En generell upplevelse bland intervjupersonerna är att de 
genom kursen lär sig att hantera och strukturera upp sitt arbetsliv på ett mer tillfredställande 
sätt. På en arbetsplats kan kursen ge en gemensam grund och ett gemensamt språk för 
exempelvis en grupp med arbetsledare. Vilket leder till att de gemensamt kan diskutera, 
reflektera och få en bättre förståelse omkring situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.  
 
På ett personligt plan upplever deltagarna att de har blivit mer självmedvetna, i och med det 
har de upptäckt nya perspektiv i livet. Denna förändrade självmedvetenhet ger dem ökad 
insikt om hur de själva fungerar och reagerar i olika situationer. Genom denna insikt får de 
även en större förståelse för hur andra människor fungerar och reagerar i olika situationer, 
vilket kan vara av stor nytta både privat och i arbetslivet. En av deltagarna beskriver det så 
här: 
 

”det viktigaste är att få syn på sig själv […] att bli medveten om sig själv för att 
kunna möta andra.” (kursdeltagare)   

 
Genom den ökade självmedvetenheten och insikten om att alla människor fungerar olika 
kan individen få en starkare självkänsla, en känsla av att det är okej att vara som jag är. Att 
delta i kursen kan ge en person möjligheten att synliggöra de beteenden som inte riktigt 
fungerar tillfredställande, som till exempel dålig självkänsla eller stress. Deltagarna 
upplever att kursen kan ge motivation att bearbeta dessa beteenden. Om en person lyckas 
att förändra ett beteende till det bättre skänker det en stor tillfredställelse hos denna person. 
Ett sätt att skapa förändring är att deltagaren och coachen gemensamt upprättar en 
handlingsplan för individen. Denna handlingsplan kan kännas som ett stöd genom de 
förändringar som individen vill genomföra.  
 
Om en deltagare har förväntningen på att kursen ska vara arbetsrelaterad och inte varit 
intresserad av att ta till sig det kursen har att erbjuda på det personliga planet kan det 
upplevas som att Personlig Coaching inte ger några resultat.  
 
9. Hålla Personlig Coaching vid liv 
 

Coacher 
För att deltagarna ska kunna behålla och använda sig av de insikter och lärdomar som de får 
under kursens gång använder sig coacherna av ett ”startskott” vid kursens slut. Syftet med 
detta startskott är att deltagarna ska börja tänka framåt, exempelvis: hur vill personen agera 
nästa gång som en viss situation uppstår eller vad kan personen göra för att fortsätta sin 
utveckling och ha ett coachande förhållningssätt till sig själv. En metod kan vara att fråga 
deltagarna vad ett coachingsamtal skulle handla om, om de fick ett till. En annan metod 
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kallas ”back tracking” och då får deltagarna i grupp beskriva och fantisera om hur deras liv 
ser ut om tio år. Denna övning används för att få deltagarna att tänka efter och tänka i ett 
större perspektiv om vad som händer efter kursen i framtiden. Avslutningsvis får deltagarna 
skapa en påminnare, en symbol, en sak eller bild till exempel. Det vill säga något konkret 
som kan påminna hjärnan om de positiva insikter en person kommit till under kursens gång 
och de förändringar deltagaren vill genomföra. 
 

Deltagare 
Deltagarnas sätt att underhålla sina kunskaper och insikter som de fått genom kursen 
varierar. En del strävar efter att aktivt använda de verktyg som de tagit till sig i sitt privat- 
och arbetsliv, andra försöker att reflektera över hur de kan ha nytta av det som de lärde sig 
genom Personlig Coaching.  
 
10. Kritik/Skepticism 
 

Coacher 
Coacherna är mycket noga med att avgränsa sitt arbetsområde till de kunskaper och den 
utbildning de har. De arbetar med coaching, coachingsamtal och utbildning i de verktyg 
som de lär ut. Denna avgränsning är viktig för att det inte ska bli några tveksamheter om 
vilken typ av verksamhet de bedriver. Om det under kursens gång framstår som att en 
deltagare behöver tala med någon med terapeutisk kompetens är de noga med att stämma 
av det med individen och rekommendera personen att tala med någon som har den rätta 
terapeutiska kompetensen. 
 
En av coacherna menar att ett regelrätt coachingsamtal inte innebär någon risk för individen 
även om denna är något mentalt ostabil. Håller sig coachen inom ramen för det 
resultatinriktade och framtidsorienterade samtalet, kan ett coachingsamtal vara stödjande 
och positivt då individen får möjlighet att skapa sin egen handlingsplan för framtiden. 
Coachingsamtalet genomförs alltid på klientens villkor. Individen bestämmer själv vilka 
frågeställningar som de ska arbeta med och får genom coachingsamtalet möjlighet att 
reflektera över hur de skulle kunna hantera och lösa den aktuella frågeställningen för att det 
ska bli bättre för dem. Vad som kan vara tveksamt är om en mentalt ostabil person bör delta 
i de gemensamma dagarna av Personlig Coaching då övningarna i grupp kan kännas 
obekväma.  
 
Inledningsvis försöker coacherna stämma av att en kursdeltagare verkligen är intresserad av 
och redo att utvecklas och jobba med sig själv. Men om ett företag har köpt en plats till 
någon av sina anställda, kan det skapa en osäkerhet hos den enskilda individen. Personen 
kan uppleva en misstänksamhet mot det egna företaget och en oro samt en undran över om 
det är ett dolt syfte till varför just jag ska gå den här kursen. 
 
Kritik, reaktioner och ifrågasättande ses som någonting positivt under kursens gång, 
coacherna strävar efter att lämna utrymme för att alla att ha sin egen åsikt. Kritik bemöts på 
det coachande förhållningssättet, vilket innebär att det inte finns något rätt eller fel, utan 
kritiken tas på allvar. I vissa situationer bemöts kritiken med frågor om hur den kritiske 
tänker och ser på saken och coacherna lyssnar och tar till sig åsikterna för att kunna utforma 
utbildningen på ett ännu bättre sätt. I andra situationer uppmanar coacherna den kritiske att 
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prova på övningarna först. För att de själva ska kunna skapa sig en egen uppfattning om hur 
övningarna upplevs och reflektera med sina kurskamrater för att se hur de upplevde samma 
övning. 
 

Deltagare 
Coachernas utbildning kan både inge förtroende och väcka skepticism. Deltagare som 
förväntar sig att någon som ska arbeta med personlig utveckling bör ha en 
psykologutbildning kan vara skeptiska till Personlig Coaching. Skeptikerna menar att 
coachingsamtalen kan sätta igång tankar hos individen som coachen inte har utbildning att 
hantera och att det finns en risk för att Personlig Coaching sätter igång en negativ process 
istället för en positiv. En av intervjupersonerna menar att visst är utbildningen viktigt för 
förtroende men det är personkemin mellan coachen och deltagaren som är det avgörande. 
 
11. Förebyggande eller utvecklande? 
 

Coacher 
Kan Personlig Coaching användas som en förebyggande åtgärd inom en organisation?  
Coacherna utgår ifrån ett förebyggande perspektiv men de tror att företagen tänker 
utvecklande. Coacherna menar att det coachande förhållningssättet är ett bra sätt att främja 
lärande och utveckling. Vidare kan coaching öka medvetenheten om den egna motivationen 
och skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat med goda prestationer. Den personliga 
utveckling, de insikter och kunskaper en deltagare får genom Personlig Coaching är på en 
grundläggande nivå och om individen underhåller och tränar dessa regelbundet fungerar det 
förebyggande då individen kan ta ansvar för sig själv och sin egen utveckling i större 
utsträckning.  

 
”vår tanke är coaching till alla, vi tycker att gemene man, alla kan ha nytta av att ha 
en coach oavsett om man är VD eller medarbetare eller vad man nu är, det är idealet, 
börjar man på ett företag så får man först personlig utveckling, det tycker jag är en 
idealbild av hur det skulle kunna se ut” (coach)  

 
Ur företagens perspektiv kan en kurs som Personlig Coaching användas för att exempelvis 
höja motivationen eller skapa gemenskap hos medarbetarna. Exempelvis kan det vara så att 
organisationen har den teknik och ekonomi som krävs men inte det engagemang hos 
medarbetarna som önskas.  
 
Det händer att företag använder sig av coaching när det har en medarbetare som varit 
sjukskriven länge på grund av till exempel stressrelaterade besvär och utbrändhet. Då anser 
coacherna att det är oerhört viktigt att vara tydlig med vad coaching innebär, så att personen 
vet vad de kan förvänta sig av coachingen. Dessa personer upplever ofta coachingen positiv 
då de går därifrån med en handlingsplan, något konkret som de kan hålla sig till för att 
förbättra sin egen situation. Handlingsplanen ger dem även möjlighet att fokusera om från 
allt jobbigt som har varit till vad de kan göra från nu och framåt för att förändra och ta 
kontroll över sin situation.     
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Deltagare 
Deltagarna anser att Personlig Coaching kan användas i förebyggande syfte. De upplever 
att det är en givande kurs som ger insikt, kunskap och resulterar i ett bättre förhållningssätt 
till sig själva och omvärlden vilket underlättar både i privatlivet och i arbetslivet. 
Deltagarna upplever att de kunde få stöd och hjälp med de problemområden de ville arbeta 
med under kursens gång. En av deltagarna uttrycker det så här på frågan om det kan vara en 
förebyggande åtgärd i en organisation:  
 

”alla människor behöver egentligen en personlig coach tänker jag” (kursdeltagare) 
 

Diskussion  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna undersökning var att få en förståelse av individers subjektiva upplevelser 
och erfarenheter som de anser sig ha nytta av efter en kurs i Personlig Coaching samt att 
relatera coachernas intentioner till kursdeltagarnas upplevelser. Ett perspektiv som funnits 
närvarande vid undersökningen är att se vilka insikter, lärdomar och verktyg som 
kursdeltagarna tar med sig från kursen. Denna undersökning har skett inom ramen för en 
specifik kurs i Personlig Coaching med målsättning att erbjuda och utrusta deltagarna med 
konkreta metoder som de kan använda för att utnyttja sina egna resurser bättre i vardagen. 
 
Intervjupersonerna har bidragit med ett omfattandet material som mynnat ut i ovanstående 
resultat. Coacherna har inledningsvis presenterat kursens syfte och innehåll medan 
deltagarna beskriver sin upplevelse av Personlig Coaching. Framstående faktorer som både 
deltagare och coacher berört är vilka förväntningar som finns inför kursen, innehåll och 
upplevelse av coachingsamtalet, vilka verktyg som Personlig Coaching kan ge samt 
självkänsla och stresshantering. Ytterligare faktorer som framkommit är hur coacherna och 
deltagarna går till väga för att kunskaperna från kursen ska hållas vid liv efter avslutad kurs, 
vad det finns för kritik mot kursen och hur den kritiken hanteras samt huruvida kursen är 
förebyggande eller utvecklande. De båda parterna har även beskrivit de faktorer som är 
viktiga resultat av kursen.  
 

Utgångspunkt och syfte i Personlig Coaching 
Ur det syfte, tillvägagångssätt och innehåll som coacherna presenterar vid intervjuerna samt 
i sitt skriftliga material framstår det som att de utgår från ett humanistisk och kognitivt 
perspektiv inom coaching. I coachernas beskrivning har de fokus på individens tankar, 
känslor samt en ökad medvetenhet om de egna resurserna för att främja den personliga 
utvecklingen. Coachernas fokus överensstämmer med de humanistiska och kognitiva 
basmetoder för coaching som Berg (2006) har beskrivit. I resultatet visar både coacherna 
och deltagarna på att Personlig Coaching är en kombination av resultat- och emotionell 
coaching (Berg, 2006). Något som blir tydligt då fokus i kursen delvis ligger på att förbättra 
yrkeslivets förutsättningar och resultat men även på det emotionella planet som 
utvecklandet av bättre strategier att förhålla sig till livet med och ökad insikt i den egna 
personliga utvecklingen. Vidare beskriver både coacher och deltagare att det är 
utvecklingen av arbetslivet men även den personliga utvecklingen som är det centrala i 
utbildningen. Jag tolkar det som att den form av coaching som coacherna framförallt 
använder sig av i sin verksamhet är utvecklingscoaching (Berg, 2006).  
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Upplägget på kursen följer de fem grundläggande och generella faser som Berg (2006) 
beskriver att en coachingprocess består av. Den gemensamma introduktion och de 
gemensamma utbildningsdagarna ger en förförståelse för vad coaching är och ger möjlighet 
till förtroendeskapande. Vid nulägesintervjun analyserar coachen och deltagaren den 
aktuella situationen och klargör utgångsläget. Vid målarbetet arbetar deltagarna med att 
skapa underlag till sin handlingsplan i form av tydliga målsättningar. I de kommande 
individuella coachingsamtalen utformar deltagaren en individuell handlingsplan och följer 
upp arbetet med och resultaten av denna. Vid det sista coachingsamtalet utvärderar de båda 
parterna tillsammans arbetet med handlingsplanen och coachen ger feedback på den 
genomförda coachingprocessen. Det framstår som att det avslutande steget i kursen, 
startskottet som coacherna anser vara viktig för den fortsatta utvecklingen, är en 
vidareutveckling av den generella coachingprocessen. 
 
I de individuella coachingsamtalen framstår det som att coacherna använder sig av 
samtalsmodellen GROW (Whitmore, 2002). Både coacherna och deltagarna beskriver hur 
de fokuserar på aktuella problem och skapar målformuleringar. Vidare reflekterar de 
omkring deltagarnas aktuella livssituation samt ser över möjliga lösningar och verktyg som 
deltagaren kan använda sig av vid genomförandet överenskomna mål. Avslutningsvis sluter 
de en överenskommelse om vilka resurser som ska användas och hur den aktuella 
utmaningen skall lösas. Vidare tycker jag mig kunna utläsa att coacherna använder sig av 
aktivt lyssnande, nyfikenhet samt handlings- och inlärningsfokusering i utbildningen. 
Huruvida de använder sig av sin intuition är svårt att uttala sig om.  
 

Innehåll och genomförande av Personlig Coaching 
Två verktyg som coacherna använder sig av i sina coachingsamtal är Arbetsstilsanalysen 
och Livshjulet. Arbetsstilsanalysen användas för att synliggöra vilka sinnen en person 
föredrar att använda, för att utifrån det kunna skapa användbara strategier att förändra de 
situationer som inte fungerar tillfredställande. En deltagare beskriver hur den personen vid 
coahingsamtalen kommit fram till strategier för att förändra de arbetsmoment som känns 
stressande. Livshjulet är en övning som flera av deltagarna beskriver att de fått göra. Deras 
upplevelse och beskrivning stämmer väl överens med coachernas beskrivning av övningen 
samt hur Gjerde (2004) och Berg (2006) beskriver syftet med verktyget. Dessa två övningar 
framstår ur mitt perspektiv att fungera bra som underlag att använda i början av en 
coachingprocess för att skapa en tydlig utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Under de gemensamma utbildningsdagarna presenterar coacherna ett smörgåsbord av 
verktyg för deltagarna. Verktygen kan exempelvis vara till för att skapa struktur, öka 
koncentrationen, hantera stress bättre, stärka sin självbild och självkänsla eller hantera olika 
svåra och utmanande situationer på ett mer tillfredställande sätt. Coacherna talar om 
verktyg som ”Trash it”, ordets betydelse för en individs självbild samt hur själva 
coachingprocessen leder till personlig utveckling och högre grad av insikt vilket förbättrar 
deltagarnas självkänsla. Vid de individuella coachingsamtalen får deltagarna plocka 
samman de verktyg som passar just dem. Ett verktyg som deltagarna i hög utsträckning 
tagit till sig är ”Trash it”. Jag tolkar det som att det är ett konkret och användbart verktyg 
som fungerar tillfredställande för flera olika typer av individer. Vad som är spännande att 
se är hur en av deltagarna har utvecklat verktyget, från ett konkret fysiskt verktyg för att 
återta fokus och över sina tankar och sin koncentration, till att vara endast ett mentalt 
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verktyg. Ytterligare ett verktyg som flera av intervjupersonerna beskriver att de använder är 
ett ”kom ihåg schema” där de antecknar saker de bör släppa för stunden men komma ihåg 
senare. Trots att detta inte är ett verktyg som coacherna tar upp specifikt skulle jag vilja 
påstå att det hamnar inom ramen för att skapa struktur i livet, vilket är en viktig del av 
kursen. Deltagarna uttrycker att de i vissa fall redan utforskat de aktuella verktygen tidigare 
i livet, men det är tillfredställande att få bekräftat att det är vedertagna och fungerande 
verktyg. Det anser jag var en bekräftelse på att de verktyg kursen erbjuder är användbara 
och stärker individen i sitt dagliga liv. 
 
Innehållet i Personlig Coaching består av teori, övningar i grupp och individuellt, 
diskussioner och reflektion omkring teman som balans och struktur i livet, självkänsla, 
stress, sömn, med mera. Kursdeltagarna beskriver att de gemensamma utbildningsdagarna 
ger en grundläggande och viktig helhetsbild samt insikt om hur olika individer uppfattar 
världen och samspelet människor emellan. Jag tolkar det som att det omfattande innehållet 
och kombinationen av teori och praktik samt gruppövningar och individuella 
coachingsamtal kan bidra till att skapa en bättre Känsla Av SAMmanhang (Antonovsky, 
1991). Kursdeltagarna får likaså under kursens gång möjlighet att utveckla sina mentala, 
sociala och lärande förmågor något som bör generera en högre känsla av begriplighet och 
hanterbarhet. Vidare ser jag det som att meningsfullheten bör förstärkas genom insikterna 
och förståelsen för den egna personen som kursen ger samt genom att hitta motivationen 
och utmaningarna i den individuella coachingprocessen.  
 
Coacherna och deltagarna beskriver hur det individuella fokus som coachingprocessen ger, 
kan bidra till att stärka självkänslan hos en person. Enligt båda parter ger kursen, Personlig 
Coaching, insikter och lärdomar om en individs svagheter och styrkor vilket leder till att en 
person kan förstå och acceptera sig själv och sin omvärld bättre. Enligt coacherna utgör 
dessa insikter och egenskaper själva kärnan i självkänslan. Deltagarna upplever att de 
erfarenheter de får av Personlig Coaching är grunden för en långsiktig förändring av 
självkänslan. Jag anser att den beskrivning som parterna lämnar överensstämmer med 
merparten av de faktorer som Johnson (2003) beskriver känneteckna en god självkänsla. 
Vidare har möjligheten att sätta ord på och reflektera över sina tankar, erfarenheter och sin 
situation uppmärksammats som en viktig aspekt. Både kursdeltagarna och coacherna menar 
på att det är utvecklande och bra samt stärker kursdeltagarnas självkänsla och gör det 
möjligt att förstå och åtgärda upplevda problem. Sandberg och Targama (1998) bekräftar 
att självreflektion och reflektion genom dialog är avgörande för att skapa förståelse för den 
egna situationen och åstadkomma potentiella förändringar.  
 
Stress och stresshantering är ett område som både coacherna och deltagarna beskriver. 
Coacherna menar att stress är tankar om hur en person upplever och låter sig påverkas av en 
situation. Den beskrivningen motsvarar Lundberg och Wentz (2004) formulering att stress 
består av den upplevda egna förmågan att hantera krav från omgivningen. Vidare talar båda 
parter om vikten av struktur för att hantera och minska stress. Ur coachernas perspektiv är 
Arbetsstilsanalysen ett bra verktyg att minska stress genom att deltagaren få en tydlig bild 
av vilket arbetssätt och vilken struktur som passar just dem. Deltagarna anser att flera av de 
verktyg de tagit till sig genom Personlig Coaching hjälper dem att skapa struktur och 
hantera stress bättre. Ett exempel på verktyg som de nämner är ”kom ihåg schemat” som 
hjälper dem att behålla fokus och slippa tänka på det som inte är viktigt för stunden. Min 



 
 

 

 

   
29 

tolkning av vad coacherna och deltagarna säger är att de kunskaper, den insikt och struktur 
samt de verktyg som kursen ger kan användas för att undvika och hantera stressande 
situationer. Vidare finns det forskning som visar på att coaching som metod kan reducera 
stress om klienten är intresserad och motiverad av att utvecklas och delta i 
coachingprocessen (Gyllensten & Palmer, 2006). Ytterligare ett perspektiv är att deltagarna 
genom coachingprocessen tillgodogör sig fler och bättre copingstrategier, det vill säga 
kunskap och verktyg, att hantera livet med (DeLongis & Preece, 2000). Detta reducerar 
deras upplevelse av stress. 
 
Otydliga krav från ledningen och höga krav på sig själv framstår som ett område som 
genererar stress i kursdeltagarnas arbetssituation. Kombinationen av höga krav med låg 
kontroll och lite socialt stöd kan enligt Krav- och Kontrollmodellen utlösa stressreaktioner 
(Karasek & Theorell, 1990). Kursdeltagarna uppger att de med hjälp av Personlig Coaching 
har tillgodogjort sig metoder som hjälper dem att hantera och ta kontroll över kraven. 
Vidare tycker jag mig kunna se att deltagarna genom att de förbättrar sina kommunikativa 
egenskaper utvecklar en bättre förmåga till värdefullt socialt stöd.  
 
Tydliga gränser mellan arbete och fritid samt återhämning och sömn är viktiga faktorer för 
att förhindra stressreaktioner (Dahlgren, 2006; Ekstedt, 2005; Lundberg & Wentz, 2004; 
Perski, 2002; Theorell, 2006; von Thiele, Lindfors & Lundberg, 2006; Währborg, 2002). 
Det är ämnen som berörs vid flera olika tillfällen under Personlig Coaching. Coacherna 
talar om vikten av god sömn för att må bra och reducera stress. Sömn är dock inget ämne 
som deltagarna berör. Däremot beskriver deltagarna på flera ställen hur de lärt sig skapa 
struktur och sätta gränser i sina liv efter kursen, vilket tyder på en ökad medvetenhet 
omkring dessa faktorer.  
 

Coachernas bakgrund, förväntningar och fallgropar 
Coachernas utbildning är ett område som kursdeltagarna tar upp. Det finns kursdeltagare 
som anser att en person som ska arbeta med personlig utveckling bör ha en psykologisk 
utbildningsbakgrund. Andra kursdeltagare tycker att coachernas utbildning är viktig för 
förtroendet men att det som är avgörande för coachingprocessen är personkemin mellan 
parterna. Det finns studier som visar på att personkemin mellan parterna är viktigare än 
coachens formella bakgrund (Berg, 2006). För mig framstår det som en självklarhet att 
personkemin bör finnas med som en betydelsefull aspekt i själva coachingprocessen. En 
individ som inte är trygg med coachernas utbildning bör denna möjligen försöka att välja 
en annan form av personlig utveckling. Det kan dock bli ett problem då arbetsplatsen valt 
att låta sina anställda ta del av utbildningen. Då coacherna möter denna typ av problem 
brukar de i huvudsak låta personen prova på gemensamma övningar och coachingsamtal för 
att kunna skapa sig en egen uppfattning om huruvida coaching kan fungera eller inte. Ur 
mitt perspektiv är det ett klokt och sunt förhållningssätt till problematiken då båda parter får 
en möjlighet att skapa sig en uppfattning om den aktuella situationen. 
 
För att det inte ska råda några tveksamheter om vilken typ av verksamhet coacherna 
bedriver är de noga med att betona att deras arbetsområde är avgränsat till coaching. Det 
vill säga att om det under kursens gång är någon deltagare som är i behov av terapeutisk 
kompetens rekommenderar de kursdeltagaren att vända sig till någon med rätt kompetens. 
Vidare menar coacherna att coachingprocessen i sig inte innebär någon risk för individen 
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även om denna är något mentalt ostabil. Det kan snarare vara positivt och stödjande då 
individen får en möjlighet att välja vilket fokus processen ska ha samt göra en 
handlingsplan att följa för att nå önskade målsättningar.   
 
Inställning och förväntningar inför kursen är betydande för hur kursdeltagarna upplever 
kursen. Coacherna beskriver hur kursdeltagarnas aktuella situation inför kursen och deras 
inställning till personlig utveckling spelar in på upplevelsen av kursen. Kursdeltagarna 
menar att det är vilka förväntningar de kommer dit med som är avgörande för upplevelsen. 
Jag skulle vilja påstå att inställningar och förväntningar är två sidor av samma mynt och 
självklart är avgörande för vilken upplevelse kursdeltagarna får av Personlig Coaching. 
Berg (2006) beskriver hur det går att dela in personer i tre kategorier för att bedöma 
huruvida en individ är mottaglig för coachingprocessen eller inte. Den första kategorin av 
individer är positivt inställda till coaching och är motiverade att skapa förändring, vilket i 
regel ger ett bra utbyte av coaching. Personkategori två har i regel mindre nytta av coaching 
då deras motivation och inställning till coaching är tveksam. Den tredje kategorin av 
personer får sällan ett bra utbyte av coaching då de är omotiverade att förändras och har en 
negativ inställning till coaching. Jag tycker mig kunna se en förklaring till vad en av 
deltagarna upplever i denna uppdelning av kategorier med olika inställningar till coaching. 
Det framstår som att deltagaren faller in under den tredje kategorin med brist på motivation 
och en negativ inställning till coaching. Den deltagare som hade förväntningen på att det 
skulle vara en ledarskapskurs kom in i coachingprocessen med felaktiga förväntningar och 
en helt annan bild av vad coachingen skulle innebära. Jag tolkar det som att en felaktig 
förväntning kan leda till att en individ inledningsvis kan uppleva besvikelse och negativa 
känslor inför deltagandet i coachingen. Det framstår som att det är mycket viktigt att 
klienten kommer in i coachingprocessen med rätt inställning och rätt förväntningar för att 
uppnå ett bra resultat.  
 
Det finns mentala och emotionella fallgropar som kan påverka utfallet av 
coachingprocessen för kursdeltagarna (Berg, 2006; Gjerde, 2004). Min uppfattning är att 
det går att uttyda ett antal fallgropar i resultatet. Inledningsvis kan det uppfattas som att en 
kursdeltagare som inte är inställd på att coaching innebär personlig utveckling bär på 
orealistiska förväntningar. Med orealistiska förväntningar menas exempelvis att klienten 
inte är införstådd med att det krävs mycket tid och engagemang att genomföra de 
förändringar och uppnå de mål som satts upp (Berg, 2006; Gjerde, 2004). Om klienten inte 
är motiverad att lägga ner det arbete som krävs bör det sannolikt uppstå negativa känslor 
och möjligen en känsla av besvikelse då klienten inte når fram till sina mål. Andra 
fallgropar jag tycker mig kunna se är hur en passiv roll i coachingprocessen (Gjerde, 2004) 
och en negativ inre röst (Berg, 2006) ger en känsla av att omfattningen av Personlig 
Coaching inte är tillräcklig för hinna åstadkomma någon större effekt. Ytterligare fallgropar 
som kan påverka upplevelsen och resultaten av coachingprocessen är brist på ansvar och 
förpliktelse hos kursdeltagaren (Berg, 2006 och Gjerde, 2004). För att nå önskade resultat 
är det viktigt att ta ansvar för förändringsprocessen, lämna det trygga och välkända för att ta 
i tu med nya utmaningar. Vidare kan den negativa känsla som en av kursdeltagarna 
upplever vid det individuella coachingsamtalet enligt Grayson och Larson (2000, refererad i 
Gjerde, 2004) bero på att klienten intar en försvarsställning. Exempel på viktiga 
försvarsmekanismer kan vara rationalisering, beskyllning och förnekelse. 
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Försvarsmekanismerna är till för att skydda oss i vardagen men i ett coachingsammanhang 
måste klienten vara medveten om dessa för att kunna få ut mesta möjliga av coachingen.  
 

Resultat av Personlig Coaching  
Personlig Coaching syftar till att öka individers kompetens om hur de kan använda sina 
egna resurser på ett nyttigare och mer effektivt sätt i sin vardag. Målsättningen med kursen 
är att ge deltagarna möjlighet att hitta metoder för att på egen hand kunna generera nya 
tankar och nya beteenden som resulterar i bättre användning av deras individuella resurser. 
Deltagande i kursen avser att utrusta individen med konkreta verktyg som kan användas för 
att förstå sin omgivning bättre, personlig utveckling och att nå önskvärda mål. 
 
I båda parternas beskrivning av resultatet är det oerhört spännande att se hur väl de relaterar 
till varandra och till kurspresentationen. Coacherna talar om att kursdeltagarna utvecklas på 
en grundläggande nivå, att de får en ökad medvetenhet omkring sina egna mönster och 
beteenden. Vidare anser de att deltagarna utvecklar en större förståelse för sin omgivning. 
Enligt coacherna bidrar dessa faktorer till att deltagarna får nya perspektiv på tillvaron och 
att de öppnar upp och blir mottagliga för utveckling och förändring. Kursdeltagarna 
beskriver hur de blivit mer självmedvetna och fått en bättre insikt i hur de själva men även 
deras omvärld fungerar. I och med det har de utvecklat en större acceptans gentemot sin 
egen person men även till sin omgivning och upptäckt nya perspektiv i livet. 
Kursdeltagarna anser att de genom Personlig Coaching får hjälp att synliggöra och förstå 
olika beteenden vilket gör det möjligt för dem att bearbeta de beteenden som inte fungerar 
tillfredställande. Insikterna och förståelsen samt den grundläggande personliga 
utvecklingen gör att deltagarna upplever att de stärker sin självkänsla. 
 
Coacherna och kursdeltagarna talar båda om hur Personlig Coaching genererar en känsla av 
att kunnat ta större ansvar för sin egen situation. De beskriver båda hur kursdeltagarna lär 
sig hantera och strukturera tillvaron vilket skapar ett större handlingsutrymme i vardagen. 
Det som skiljer sig åt här är att kursdeltagarna främst talar om att strukturera och förändra 
sitt yrkesliv medan coacherna talar om alla delar i livet. Vidare beskriver deltagarna hur 
Personlig Coaching kan skapa en gemensam grund och ett gemensamt språk att utgå ifrån 
på en arbetsplats. Det är något som coacherna uppger vara en positiv bonuseffekt av att lära 
sig förstå och kommunicera med sin omvärld då kursen har fokus på individens personliga 
utveckling.    
 
Avslutningsvis är de rörande överens om att den handligplan coachen och kursdeltagaren 
använder sig av i coachingprocessen är ett stöd i det förändringsarbete deltagaren beslutar 
sig för att genomföra. Ur mitt perspektiv framstår det som att kursens upplägg och innehåll 
har resulterat i viktiga förändringar och insikter för de kursdeltagarna som varit öppna för 
vad Personlig Coaching kan erbjuda. Oavsett om kursdeltagarna beskriver att de konkreta 
förändringarna är knutna till arbetslivet eller inte skulle jag vilja påstå att den 
grundläggande personliga utvecklingen, de insikter och förändringar de tillgodogör sig och 
genomför genererar positiva aspekter på alla delar i livet. 

Efter Personlig Coaching 
Sista steget i kursen är ”startskottet”. Syftet med ”startskottet” är att deltagarna ska lyfta 
blicken och börja reflektera över hur de ska bibehålla och fortsätta sin utveckling. Det sista 
deltagarna får göra är att skapa en fysisk påminnare, som ska hjälpa dem att komma ihåg de 
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insikter och lärdomar Personlig Coaching givit. Då deltagarna inte uttalat sig 
om ”startskottet” går det inte att veta hur de anser att detta steg påverkar deras fortsatta 
utveckling. Dock beskriver flera av deltagarna hur de aktivt försöker att reflektera omkring 
och använda de kunskaper och insikter Personlig Coaching har givit dem.  
 
Kursdeltagarna beskriver att Personlig Coaching är en utvecklande och givande kurs som 
genererar värdefulla kunskaper och insikter. Vidare menar de att dessa kunskaper och 
insikter resulterar i ett förbättrat förhållningssätt både till sig själv och till sin omvärld. 
Personlig Coaching sker enligt coacherna på en grundläggande nivå, vilket gör att 
deltagarna får möjlighet att utvecklas och genomföra förändringar som påverkar individen 
fundamentalt. Båda parterna menar att den utveckling och de perspektiv Personlig 
Coaching ger kan ses som förebyggande då individen får större möjlighet att påverka sin 
egen situation efter kursen. Dock menar coacherna att företagen som använder sig av 
coaching ofta gör det ur ett utvecklande perspektiv. Genom att låta sina anställda delta i en 
kurs i Personlig Coaching hoppas de på att skapa engagemang och höja motivationen och 
gemenskapen hos de anställda. Det förekommer även att företag använder sig av coaching 
vid rehabilitering av personal som varit sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar, något 
som ofta upplevs positivt av den sjukskrivne enligt coacherna.  
 
Avslutande tankar och reflektioner 
Att under studiens gång få ta del av deltagarnas och coachernas upplevelser och 
erfarenheter omkring coachingprocessen samt sätta sig in i forskning och litteratur i ämnet 
har varit oerhört spännande och lärorikt. Deltagarnas beskrivningar av sina upplevelser och 
hur de fortsatt använder sig av de verktyg coachingprocessen givit dem visar på många 
spännande aspekter inom coaching. En viktig aspekt är att coaching framförallt handlar om 
att individen själv med hjälp av coachen ska utvecklas och komma fram till önskad 
förändring. Det framstår som en bra utgångspunkt för att lyckas med personlig utveckling 
och förändring. För mig är det tydligt att coaching kan användas som en metod för att 
hantera krav på fokus, förändring och flexibilitet på alla områden i livet. Jag tycker mig 
även kunna se att kursen i sig ger bra strategier och verktyg för att hantera det nya 
arbetslivets förväntningar. Oavsett hur flexibel och föränderlig den nya arbetsmarknaden 
har blivit så behöver de flesta människor någon form av stabilitet i sina liv (Allvin et al., 
2006). Det bör även finnas en bra balans mellan arbete och privatliv för att individen ska 
må bra. Efter att ha genomfört denna studie anser jag att ett bra sätt att skapa den balansen 
kan vara genom coaching. 
 
Metoddiskussion 
Metoddiskussionen kommer att avhandla val av metod och genomförande av datainsamling. 
Den kommer även att behandla undersökningens validitet, kvalitativ generaliserbarhet och 
perspektivmedvetenhet samt huruvida det finns någon samstämmighet med tidigare 
forskning. 
 
För att få en tydlig, deskriptivt bild av ämnet coaching, vad deltagarna i kursen, Personlig 
Coaching, får ut av att delta i utbildningen, men även vad coacherna vill förmedla valdes en 
kvalitativ undersökningsmetod. Datainsamlingen gjordes under ett par månaders tid. 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser i avskilda rum för att säkerställa 
kvalitén på intervjuerna. Själva intervjutillfället, det vill säga insamlingen av de data som 
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analyserats, bidrar till validiteten i en kvalitativ studie. Med det i åtanke strävade jag under 
intervjuns gång efter att använda lyhördhet, flexibilitet och öppenhet inför 
intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. Syftet med det var att få en kvalitativt 
djupare insikt i ämnet.  
 
De erfarenheter och kunskaper en person bär med sig skapar ett individuellt perspektiv som 
utgör en viss förförståelse i en undersökning (Langemar, 2006). Det är viktigt att vara 
medveten om hur denna position interagerar med forskningsprocessen. I denna studie har 
mitt interesse för psykosociala besvär i privat- och arbetslivet samt min 
beteendevetenskapliga utbildning inom Personal, Arbete och Organisationsprogrammet 
utgjort ett grundläggande perspektiv. Det finns en möjlighet att min utbildning och mitt 
intresse för personlig utveckling kan ha medverkat till en positiv bild av coachingprocessen. 
För att motverka detta har jag under hela forskningsprocessen strävat efter att hålla distans 
till min förförståelse.  
 
I en kvalitativ undersökning avser begreppet validitet den kvalitet, trovärdighet och 
meningsfullhet studien innehåller (Langemar, 2006). För att bibehålla en god validitet i 
denna studie har jag genom hela analysprocessen strävat efter att upprätthålla en god 
empirisk förankring. Vid transkriberingar och analys samt redovisning av resultatet har jag 
arbetat noggrant och systematiskt med en öppenhet inför datamaterialets innehåll. Om det 
under analysarbetet uppstått några oklarheter om huruvida det är mina egna tolkningar eller 
materialet som talar så har jag gått tillbaka till de ursprungliga transkriberingarna. 
 
Med kvalitativ generaliserbarhet i en kvalitativ studie kan avses huruvida insamlad data 
svarar mot den aktuella frågeställningen och ger en uttömmande bild av ämnesområdet 
(Langemar, 2006). Studien innehåller intervjuer med respondenter med olika perspektiv, 
dels kursdeltagarna och coacherna. Båda grupper har inom ramen för undersökningens 
frågeställning och de delområden jag var intresserad av fått uttrycka sig fritt. De olika 
perspektiven samt öppenheten vid intervjuerna bidrar till att jag upplever att denna studie 
uppnår god inre generaliserbarhet. Det vill säga urvalet till denna studie har bidragit till ett 
omfattande och uttömmande resultat som jag upplever går att generalisera till andra 
kursdeltagare. Avseende den yttre generaliserbarheten, det vill säga hur resultatet kan 
generaliseras till andra individer utanför den population som undersökts, är den begränsad 
beroende på antalet undersökningsdeltagare. För att öka den yttre generaliserbarheten bör 
det vara fler undersökningsdeltagare från andra liknande kurser, om det ska vara möjligt att 
ge en mer generell beskrivning av hur kurser i coaching upplevs och vilka resultat de ger. 
 
Syftet med undersökningen var att uppnå en förståelse av individers subjektiva upplevelser 
och erfarenheter av att ha deltagit i en specifik kurs i Personlig Coaching. Utifrån syftet har 
jag med hjälp av studien lyckats få en god inblick i hur en kurs i Personlig Coaching 
upplevs och vilka effekter den ger. Vidare har jag fått en tydlig bild av vad som upplevs 
vara av betydelse för intervjupersonerna i relation till coachingen. Fortsatt forskning skulle 
kunna ske inom området för att ytterligare klargöra hur coaching upplevs av klienterna, 
vilken utveckling som sker och vilka positiva effekter coaching kan bidra med. 
Longitudinella studier inom coaching skulle vara oerhört spännande att få ta del av. Det 
vore intressant att få en kvalitativ beskrivning av kursdeltagarnas utgångsläge innan kursen, 
att få veta hur de upplever kursen under tiden den pågår, samt vad deras upplevelse är 
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direkt efteråt samt en längre tid efter den avslutade coachingprocessen. På samma sätt 
skulle det vara intressant att få ta dela av kvantitativa mätningar av exempelvis 
kursdeltagarnas självkänsla, upplevelser av stress, krav och kontroll i livet före, under och 
efter den genomförda coachingprocessen. Både den kvalitativa och den kvantitativa 
metoden skulle kunna användas i samma studie för att ge en kompletterande bild av 
faktiska resultat av coachingprocessen och en ökad förståelse för viktiga komponenter i 
coachingprocessens förlopp och resultat. Avslutningsvis vore det spännande att undersöka 
om coaching skulle kunna verka förebyggande vid psykosociala besvär i privat och 
arbetslivet. 
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Intervjuguide ”Personlig Coaching” - Coacher 
 
Inledning: 
Vem är jag, underlag till C-uppsats. 
Intervju spelas in på band, stänga av mobilen – pga. störningar på inspelningen 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, deltagandet frivilligt.  
Intervjutid ca en timme, jag håller tiden. 
 
Syfte – förståelse i vad du som coach vill förmedla till deltagarna i en kurs i Personlig 
Coaching. Vilka förändringar som sker i uppfattningen om sig själv, förändringar i 
förhållningssätt omgivningen, hur individen hanterar stress, m.m. 
 
Bakgrundsfrågor: 
Namn: 

Ålder: 

Civilstånd: 

Utbildning: 

Arbetsuppgifter: 

Denna intervju ska handla om kursen ”Personlig Coaching”. Vad du som coach vill 
förmedla och hur du går tillväga för att få deltagarna att ta del av detta.  
 
Bakgrund: 

- Hur kom det sig att du började arbeta med coaching? 
 
”Personlig Coaching”: 

- Vad är syftet med kursen Personlig Coaching? 
- Vilka verktyg förmedlas? 
- Kan du ge exempel på situation eller tillfälle då deltagarna ska använda sig av de 

verktyg/insikter som kursen ger? 
- Upplever du att det kan vara olika lätt eller svårt att ta till sig och använda de 

kunskaper och verktyg som Personlig Coaching ger? 
- Vad kan detta bero på? 
- Upplever du att deltagarna förändrar sin syn på sig själva efter Personlig Coaching? 
- Hur de förhåller sig till sin livssituation? 
- Arbete? 
- Privatliv? 
- Vad brukar det innebära för deltagarna? Det nya förhållningssättet.. 
- Deltagarnas förväntningar inför kursen, hur stor spelar dess in på deltagarnas 

behållning av kursen? 
- Kritiska deltagare 

 
Förändrad självkänsla: 



 
 

 

 

   
37 

- Upplever du att deltagarna är tryggare i sig själva efter kursen? 
- Att de har lättare att sätta gränser? 
- Upplever du att deltagarnas självkänsla förändrats i samband med Personlig 

Coaching? 
- Prestationsbaserade självkänsla? 
- Grundsjälvkänsla? 

 
Arbetsrelaterad stress före och efter Personlig Coaching: 

- Stresshantering? Verktyg? 
- Blir det någon skillnad i hur deltagarna hanterar stress efter kursen? 

 
Personlig coaching som en förebyggande åtgärd: 

- Anser du att Personlig Coaching kan användas som en förebyggande åtgärd mot 
stress m.m. i en organisation? 

 
Aspekter av Personlig coaching: 

- Hur försöker du att få deltagarna att bibehålla de kunskaper/erfarenheter/insikter de 
får genom Personlig Coaching? 

- Fortsatt utveckling? 
- Finns det fler aspekter som är av betydelse i samband med Personlig Coaching?  

 
Avrundning: 
Nu är det ett par minuter kvar på intervjun, finns det något mer du skulle vilja berätta om?  
Tack för din medverkan! 
 
Återkoppling: 
Jag tänkte på det du sa tidigare… 
Om vi knyter tillbaka till det du sa lite tidigare i intervjun… 
Kan det vara så att…  
Berätta mer! Kan du beskriva närmare? Utveckla… Hur kan det se ut? Kan det vara så 
här…? Hur upplever du...? Har jag förstått dig rätt att...?  
Bekräfta och återföra, be om förtydliganden om jag inte förstår…  
Generöst att ge utrymme!!! Våga gräva! Våga vara tyst! Ställa en fråga i taget! Använda du, 
ej vara kompis! 
Kärnord – Fånga, upprepa och utveckla! 
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Intervjuguide ”Personlig Coaching” - Kursdeltagare 
 
Inledning: 
Vem är jag, underlag till C-uppsats. 
Intervju spelas in på band, stänga av mobilen – pga. störningar på inspelningen 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, deltagandet frivilligt.  
Intervjutid ca en timme, jag håller tiden. 
 
Syfte – förståelse i vad som sker i en person när den deltagit i en kurs i Personlig Coaching. 
Vilka förändringar som sker i uppfattningen om sig själv, förändringar i förhållningssätt 
omgivningen, hur individen hanterar stress, m.m. 
 
Bakgrundsfrågor: 
Namn: 

Ålder: 

Civilstånd: 

Utbildning: 

Position:  

Arbetsuppgifter: 

 
Denna intervju ska handla om Din upplevelse av ”Personlig Coaching”. Vilka 
förändringar som skett i ditt förhållningssätt till dig själv och till omgivningen. Om du 
upplever någon förändring av din självkänsla och hur du upplever och hanterar 
stress efter att ha deltagit i ”Personlig coaching”.  
 
Bakgrund till deltagande i ”Personlig Coaching”: 

- Hur kom det sig att du deltog i ”kursen” Personlig Coaching? 
 
Upplevelse av ”Personlig Coaching”: 

- Vad är din upplevelse av själva kursen Personlig Coaching? 
- Vilka specifika verktyg har Personlig Coaching givit dig som du använder dig av 

idag? 
- Kan du ge exempel på en situation eller ett tillfälle då du använt dig av de 

verktyg/insikter som kursen givit dig? 
- Upplever du att det kan vara olika lätt eller svårt att använda dig av de kunskaper 

och erfarenheter du fått genom Personlig Coaching? 
- Vad kan detta bero på? 
- Har du förändrat din syn på dig själv efter Personlig Coaching? 
- Hur förhåller du dig till din livssituation efter kursen? 
- Arbete? 
- Privatliv? 
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- Vad innebär ditt nya förhållningssätt för dig? 
- Hur känns det att ha deltagit i Personlig Coaching? 

 
Förändrad självkänsla: 

- Upplever du att du är tryggare i dig själv efter kursen? 
- Att du har lättare att sätta gränser? 
- Upplever du att din självkänsla har förändrats i samband med Personlig Coaching? 
- Din prestationsbaserade självkänsla? 
- Din grundsjälvkänsla? 

 
Upplevelse av arbetsrelaterad stress före och efter Personlig coaching: 

- Känner du att du har kontroll över din arbetssituation i relation till de krav du har på 
dig?  

- Är det någon skillnad i hur du hanterar stress efter kursen? 
- Hur hanterade du stress innan? 

 
Personlig coaching som en förebyggande åtgärd: 

- Anser du att Personlig Coaching kan användas som en förebyggande åtgärd mot 
stress m.m. i en organisation? 

 
Aspekter av Personlig coaching: 

- Hur planerar du att bibehålla de kunskaper/erfarenheter/insikter du fick genom 
Personlig Coaching? 

- Fortsatt utveckling? 
- Finns det fler aspekter som är av betydelse för dig efter Personlig coaching?  

 
Avrundning: 
Nu är det ett par minuter kvar på intervjun, finns det något mer du skulle vilja berätta om?  
Tack för din medverkan! 
 
Återkoppling: 
Jag tänkte på det du sa tidigare… 
Om vi knyter tillbaka till det du sa lite tidigare i intervjun… 
Kan det vara så att…  
Berätta mer! Kan du beskriva närmare? Utveckla… Hur kan det se ut? Kan det vara så 
här…? Hur upplever du...? Har jag förstått dig rätt att...?  
Bekräfta och återföra, be om förtydliganden om jag inte förstår…  
Generöst att ge utrymme!!! Våga gräva! Våga vara tyst! Ställa en fråga i taget! Använda du, 
ej vara kompis! 
Kärnord – Fånga, upprepa och utveckla! 
 


