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Sammanfattning 

Coaching bygger på förtroende och att ett tillitsfullt förhållande mellan coach och klient 

uppstår. För en coach är det av naturliga skäl intressant att få kännedom om hur det egna 

bemötandet har uppfattats av klienten, för att kunna använda sig av och utveckla sådant som 

har upplevts positivt eller för att korrigera sådant som har upplevts mindre positivt. Detta 

examensarbetes syfte var att göra en uppföljning av hur klienter hos Arbetslivsresurs i Luleå 

har upplevt sin jobbcoachs bemötande. Sju klienter intervjuades om coachens bemötande, de 

egna förväntningarna och upplevda effekter av coachingprocessen. Resultaten visar att 

coachernas bemötande i sex fall av sju hade upplevts mycket positivt. Coachens beteende och 

effekter av coachingen hade haft betydelse för hur bemötandet hade upplevts, men framförallt 

framstod klienternas motivation som betydelsefull för hur coachingen hade upplevts. Av 

resultaten framgår också att mål och handlingsplaner inte hade upprättats i samtliga fall. 

Utifrån resultaten föreslås att coachen i den initiala fasen av coachingprocessen fokuserar på 

klientens motivation genom ett systematiskt införande av motiverande samtal, MI. Även  

coachingverktygen målformulering, handlingsplan och uppföljning bör systematiseras för att 

hjälpa klienterna att upprätthålla motivationen i det fortsatta förändringsarbetet. 

 

Nyckelord: jobbcoaching, bemötande, förväntningar, motivation 

  



 
 

Abstract 

Coaching is built on trust and a confiding relationship between coach and coachee. A coach is 

naturally interested in the coachee´s perception of his or her performance, to use and develop 

positively perceived behavior, or to correct less positively perceived behavior. The purpose of 

this thesis was to follow up how coachees at Arbetslivsresurs in Luleå perceived their job 

coach´s performance. Seven coachees were interviewed about their coach´s behavior, their 

own expectations and perceived effects due to the coaching process. The results show that in 

six cases of seven the coach´s performance were perceived very positively. The coach´s 

behavior and the effects of coaching had an impact on how the performance was perceived, 

but above all stands the coachee´s motivation as significant for how the coaching process was 

experienced. The results also show that goal-setting and action planning were not practiced in 

all cases. Based on the results it is suggested that the coach in the initial phase of the coaching 

process focuses on the coachee´s motivation through systematic inclusion of Motivational 

Interviewing, MI. Also the coaching tools goal-setting, action planning and follow-up should 

be standard practice in order to help coachees maintain motivation for change. 
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Inledning 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Omställning i arbetslivet är en stor förändring i människans liv. Oavsett om omställningen är 

självvald, eller inte, innebär den att individen behöver se över sin kompetens, sina färdigheter, 

erfarenheter och personliga egenskaper för att kunna presentera sig själv för en ny, presumtiv 

arbetsgivare. Individen får också tillfälle att reflektera över vad han eller hon önskar 

sysselsätta sig med eller vad nästa steg mot drömjobbet skulle kunna vara. Vid ett sådant 

tillfälle kan det vara lätt att bli modfälld av insikten om den egna situationen. För individer 

som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid kan situationen te sig än svårare att hantera på 

egen hand. Om upprepade försök att ta sig in på arbetsmarknaden misslyckas riskerar 

självkänslan att drabbas negativt och det blir en kamp att hålla motivationen uppe (Andersson, 

2006). En vanlig reaktion på arbetslöshet är att individen drar sig undan från omvärlden på 

grund av den försämrade ekonomi som arbetslösheten för med sig samt  stigmatisering och 

skamkänslor orsakade av såväl den egna som omgivningens negativa attityd till arbetslöshet 

(Rantakeisu, Starrin, & Hagquist, 1996).  

Som ett led i att motverka passivisering och erbjuda individen stöd fick Arbetsförmedlingen 

år 2008 i uppdrag av regeringen att upphandla coachingtjänster avsedda att hjälpa arbets-

sökande tillbaka i arbete på ett individanpassat och effektivt sätt. Sedan 2009 erbjuds alla 

arbetssökande sex månaders jobbcoaching, antingen hos Arbetsförmedlingen internt eller hos 

externa jobbcoacher. Coachernas uppgift preciserades i uppdraget till att hjälpa arbetssökande 

med att ställa upp kort- och långsiktiga mål, hur arbetsgivare och företrädare inom olika 

branscher ska kontaktas, skriva ansökningsbrev och CV samt förberedelser inför anställnings-

intervjuer. Det övergripande syftet med jobbcoaching var att öka de arbetssökandes möjlig-

heter till anställning, men även att hitta lämpliga praktikplatser eller annan praktisk kompe-

tensutveckling (Regeringen, 2008). 

Det finns inte någon omfattande forskning om eller uppföljning av jobbcoaching i Sverige. En 

första utvärdering visade att någon bestämd slutsats inte kunde dras om huruvida 

jobbcoaching har ökat arbetssökandes chanser till anställning (Arbetsförmedlingen, 2010). 

Det resultatet ska dock betraktas i skenet av att jobbcoaching var i sin linda under utvär-

deringsperioden samt att kausalitet inte var möjlig att fastställa på grund av  utvärderingens 

design. Däremot indikerade utvärderingen stöd för tidigare forskning, som har visat att 

långtidsarbetslösa som har fått extra stöd, exempelvis coaching, har klarat sig bättre än de 

som har fått normala förmedlingsinsatser. I en uppföljning av arbetssökandes upplevelser av 

jobbcoaching (Södersten, 2009) framkom att deltagarna hade upplevt coachingen som mycket 

positiv och seriös, att arbetssökandet hade utvecklats med hjälp av coachingen och att de 

skulle rekommendera jobbcoaching till andra. 

Situationen för utsatta grupper, såsom långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna, har däremot 

visat sig vara svår att förändra med hjälp av coaching (Lundgren & von Schantz Lundgren, 

2011). En orsak till detta anses vara komplexiteten i gruppernas situation, innefattande hälso- 

och sociala faktorer, som enligt författarna innebär att coaching inte kan genomföras som 

avsett, med fokus på arbetsmarknaden. En annan orsak är, enligt Lundgren och von Schantz 

Lundgren (2011), den stora diskrepans som finns mellan deltagarnas förutsättningar och 

kraven som ställs i regelsystem och på arbetsmarknaden. Coaching kan knappast anses vara 

en lösning för att minska antalet långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa, menar förfat-

tarna, men har ändå ett värde i att individens aktivitet ökar och utanförskap minskar samt som 
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ett bidrag till att på lång sikt förbättra förutsättningarna till sysselsättning. Lundgren & von 

Schantz Lundgren (2011) menar att coaching borde vara en del av mer omfattande och lång-

siktiga åtgärdsprogram för att individen ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Jobb-

coaching i Sverige får anses vara en relativt ny företeelse. Verksamheten som sådan och dess 

utfall behöver utvärderas och följas upp ur olika synvinklar.  

 

Problematisering 

Coachens uppgift är att hjälpa individen med att klargöra sina kompetenser, styrkor och  

svagheter, ställa upp mål, planera aktiviteter och inte minst stötta och motivera klienten 

genom processen. En vital förutsättning för att coachingprocessen ska fungera är att klienten 

kan känna tillit till coachen och till processen. Tillit kan skapas ögonblickligen eller vara 

något som tar tid att åstadkomma, men oavsett vilket är coachens bemötande av klienten en 

viktig faktor för att tillit ska uppstå och att en coachingrelation ska vara fruktbar (Gjerde, 

2004). Bemötande handlar till stor del om kommunikation där parterna presenterar sig själva, 

vilket kallas self-presentation. Self-presentation innebär att individen försöker förmedla de 

förmågor, motiv och sinnesstämningar som han/hon tror är passande i situationen. Eftersom 

motparten, å sin sida, gör attributioner med ledning av den andres self-presentation kan 

individen inte vara säker på att avsett intryck har gjorts (Rusbult & Van Lange, 2003). I och 

med att bemötande är en så viktig aspekt av coachingen blir feedback på den punkten av stort 

intresse för coachen. Avsikten med detta arbete är därför att undersöka hur klienterna har 

upplevt coachernas bemötande. 

Coachingrelationen påverkas också av klientens inställning till coaching som företeelse och 

till coachen som dess företrädare. Klientens inställning eller attityd är en viktig faktor för att 

coaching ska vara möjlig. Likaså är de förväntningar som klienten har på coachingen, coachen 

och på sig själv viktiga faktorer för klientens engagemang i coachingprocessen (Gjerde, 

2004). Coaching handlar alltså om två parter som möts med engagemang och ett gemensamt 

mål, men med olika roller. Därför är det intressant att undersöka klientens attityd till och 

förväntningar på coachingen, som bakomliggande faktorer till klientens upplevelse av  

coachens bemötande. 

Avsikten med coaching är att klienten ska uppnå uppställda mål. Detta är i sig intressant, men 

i och med att coaching är en dynamisk process är effekterna av den något som kan påverka 

klientens upplevelse av coachingen och coachens bemötande. För att nå en djupare förståelse 

för hur klienten har upplevt coachens bemötande är det därför intressant att också undersöka 

vilka effekter klienterna har upplevt att coachingen har gett. Utifrån denna problemställning 

söks förståelse för i vilken utsträckning, om någon, coachens bemötande har haft inverkan på 

klientens utveckling. 

 

Presentation av Arbetslivsresurs 

Arbetslivsresurs har en landsomfattande verksamhet bestående av organisations- och 

ledarskapsutveckling samt omställnings- och rehabiliteringsarbete i arbetslivet. Arbets-

livsresurs har i uppdrag av Arbetsförmedlingen att stötta personer som står utanför arbets-

marknaden på grund av långtidssjukdom eller arbetslöshet att komma i sysselsättning.  

Sysselsättning definieras som antingen en anställning, praktik eller studier. Varje uppdrag är 

sex månader långt under vilket individen får tillgång till en egen jobbcoach. Uppdraget 

utformas efter individens behov och förutsättningar. Coachen skapar tillsammans med 

individen ett program för vägen ut i arbetslivet bestående av framtidsmål och fokusområden, 
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som individen behöver hjälp och stöd med. Exempel på sådana områden är att skriva CV, 

kompetenskartläggning, att ta kontakt med arbetsgivare, intervjuträning och uppmuntran eller 

coaching. Genom Arbetslivsresurs får individen också tillgång till breda nätverk inom företag, 

organisationer och myndigheter, som söker personal. Ansvaret för den individuella planen 

åligger individen som förväntas utföra arbetet i planen själv, dock med hjälp och stöd av 

coachen. Arbetslivsresurs coacher är certifierade enligt International Coaching Federations 

riktlinjer (Arbetslivsresurs, n.d;  N. Tiensuu, personlig kommunikation, 31 jan, 2012 ). 

Deltagare som förmedlas till Arbetslivsresurs av Arbetsförmedlingen kallas till ett första 

möte, en gruppträff där allmän information och presentation av verksamheten ges. Därefter 

genomförs individuella möten där de individuella planerna upprättas. I och med att uppdragen 

utformas helt efter individens förutsättningar och önskemål upphör den allmängiltiga 

beskrivningen av ärendegången här. Somliga individer behöver inte nyttja alla sex månaderna 

och uppdraget kan avslutas i förtid. Andra kan behöva mycket personligt utrymme initialt 

vilket påverkar processen och medför mindre tid till själva sökandet efter arbete och att 

individen inte hinner lika långt. Oavsett vilket, slutrapporterar Arbetslivsresurs uppdraget till 

Arbetsförmedlingen efter sex månader. I slutrapporten redogörs för vad som har planerats och 

åstadkommits, eventuella vidare rekommendationer och förhoppningar (Arbetslivsresurs, n.d;  

N. Tiensuu, personlig kommunikation, 31 jan, 2012). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att göra en kvalitativ uppföljning av hur klienter hos 

Arbetslivsresurs har upplevt coachernas bemötande samt vilka effekter klienterna har upplevt 

att coachingen har haft på deras utveckling. Följande frågeställningar sökes besvaras: 

- Hur upplevde klienterna coachernas bemötande? 

- Vilka förväntningar hade klienterna inför coachingen?  

- Vilken attityd hade klienterna till coaching?  

- Har coachingen haft någon betydelse för klienternas personliga utveckling?  
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Teoretisk referensram 
 

Coaching 

Begreppet coaching har blivit alltmer välkänt och är numera en beprövad metod som används 

inom många områden. NE (2012, para.1) definierar coaching som ”en lösningsfokuserad 

samtalsteknik som används för att få en person som coachas att bli mer aktiv och att på ett 

mer effektivt sätt använda sina egna förmågor för att åstadkomma en förändring”. Coachingen 

hör till den humanistiska psykologin och baseras bland annat på Carl Rogers (refererad av 

Pervin & Cervone, 2010) optimistiska människosyn med tro på människan, hennes förmåga 

och vilja till utveckling.  

Organisationen ICF, International Coach Federation, bildades 1996 för att upprätthålla etiska 

standarder hos coacher på yrkesnivå. ICF utvärderar och godkänner utbildningar och utfärdar 

certifikat för coacher i enlighet med dessa standarder. Coachens ansvar definieras i fyra 

punkter: ”1) Utforska, klargöra och arbeta med det utövaren vill uppnå. 2)  Uppmuntra ut-

övaren till egen utforskning och egna upptäckter. 3) Ta fram utövarens egna lösningar och 

strategier. 4) Hålla utövaren ansvarig.”(Gjerde, 2004, s. 17). 

Coachingens syfte är, enligt Gjerde (2004), att frigöra individens förmågor och kapacitet 

genom att han/hon görs medveten om sina inneboende kunskaper, värderingar, mål och sin 

motivation. Coachens uppgift är att lyfta fram individens potential, att hjälpa henne/honom att 

ställa upp mål och att skrida från tanke till handling. Coaching används oftast när individen 

önskar en förändring av något slag, men ibland kan förändringen skrämma mer än den 

nuvarande situationen och dess problem. Därför är det viktigt att den önskade förändringen 

inte tvingas på klienten, vilket kan leda till ökad motvilja och kontraproduktivitet. Föränd-

ringen ska härröra ur inre motivation och därför är känslan av att förändringen är klientens 

eget val avgörande för att coachingen ska vara framgångsrik, menar Gjerde (2004). 

En god coachingrelation präglas av tillit, ömsesidig respekt och mod hos båda parter. För att 

åstadkomma ett gott resultat, menar Gjerde (2004), att det därutöver krävs engagemang och 

intresse hos parterna, vilket kan vara problematiskt i situationer där utövaren har blivit 

erbjuden coaching och alltså inte tagit initiativet till den själv. I sådana fall åläggs coachen 

ansvaret för att processen ska komma igång. Här anser Gjerde (2004) att extra stor vikt bör 

läggas vid den initiala fasen av coachingrelationen, vilket kan göras genom att definiera och 

formalisera coachingrelationen i ett kontrakt. Förutom de uppenbara punkterna i ett kontrakt  

(tillvägagångssätt, kontraktstid, konfidentialitet, osv) ges här tillfälle för utövaren att uttrycka 

sina förväntningar på coachen och hur han/hon önskar att spelreglerna i coachingrelationen 

ska se ut. Coachen, å sin sida, ges under denna fas möjlighet att informera utövaren om sitt 

sätt att arbeta och att beskriva de metoder han/hon använder sig av, vilket ytterligare bidrar till 

att en allians mellan parterna skapas. Coachen kan dessutom förbereda klienten inför det 

första mötet genom att sända henne/honom ett frågeformulär innehållande frågor om den egna 

personen, preferenser, värderingar och önskemål att reflektera över (Gjerde, 2004). 

Två centrala begrepp inom coachingen är medvetenhet och ansvar (Whitmore, 2002). Med det 

menas att om klienten görs medveten om sina egenskaper och förmågor leder detta till att mer 

fokus och uppmärksamhet ägnas dessa egenskaper, vilket kommer att leda till förbättrade 

prestationer. Denna medvetenhet kombinerad med ett tydliggjort eget ansvar för den egna 

situationen är grundvalarna för coachingen och dess framgång.  
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Gjerde (2004) beskriver redskap som coachen har att använda sig av i sitt arbete. Det 

viktigaste redskapet är att kunna lyssna på ett aktivt sätt. Det innebär att lyssna på flera nivåer, 

på det som uttalas och det som inte uttalas, i samtalet. Genom att artikulera och upprepa det 

klienten säger kan coachen hjälpa till med att klargöra vad samtalet egentligen handlar om 

och på så sätt hjälpa klienten att komma vidare. Genom aktivt lyssnande kan också eventuella 

knutar som hindrar kommunikationen lösas upp. Ett annat redskap är att vara genuint nyfiken 

på, och intresserad av, klientens situation och problematik för att kunna ställa effektfulla 

frågor, komma med reflektioner och hjälpa klienten att anta andra perspektiv. 

Coaching handlar, enligt Gjerde (2004), också mycket om timing och att kunna följa 

utövarens takt. Coachen bör därför vara empatiskt lagd och använda sin intuition.  Slutligen 

bör coachen vara fokuserad på handling och inlärning. Däri ingår planering utifrån individens 

agenda, uppställande av tillräckligt utmanande mål, uppföljning och påminnelser samt feed-

back och motivation. 

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal, eller MI (Motivational Interviewing), är en samtalsteknik som används 

för att framkalla motivation hos en klient eller samtalspartner. I samtalet får klienten hjälp att 

formulera tankar och beslut, som kan ligga till grund för val och beslut i ett förändringsarbete. 

I och med att val och beslut är klientens egna kan en inre motivation framkallas och förstärkas 

(Barth & Näsholm, 2006). 

I samtalen läggs stor vikt vid klientens självbestämmande. Rådgivaren har en reflekterande 

roll och använder sig av en samtalsmetodik som härrör ur Carl Rogers klientcentrerade terapi 

(refererad av Pervin & Cervone, 2010). Häri ingår aktivt lyssnande där rådgivaren lyssnar till 

klienten på flera nivåer, både det som sägs och det som inte sägs. Rådgivaren använder sig av 

redskap som reflektioner, sammanfattningar och frågor  på ett systematiskt sätt för att försäkra 

sig om att klienten upplever klarhet i, och förståelse av, vad som sker i samtalet. När råd-

givaren vill föra samtalet vidare till nästa nivå eller erbjuda ett råd söker han/hon först 

klientens bekräftelse och godkännande att göra så. Detta görs för att visa klienten respekt och 

för att betona att det är klienten som äger samtalet och dess innehåll (Barth & Näsholm, 

2006).  

I samtalet ska rådgivaren vara särskilt  uppmärksam på tre företeelser: diskrepans, ambivalens 

och motstånd (Barth & Näsholm, 2006). Den första är diskrepans i klientens berättelse. Med 

diskrepans avses olikheter eller kontraster mellan klientens inre och yttre upplevelser av en 

situation. Klienten är ofta omedveten om  skillnaden mellan det han/hon ger uttryck för och 

det han/hon faktiskt gör och det är rådgivarens uppgift att uppmärksamma klienten om 

diskrepansen. När klienten blir medveten om diskrepansen kan en emotionell laddning uppstå, 

ett tillstånd som kan innebära starten på en förändringsprocess och som kan bli en drivkraft i 

det kommande förändringsarbetet. Det är viktigt att rådgivaren strävar efter att bygga en 

tillitsfull relation till klienten, eftersom diskrepanser kan vara känsliga i olika grad för 

klienten. Om klienten upplever stark emotionell laddning när en diskrepans upptäcks leder det 

ofta till motstridiga känslor, ambivalens. Rådgivaren ska i samtalet hjälpa klienten att utforska 

och bearbeta de ambivalenta känslorna i avsikt att hjälpa henne/honom att bli medveten om 

problemet och att det behöver lösas. Ambivalens är ofta en obehaglig upplevelse och kan leda 

till att klienten värjer sig eller försöker undkomma tankarna och problemet. Rådgivarens 

uppgift är då att på ett empatiskt och stödjande sätt medvetandegöra klienten om hans/hennes 

motivations- och motståndsfaktorer. En kritisk granskning och omvärdering av faktorerna 

leder till att klienten kan fatta väl grundade och motiverande beslut om förändring. 
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I samtalet ska rådgivaren också vara uppmärksam på eventuellt motstånd som uppstår i 

kommunikationen, eftersom det kan vara en signal om bristande motivation. När motstånd 

uppstår är det rådgivarens uppgift att hjälpa klienten att inte låta sig fångas av känslor och 

impulser. Målet är att hjälpa klienten att återta en distanserad och reflekterande position för att 

energin ska kunna koncentreras mer på motivation än på motstånd (Barth & Näsholm, 2006).  

Ett systematiskt användande av MI vid yrkesinriktad rehabilitering skulle medföra fördelar för 

såväl rådgivare och klienter, enligt Manthey, Jackson och Evans-Brown (2011). Om MI 

implementerades i verksamheten skulle rådgivares kompetens öka, risken för utbrändhet 

minska och klienters motstånd och ambivalens till sysselsättning skulle minska. Ytterligare en 

fördel  skulle vara att verksamheten kunde planeras på bättre sätt och bli mer effektiv. 

 

Self-presentation 

Människan är medvetet eller omedvetet sysselsatt med hur han/hon presenterar sig själv för 

andra. Inom socialpsykologin studeras self-presentation, dvs. processerna bakom hur män-

niskan försöker forma uppfattningen om sig själv, såväl den egna uppfattningen som omgiv-

ningens (Kassin, Fein, & Markus, 2008). Två grundläggande strategier som vanligen används 

av arbetssökande är ingratiation, vilket betyder att beteendet syftar till att individen ska 

komma överens med omgivningen och bli omtyckt, och self-promotion, där individen önskar 

komma överens med omgivningen och bli respekterad för sin kompetens. Dessa två strategier 

har visats vara de som arbetssökande använder sig av i störst utsträckning (Stevens & Kristof, 

1995). Det har också visats att strategierna har haft påverkan på rekryterares positiva intryck 

av de sökande (Higgins & Judge, 2004).  

De flesta studier som har gjorts om self-presentation har handlat om en eller två dimensioner 

av individens personliga attribut, som till exempel kompetens och vänlighet, både i liknande 

och i olika sammanhang. Vilket attribut individen vill framhäva är situationsbaserat. Vid 

samtal med en kollega kan individen framhäva vänlighet och i nästa stund i samtal med 

chefen framhäva kompetens. Individen kan alltså behärska vilka intryck som ska förmedlas 

simultant. Leary och Allen (2011) har utifrån den tanken myntat uttrycket self-presentational 

persona, vilket kan beskrivas som en profil bestående av de intryck som individen vill 

förmedla och vilken image som är önskvärd eller betydelsefull i olika situationer. De utförde 

en studie utformad för att undersöka människors self-presentation gentemot flera mål och i 

flera dimensioner, i vilken det framkom att människor använder sig av ett litet antal 

grundläggande personas och att dessa speglar individens mål och normer. Self-presentational 

personas antas vara relaterade till personlighetsfaktorer, individens syn på mellanmänskligt 

beteende, självvärdering samt till vilken grad individen anpassar sig till andras uppfattningar 

om dem själva (Leary & Allen, 2011).  

 

Self-efficacy 

Känslan av att ha kontroll och säkerhet i olika situationer är viktig, särskilt för individer som 

upplever att de står i något slags beroende till andra eller till omgivningen. Upplevelsen av 

kontroll har samband med tron på att det egna beteendet ska leda till tillfredsställande resultat. 

Self-efficacy handlar om individens tro på den egna förmågan att hantera olika situationer, 

enligt Albert Bandura (refererad av Kassin m. fl., 2008). Individen kan uppleva stor själv-

säkerhet i en situation, exempelvis när det gäller social interaktion och att bemöta andra 

människor, men inte vad gäller att prestera höga studieresultat. Forskning har visat att ju 

större känsla av self-efficacy individen har desto större är sannolikheten att han/hon verkligen 
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tar sig an en uppgift, att han/hon anstränger sig och visar uthållighet även om det finns risk att 

misslyckas, för att slutligen lyckas slutföra den på ett framgångsrikt sätt (Kassin m. fl., 2008).  

En studie om coachingens påverkan på self-efficacy (Moen & Allgood, 2009) visade på 

signifikanta förbättringar avseende upplevd self-efficacy i ledarskapsfrågor. I en enkät, 

genomförd i Norge omfattande 127 chefer på högsta och på mellannivå, jämfördes svar på 

frågor om upplevd self-efficacy före och efter ett ettårigt coachingprogram mot en 

kontrollgrupp som inte hade genomgått coachingprogrammet. Experimentgruppen rappor-

terade förbättrad ledarskapsförmåga innefattande personalutveckling och motivationsarbete, 

målstyrning och relationsskapande. Författarna menar att effektiv och ändamålsenlig coaching 

bör ha en påverkan på klientens kognitiva processer vad gäller fokusfrågor. Enligt studien 

ökar coaching förmågan att analysera uppgiften, värdera den egna förmågan att hantera 

uppgiften, kunna ställa upp mål samt att skapa strategier för att nå målet, vilka samtliga är 

bidragande faktorer till ökad self-efficacy (Moen & Allgood, 2009). 

 

Vrooms förväntansteori 

Motivation är beroende av vilka förväntningar vi har, enligt Vrooms förväntansteori (1995). 

Den första frågan Vroom (1995) ställer är hur gärna individen vill nå målet och menar att det 

har betydelse om målet har någon valens, förväntas ha något värde, för individen. Det kan 

alltid finnas en diskrepans mellan det förväntade värdet och det faktiska utfallet av ett mål 

som har ställts upp. Diskrepansen kan förklaras av andra effekter som kan bli följden av 

strävan mot ett mål. Dessa sidoeffekter kan av individen upplevas som positiva eller negativa, 

men har alltså påverkan på förväntningar och motivation. 

Den andra frågan handlar om vägen till målet. Hur säker kan individen vara på att de mått och 

steg han/hon tar leder fram till målet? Det finns alltid inslag av osäkerhet. Saker kan ske utom 

individens kontroll, vilket påverkar sannolikheten för att individen ska nå framgång i sin 

strävan. Hur starkt individen tror på att hans/hennes åtgärder ska leda till den förväntade 

effekten påverkar också motivationen, enligt Vroom (1995).  

Motivation handlar om en kombination av dessa två frågor. Hur säkert är det att ansträng-

ningarna räcker, att jag når ända fram till det mål som jag anser vara av värde för mig? Dessa 

frågor ställer sig individen inför en uppgift och gör med hjälp av dem ett slags överslag med 

sig själv. Ett överslag där själva målet och andra effekter av det tillsammans med övertygelsen 

om att ansträngningarna kommer att vara tillräckliga utgör grund för hur pass motiverad 

individen kommer att vara i sin strävan mot målet (Vroom, 1995).  
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Metod 

 

Informanter 

Sju personer som var klienter hos Arbetslivsresurs har intervjuats. Informanterna ingick vid 

tiden för intervjuerna i en grupp om ca 100 personer som är anslutna till projektet ”Jobb och 

ungdomsgaranti” riktat till arbetslösa ungdomar under 25 år i Luleå, Piteå, Boden och 

Älvsbyn.  

Ett första urval av informanter gjordes av Arbetslivsresurs, eftersom klientregistret var 

konfidentiellt. För att åstadkomma vetenskaplig validitet gjordes urvalet utifrån kriterier som 

hade bestämts av författaren. Enligt kriterierna skulle informanterna ha deltagit i programmet 

under minst 3 månader, ha varit arbetslösa i cirka ett år samt ha begränsad arbetslivs-

erfarenhet, av typerna korttidsvikariat, extrajobb, feriejobb och sommarvikariat, men ingen 

reguljär anställning. För att nå viss geografisk spridning gjordes urvalet med utgångspunkt av 

bostadsort, där hälften av informanterna bodde i Luleå och hälften i Boden. Ansatsen var även 

att nå jämn fördelning mellan könen.   

Steg två i urvalsprocessen skedde genom självselektering. Ett tjugotal av deltagarna i 

projektet, som omfattades av ovan angivna kriterier, kontaktades. Initialt kontaktades 

deltagare från Luleå och Boden av den externa handledaren hos Arbetslivsresurs. Åtta var 

positiva till att intervjuas. Efter telefonkontakt med författaren bokades samtliga åtta in för 

intervju. Ett bortfall på tre personer medförde att det geografiska urvalsområdet fick  utökas 

och tre deltagare från Piteå kontaktades av Arbetslivsresurs. Dessa tre kontaktades därefter av 

författaren, varav två bokades in för intervju. Totalt ställde sig alltså elva av tjugotalet möjliga 

informanter positiva till intervju, varav sju slutligen intervjuades. Bortfallet, fyra presumtiva 

informanter, berodde i ett fall på att personen ifråga hade fått anställning. Två uteblev från 

avtalad tid utan vidare förklaring och den fjärde fick författaren aldrig kontakt med, vare sig 

via telefon eller sms.  

Sju intervjuer genomfördes således, med tre kvinnor och fyra män i åldrarna 19 till 25 år. De 

hade vid intervjutillfället varit arbetslösa i cirka ett år och hade deltagit minst tre månader i 

jobbcoaching hos Arbetslivsresurs. Tidigare arbetslivserfarenheter var kortare vikariat och 

extraanställningar inom hemtjänst, jordbruk, vaktmästeri, handel, hos SJ och säsongsarbeten 

inom turism och fiskeindustri. Informanternas utbildningsbakgrund var varierande, men 

samtliga hade fullgjort treårig gymnasieutbildning. 

 

Material 

För att nå en djupare förståelse för hur klienterna hade upplevt coachernas bemötande, deras 

attityd och förväntningar samt upplevda effekter av coachingen genomfördes kvalitativa 

intervjuer. Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). Den 

bestod i huvudsak av öppna och beskrivande frågor i syfte att tillåta informanterna berätta om 

sin situation med egna ord. Intervjuguidens teman omfattade demografisk information om 

klienterna, klienternas tankar om den egna situationen, förväntningar på, och attityd till, 

coaching samt hur klienterna hade upplevt coachens bemötande och vilka effekter de hade 

upplevt att coachingen hade haft på dem och deras utveckling. 
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Procedur 

Intervjuerna bokades in av författaren efter att kontaktpersonen på Arbetslivsresurs först hade  

vidtalat och inhämtat samtycke av intervjupersonerna. Intervjuerna genomfördes i Luleå i ett 

konferensrum hos Arbetslivsresurs, i ett grupprum på Musikhögskolan i Piteå samt i ett 

grupparbetsrum hos Lärcentrum i Boden. Den sista intervjun gjordes via telefon på grund av 

tidsbrist. Vid telefonsamtal, då tid för intervju bokades, samt i inledningen av varje intervju 

har information om syftet med intervjun och var den senare kommer att publiceras  lämnats. 

Informanterna fick också information om att deltagandet var frivilligt och att allt material 

skulle förvaras och presenteras på sådant sätt att konfidentialitet garanterades informanterna. 

Samtliga informanter samtyckte till att intervjun spelades in. Vid telefonintervjun användes 

telefonens högtalare och samtalet spelades in med samma utrustning som vid övriga 

intervjuer, en digital diktafon. Under intervjuerna fördes anteckningar för att författaren skulle 

kunna uppmärksamma och följa upp intressanta uppgifter som framkom under intervjun, men 

som inte fanns berörda i intervjuguiden. Det inspelade materialet transkriberades sedan 

ordagrant och i närtid, vilket innebar samma eller påföljande dag.  Intervjuerna, som utfördes 

under tiden 26 mars till 16 april 2012, varade mellan 25 och 45 minuter.  

 

Avgränsningar 

Utvärderingen omfattar endast deltagare i projektet ”Jobb och ungdomsgaranti” på 

uppdragsgivarens initiativ.  

 

Databehandling 

Det transkriberade datamaterialet har analyserats med ett abduktivt förhållningssätt. 

Abduktion innebär att det finns en teoretisk plattform bakom frågorna som ställs och att 

empiri därefter samlas in. Med hjälp av empirin växer sedan successivt ny teori fram (Denzin, 

1989).  Med hjälp av Miles & Hubermans (1994) metod har materialet först sammanställts 

intervju för intervju utifrån teman i intervjuguiden. Därutöver har information och företeelser 

av intresse, som framkom under varje intervju tagits tillvara och kategoriserats. För varje 

intervju har sedan ett sammandrag gjorts för att skapa överblick och för att underlätta 

analysen av det totala materialet. I analysen av det totala materialet har sedan processen 

upprepats och därefter redovisats i form av huvudteman som utgår från arbetets fråge-

ställningar samt ett tema avseende informanternas egna reflektioner. Efter att en helhetsbild 

har skapats har sedan resultatet presenterats, analyserats och diskuterats.  
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Resultat 
 

Coachens bemötande 

Det framkom av intervjuerna att sex av sju informanter upplevde att coacherna hade visat 

stort engagemang. Engagemanget visade sig genom att coachen hade lyssnat aktivt till sin 

klient och förstått behov och önskningar som klienten hade. Coachen hade ställt frågor och 

visat intresse för klientens svar för att sedan ge förslag och tips som informanterna upplevde 

som relevanta och givande. En upplevde sig som oviktig i och med att coachen vid flera 

tillfällen inte hade varit påläst om informanten och hans/hennes situation. Informanten 

beskrev det som att ”hon pratar och jag lyssnar”och menade vidare att samtalen enbart hade 

fokuserat på arbetsliv och inte på informantens tankar, känslor, behov eller motivation, vilket 

informanten både hade önskat och förväntat sig. I övrigt upplevdes kommunikationen ha 

fungerat bra och coacherna hade visat stor tillgänglighet, såväl vid möten som vid kontakter 

via Internet, telefon och SMS. Samtliga informanter uppgav att coacherna hade visat en 

positiv inställning vilket hade haft en positiv inverkan på klienterna själva. De upplevde också 

att de hade fått stöd och uppmuntran i sin strävan efter sysselsättning. 

Ingen av informanterna hade skrivit något kontrakt eller avtal med sin coach. Däremot uppgav 

fem av sju att de tillsammans med coachen hade ställt upp mål, av vilka tre uppgav att mål-

sättningarna var formulerade i flera steg. Ett exempel som belyser detta är informanten som 

hade ett specifikt drömyrke. De formella studiemeriterna var tillräckliga för att söka in till 

utbildningen, men andra förutsättningar saknades. Tillsammans med coachen formulerades 

därför ett primärt mål, att hitta en anställning och därigenom skapa ekonomiska förut-

sättningar att införskaffa det som saknades. Målformuleringen medförde att informanten 

upplevde att det övergripande målet, utbildningen, nu var än mer aktuell och dessutom inom 

räckhåll. 

Drygt hälften, eller fyra av sju informanter, uppgav att de hade upprättat en handlingsplan 

tillsammans med coachen.  Bara en av dem uppgav att regelbunden uppföljning hade  skett. I 

det fallet hade handlingsplanen varit ett levande dokument, uppgav informanten. I 

handlingsplanen hade ett tydligt mål formulerats, en utbildning, till vilken informanten vid 

intervjutillfället hade sökt in, men ännu inte fått besked om. De övriga tre informanterna med 

handlingsplan uppgav att planen bara hade bestått av uppgifter som skulle utföras. Det kunde  

handla om uppgifter som berörde CV, det personliga brevet som skickas vid ansökan om 

arbete eller redovisning av kontakter som hade tagits med potentiella arbetsgivare. Informan-

terna menade att handlingsplanen mer hade varit att betrakta som en checklista, men att den i 

övrigt inte hade ägnats någon större uppmärksamhet eller uppföljning. 

 

Knappt hälften av informanterna, eller tre av sju, upplevde att coachen ställde krav på dem, 

men samtidigt upplevde de inte kraven som besvärande eller betungande. De uppgav att de 

upplevda kraven även var krav de ställde på sig själva. En av informanterna uttryckte sig så 

här: 

Jo krav på att komma fram till vad jag vill göra. Om jag vill ha jobb eller utbildning 

och det mesta lutar ju åt utbildning nu så jag söker inte jobb så aktivt längre för jag 

hoppas ju på utbildningen. Det var ju det jag ville veta, alltså vad jag vill göra. 
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Ett par av informanterna uppgav önskemål om att jobbcoachingen kunde ha innehållit mer 

styrning och vägledning och att coachen kanske till och med hade lyssnat för mycket på 

klienten ibland, medan  övriga fyra upplevde det som positivt att jobbcoachingen hade 

utformats utifrån deras egna önskemål och förutsättningar i första hand. En informant 

förtydligade vikten av att arbeta utifrån egna förutsättningar genom att berätta om en tidigare 

erfarenhet av jobbcoaching. Där var upplägget annorlunda och coachingen skedde till största 

del i grupp. Hänsyn till individens förutsättningar och önskemål togs inte upp i samma 

utsträckning som hos Arbetslivsresurs och uppgifter, mål och handlingsplaner var i hög grad 

kollektiva. Informanten upplevde att motivationen hade påverkats negativt av detta och att 

uppgifterna, målen och handlingsplanerna blev till krav som individen inte riktigt kunde 

relatera till.  

Avseende upplevd feedback från coachen uppgav fem informanter att de hade fått konstruktiv 

och kontinuerlig feedback. Den kunde avse hur  uppgifter hade utförts och egna initiativ som 

informanten hade tagit. Däremot menade en informant att den feedback som hade givits 

enbart hade handlat om ändringar som hade gjorts i CV och liknande och uttryckte även 

önskemål om större uppmärksamhet och feedback med avseende på den egna personen, 

tankar om den egna situationen och framtiden samt om beteende och attityd. För två infor-

manter var feedback inte särskilt intressant eller ens något som dessa hade ägnat någon 

uppmärksamhet åt. 

Informanterna uttryckte genomgående stort förtroende för coachen. ”Man behöver ju som inte 

sitta där och skämmas inför dem om det vart nånting eller så där”uttryckte sig en informant. 

 

Förväntningar på, och attityd till, coaching 

Inför coachingprogrammet hos Arbetslivsresurs hade fyra av sju informanter tidigare 

erfarenhet av jobbcoaching. För tre av dem bidrog den tidigare erfarenheten till att 

förväntningarna den här gången var låga. En av dem uppgav att det egna bristande 

engagemanget vid tidigare coaching hade bidragit till den negativa upplevelsen. En annan 

menade att den tidigare coachingen till största del hade varit kollektiv och att det hade 

påverkat helhetsintrycket negativt. Ytterligare en hade upplevt den tidigare coachen hos 

Arbetsförmedlingen som oengagerad och tråkig.  Den fjärde, som endast hade deltagit i en 

kortare coachingvariant i grupp hos Arbetsförmedlingen, förhöll sig neutral i sina förvänt-

ningar. 

De förväntningar på coachingen som framkom var framförallt att få hjälp med att skriva ett 

professionellt CV och att formulera ett tilltalande personligt brev. Därtill förväntades hjälp 

med studievägledning och nya sätt att komma in på arbetsmarknaden. Flertalet informanter 

förväntade sig stöttning och hjälp med det de själva ansåg att de behövde. Ett par hade även 

förväntat sig relevant och konstruktiv feedback på sina befintliga CV och personliga brev. 

Förväntningar om motivationshöjande aktiviteter fanns hos en informant. 

Informanterna ombads också att reflektera över vilka förväntningar de hade haft på sig själva. 

Svaren gick samstämmigt ut på att ”ge det en chans”, ”ha ett öppet sinne” och ”göra mitt 

bästa”. En informant skiljde sig från de övriga på så sätt att förväntningarna handlade om att 

göra det coachen sade på ett reaktivt sätt, utan att reflektera över egen delaktighet eller egna 

initiativ. 

På frågan om de hade upplevt jobbcoachingen som frivillig svarade en informant entydigt nej. 

Han/hon hade upplevt deltagandet som ett krav från Arbetsförmedlingen. Ett par informanter 
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uppgav att de själva hade varit pådrivande för att få jobbcoaching och upplevde deltagandet 

som helt frivilligt. Övriga fyra ansåg att det visserligen kunde upplevas som ett krav, eller i 

varje fall en kraftig rekommendation, från Arbetsförmedlingen att delta i jobbcoaching, men 

att det hade sammanfallit med deras egen önskan och att känslan av frivillighet var den 

dominerande. Totalt sett upplevde informanterna alltså jobbcoachingen som frivillig, men det 

framkom även att detta inte är särskilt vanligt, något som de hade gjort iakttagelser om hos 

andra coachingdeltagare i samband med gruppmöten. En av informanterna uttryckte: ”Det 

var inget som Arbetsförmedlingen tvingade mig till, som de brukar göra med de flesta.” 

Samtliga informanter visade en positiv attityd till coaching som företeelse. När de ombads att 

beskriva coaching  svarade flertalet att det handlade om att peppa andra och att hjälpa dem att 

nå sina mål. Några menade att coachen bör vara tillmötesgående och vänlig. En vägledare 

som ger tips och idéer, var andra omdömen. Ytterligare tankar om coaching var att coachen 

hjälper andra med att hålla motivationen uppe, ”pushar” på och ger feedback på prestationer. 

En informant uppgav sig ha läst en del negativt om coaching och dess effekter i media. Detta 

hade dock inte påverkat inställningen negativt, utan hade tvärtom ökat informantens vilja att 

hålla ett öppet sinne för att bilda sig en egen uppfattning. 

Samtliga informanter framhöll vikten av eget engagemang under coachingen. Det är klientens 

ansvar att kunna uttrycka och formulera de egna behoven, sina känslor och önskningar 

menade de flesta. Därtill behöver klienten ha ett öppet sinne och visa vilja att ta till sig nya 

tankar och idéer. Engagemang innebar också, enligt flertalet informanter, att passa tider och 

komma på avtalade möten samt att göra det som hade överenskommits om. En informant 

sade: 

Ja jag ska komma med idéer och utveckla dem tillsammans med coachen, det är 

ungefär det en coach är för mig men det är väl olika från person till person vad man 

vill ha. Och det är ju det som är det roliga, det fina, att det får vara olika. 

Informanterna tillfrågades om vad som motiverar dem. Det visade sig att yttre motivation var 

viktig för flertalet informanter. Pengar, uppskattning och beröm från andra var vanliga svar. 

En informant hade utformat ett eget belöningssystem, där perioder av ansträngning belönades 

med perioder av vila. En annan motiverades av att kunna ge sonen det han behöver och vill 

ha. Att kunna försörja sig själv var en annan drivkraft. En tredje motiverades av att få 

bekräftelse från omgivningen. Flera informanter sade sig både inspireras, men också ha 

behov, av en aktiv omgivning för att själva bli aktiva. Även exempel på inre motivation 

framkom. Ett par informanter menade att sysselsättning i sig motiverade dem, att de mådde 

dåligt av att inget göra. Ytterligare en använde sig av positivt tänkande och affirmationer för 

att motivera sig. Informanten som upplevde sig som oviktig var den som hade störst problem 

med att motivera sig och var också den som uppgav sig vara minst motiverad till 

jobbcoachingen. 

 

Upplevda effekter av jobbcoachingen 

Svaren avseende upplevda effekter med anledning av jobbcoachingen kan delas upp i två 

delar; faktiska utfall och omständigheter med avseende på sysselsättning samt utveckling på 

det personliga planet.  

Vad avser effekter med avseende på sysselsättning uppgav flera informanter att de hade fått 

svar på betydligt fler anställningsansökningar än vad de hade fått innan coachingprogrammet. 

De hade också blivit kallade till fler intervjuer. En informant berättade att han/hon numera var 
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betydligt mer proaktiv i sitt arbetssökande, vilket hade lett till snabbare svar på ansökningar 

och mindre tid av väntan, något som upplevdes mycket positivt. Två informanter hade vid 

tiden för intervjun sökt in till utbildningar och ytterligare en hade nu en målsättning och 

handlingsplan klar för att kunna söka önskad utbildning längre fram. För en av informanterna 

hade coachingen däremot inte medfört någon klarhet avseende det långsiktiga målet, 

vidareutbildning. Problemet var att informanten inte hade någon klart uttalad önskan om 

utbildningsväg eller –riktning och inte heller upplevde några yttre krav på att sysselsätta sig. 

Efter nästan ett halvårs coaching var planen att hitta någon slags temporär anställning i 

avvaktan på att studiemotivation skulle infinna sig, vilket medförde att informanten upplevde 

att coachingen egentligen inte hade gett någon effekt. 

För en av informanterna hade coachingen medfört att de tidigare planerna på studier hade  

avskrivits på grund av bristande motivation, men att ett nytt mål (en anställning) hade 

formulerats. När det gäller själva arbetssökandet upplevde de flesta av informanterna att 

utbildning och övning i intervjusituationer hade bidragit till en större säkerhet. Samtliga 

uppgav sig nu vara försedda med ”vassa” CV och personliga brev, som tydligt beskriver dem 

och deras färdigheter. Följande citat illustrerar den upplevda förändringen hos en informant:  

Jag har blivit säkrare på att söka jobb för jag vet att när jag inte hade gått coachingen 

och jag hade sökt över 200 jobb och inte kommit på en enda intervju och tack för din 

ansökan men vi vill inte ha dig ungefär, så det har ju blivit bättre då. Att jag har, 

kanske präglat mera, nu tänker jag på att utforma mitt personliga brev på lite annat 

vis, bara för att piffa upp det lite liksom, men nu har jag i alla fall en solid grund att 

stå på. 

På det personliga planet uttryckte flera informanter att de kände sig säkrare i att söka jobb, 

praktikplats eller utbildning och att de hade fått starkare självförtroende. Självförtroendet kom 

sig av ökad kompetens, men också av en större medvetenhet om vad de vill och inte vill göra. 

Flertalet rapporterade att feedback från coachen också hade bidragit till starkare själv-

förtroende. En annan effekt som flera informanter uppgav var att de upplevde sig själva som 

mer aktiva, både ifråga om sökande efter sysselsättning och i övrigt i livet. Flertalet upplevde 

också att de nu var mer strukturerade och målinriktade, även här i livet som helhet. För en 

informant hade bekräftelsen från en person utanför den närmaste kretsen, familj och vänner, 

betytt mycket för självbilden. En informant menade att coachingen hade medfört en större 

positivitet och tyckte sig själv vara en gladare person, vilket också hade bekräftats av 

omgivningen. Ytterligare en upplevde sig vara mer uthållig och tålmodig efter att ha deltagit i 

jobbcoachingen.  

Samtliga informanter skulle rekommendera jobbcoaching till sina vänner, varav tre av dem 

starkt.  

  

Övriga reflektioner från informanterna 

Det enskilt viktigaste när det gäller coaching är att klienten är motiverad, framhöll en 

informant vid frågan om övriga reflektioner. Om inte motivation finns är coaching faktiskt 

meningslös och upplevelsen blir istället bara kravfylld var informantens upplevelse. Motiva-

tionens betydelse för coaching borde därför ägnas betydligt mer uppmärksamhet än vad som 

görs idag. Framförallt Arbetsförmedlingen, som skickar alla arbetssökande till coaching i en 

eller annan form, borde prata mer om motivation med de arbetssökande och erbjuda någon 

slags motivationskurs för dem som behöver det, ansåg informanten. 
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En informant reflekterade över att jobbcoaching skulle vara givande även för dem som har ett 

arbete, men som vill byta på grund av vantrivsel eller av andra skäl. Det skulle kunna hjälpa 

individen att komma på det klara med sina önskningar, kompetenser och möjligheter, men 

kanske framförallt bidra till att våga ta steget. Egentligen borde alla pröva på jobbcoaching 

åtminstone en gång, eftersom det är så lärorikt, enligt informanten. 

Två informanter ansåg att individuella möten borde varvas med gruppmöten. Som arbets-

sökande står individen många gånger lite utanför den sociala gemenskapen. Då skulle gemen-

samma aktiviteter bli något att se fram emot och upplevelsen av att vara ensam om sin situa-

tion skulle minska, uttryckte sig den ena. Erfarenhetsutbyte och inspiration från andra är en 

viktig del av motivationsarbetet, menade den andra, och avslutade med att det kan vara svårt 

att förstå hur andra har det, utan att höra dem berätta om sin upplevelse själva. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Samtliga informanter, utom en, uppgav att coacherna hade varit engagerade, lyssnat, frågat, 

visat tillgänglighet och intresse för sina klienter samt gett relevant och kontinuerlig feedback.  

Coacherna hade använt sig av målformulering, handlingsplaner och uppföljning i varierande 

grad. Den informant som hade en avvikande uppfattning ansåg sig ha varit omotiverad och 

hade låga förväntningar på sig själv. Samtliga informanter uttryckte dock stort förtroende för 

sin coach. 

Förväntningarna på jobbcoachingen var låga hos tre av sju informanter på grund av tidigare 

erfarenheter av jobbcoaching. Förväntningarna var främst av praktisk karaktär, som hjälp med 

CV och personligt brev. Därutöver fanns förväntningar om personligt stöd i arbetssökandet, 

hjälp att hålla motivationen uppe samt feedback på utförda aktiviteter. Informanternas 

förväntningar på sig själva handlade om att hålla ett öppet sinne och att ge coachingen en 

chans, förutom i ett fall där låga förväntningar ställdes på den egna delaktigheten i 

coachingprocessen. Deltagandet uppfattades som frivilligt i sex fall av sju. 

Samtliga informanter visade en positiv attityd till coaching som företeelse. Likaså uppgav 

samtliga att eget engagemang var avgörande för coachingens utfall. Det egna engagemanget 

skulle visas genom förmåga att uttrycka egna behov och önskningar, att hålla ett öppet sinne 

och en vilja att lära nytt samt att utföra uppgifter som hade överenskommits om med coachen. 

Motivationsfaktorer bland informanterna var till största del av det yttre slaget. Endast en 

informant uppgav sig ha haft problem med att motivera sig för jobbcoachingen. 

Effekter av coachingen med avseende på faktiskt utfall av arbetssökande hade i många fall 

resulterat i fler svar på ansökningar, fler intervjuer, ökad egen proaktivitet samt i två fall 

ansökningar till vidareutbildning. Samtliga informanter ansåg sig nu vara försedda med riktigt 

bra CV och personliga brev. På det personliga planet uppgav flertalet informanter att de nu 

kände en större säkerhet i sitt arbetssökande och att de hade fått ökat självförtroende. De 

upplevde också att de med hjälp av coachingen hade blivit mer aktiva, strukturerade och 

målinriktade såväl vad gällde arbetssökandet som i övriga livet. Andra effekter som nämndes 

var bättre humör och förbättrad självbild samt större tålamod och uthållighet. En informant 

uppgav dock att jobbcoachingen inte hade haft någon effekt då hans/hennes situation nu var 

densamma som när coachingen startade. 

Några intressanta reflektioner framkom också. Motivationens betydelse för att coaching ska 

fungera underströks av en informant. En annan menade att jobbcoaching skulle vara 

tillgängligt för alla, även för dem som redan har en anställning, men som skulle vilja ha en 
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förändring i arbetslivet. Det framkom också önskemål om att de individuella mötena bör 

kompletteras med gruppträffar för gemenskapens och inspirationens skull samt för möjlig-

heter till erfarenhetsutbyte. 
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Diskussion 
 

Coachens bemötande 

Detta examensarbetes syfte var att undersöka hur klienter hos Arbetslivsresurs i Luleå hade 

upplevt coachernas bemötande samt vilka effekter i form av utveckling de hade upplevt med 

anledning av coachingen. Intervjuguidens frågor med avsikt att undersöka bemötandet formu-

lerades utifrån Gjerdes (2004) teori om coaching. Fokus lades främst på coachens användande 

av de redskap som beskrivs i teorin; engagemang, nyfikenhet genom att ställa frågor, aktivt 

lyssnande, kontrakt, handlingsplan, uppföljning, krav, feedback och motivation.  

Av resultatet framgår att sex av sju informanter upplevde att coachen hade visat ett mycket 

stort engagemang. Engagemanget visades genom att coachen intresserade sig för klientens 

situation, tankar och behov genom att ställa frågor som upplevdes relevanta, klargörande och 

konstruktiva. Att coachen hade lyssnat till svaren framgick av responsen som följde i form av 

tips och förslag samt alternativa vägar till sysselsättning. En informant hade däremot upplevt 

att coachen hade varit oengagerad och inte hade visat önskat intresse, vare sig genom frågor 

eller genom att lyssna till klienten. Coachens övriga redskap hade använts i varierande grad, 

utom kontrakt som inte hade använts i något fall. Det kan konstateras att coacherna i sitt 

arbete hade använt sig av flertalet av de redskap som Gjerde (2004) beskriver och att detta 

sannolikt hade bidragit till informanternas upplevelse av engagemang hos coachen.  

Samtliga informanter uttryckte stort förtroende för sin coach, vilket är en grundläggande 

förutsättning för en coachingrelation, enligt Gjerde (2004). Förtroende kan kopplas till till-

gänglighet, något samtliga informanter upplevde att deras coach hade varit i mycket stor 

utsträckning. Enbart tillgänglighet förklarar inte det stora förtroende som beskrevs av 

informanterna. Ytterligare en förklaring kan vara coachens uppträdande och dennes self-

presentation gentemot klienten (Kassin m. fl., 2008). Coachens  self-presentation formar 

klientens uppfattning och här kan det antas att coachen ägnat sig åt self-promotion, där 

avsikten hade varit att komma överens med omgivningen och samtidigt bli respekterad för sin 

kompetens. Det finns dock fler dimensioner av self-presentation, där också individens mål 

och normer speglas (Leary & Allen, 2011). Det innebär att coachens personlighet, avsikter 

och värderingar också förmedlas till omgivningen eller, i det här fallet, till klienten. Resultatet 

avseende det genomgående stora förtroendet för coacherna indikerar att coacherna verkligen 

delade coachingens grundläggande värderingar och att deras autentiska uppträdande nådde 

fram till klienterna. 

Det finns dock en avvikelse i resultatet som är intressant att notera, nämligen den informant 

som upplevde att coachen inte hade lyssnat till hans/hennes tankar, situation eller behov. 

Något som informanten både hade önskat och förväntat sig. 

 

Förväntningar på, och attityd till, coaching 

Motivation kommer ur våra förväntningar, enligt Vroom (1995). Individens förväntningar på 

att kommande ansträngningar ska leda till ett mål av värde, eller valens, är det som skapar 

motivation. För att ta reda på informanternas förväntningar ställdes frågor kring attityden till 

coaching samt om informanternas initiala förväntningar på coachen och på dem själva. 

Därutöver ställdes frågan huruvida informanterna hade uppfattat att deltagandet i 

jobbcoachingen som frivillig, vilket är en förutsättning för framgångsrik coaching, enligt 

Gjerde (2004).  
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Av resultatet kan utläsas att samtliga informanter hade en positiv attityd till coaching som 

företeelse. Samtliga påtalade också vikten av eget engagemang och motivation. Dessutom 

ansåg alla utom en att det egna deltagandet hade varit frivilligt, även om flera av dem hade 

upplevt att Arbetsförmedlingen hade varit pådrivande. Flera av dem uttryckte också upp-

fattningen att frivilligt deltagande är ovanligt, något som de hade iakttagit i möten med andra 

arbetslösa. Noterbart är också att informanterna i fyra fall hade tidigare erfarenhet av 

jobbcoaching, vilket i tre av dem bidrog till att förväntningarna på jobbcoachingen hos 

Arbetslivsresurs var lågt ställda. Sammantaget borde informanternas förväntningar på 

coachingen och på dem själva samt den positiva attityden till coaching skapa förutsättningar 

för nödvändig motivation. Genomgående framträder också en medvetenhet hos informanterna 

om motivationens betydelse. Informanternas motivation och positiva inställning till 

coachingen får antas ha präglat deras delaktighet och engagemang i coachingprocessen, 

vilket, i sin tur, bör ha inverkat på upplevelsen av coachens uppträdande och bemötande på ett 

positivt sätt.   

En avvikelse i resultatet är en informants utsaga om bristande motivation. Informanten ifråga 

hade visserligen en positiv attityd till coaching som företeelse och uppgav också att 

deltagandet hade varit frivilligt, men hade samtidigt lågt ställda förväntningar på egen 

delaktighet och påverkan i coachingprocessen. Den bristande motivationen skulle kunna 

förklaras av Vrooms förväntansteori (1995). Om individen har låga förväntningar på att det 

egna engagemanget ska leda fram till ett mål av värde brister motivationen. Den bristande 

motivationen kan vidare ha orsakat att informanten själv inte bidrog med det engagemang och 

intresse som, enligt Gjerde (2004), är nödvändigt för att en coachingrelation ska fungera. 

Samma informant hade en negativ uppfattning om coachens bemötande på grund av upplevt 

bristande engagemang och ointresse för informanten och hans/hennes situation. 

I sammanhanget noteras att inte alla, fem av sju informanter, hade formulerat ett mål 

tillsammans med coachen och att fyra av sju hade haft en handlingsplan att arbeta efter. 

Endast en informant uppgav att uppföljning av handlingsplanen hade skett. Enligt Vroom 

(1995) uppstår motivation ur individens förväntningar avseende 1) ett mål som är av värde för 

individen och 2) tron på att hans/hennes ansträngningar leder fram till målet. Ett systematiskt 

införande av målformulering och handlingsplaner skulle därför kunna hjälpa klienter med 

motivationsproblem. Även motiverade klienter skulle kunna bli hjälpta att upprätthålla 

motivationen. Författaren föreslår också att handlingsplanen kontinuerligt följs upp för att 

kunna göra eventuella justeringar eller förbättringar. Uppföljning ger dessutom tillfälle att ge 

feedback till klienten, även det en motiverande åtgärd.  

Lågt engagemang och svalt intresse är en indikation på bristande motivation. Om en klient har 

blivit anvisad coaching, och alltså inte valt det själv, finns risk för att han/hon inte bidrar med 

tillräckligt engagemang och intresse, menar Gjerde (2004). I sådana fall är det coachens 

ansvar att processen kommer igång. Ett förslag är att arbeta fram ett kontrakt tillsammans med 

klienten med möjlighet för klienten att uttrycka förväntningar på coachen och processen samt 

vilka spelregler som klienten önskar ska gälla och vice versa. På så vis skapas delaktighet och 

en känsla av ansvar för coachingrelationen hos båda parter.  

Eftersom motivation är en viktig förutsättning för lyckad coaching bör coachen vara 

uppmärksam på sådana signaler och aktivera motivationshöjande insatser. MI, motiverande 

samtal, är en teknik som hjälper klienten att komma underfund med ambivalenta känslor och 

motstånd till en förändring (Barth & Näsholm, 2006). Genom att bli medveten om källorna till 

motstånd och ambivalenta känslor inför en förändring kan klienten finna den inre motivation 

som, enligt Gjerde (2004), är så viktig för coachingprocessen. I den initiala fasen av 
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coachingprocessen borde klientens motivation stå högt på dagordningen,  därför bör åtgärder 

som MI sättas in. Manthey m. fl. (2011) föreslår ett systematiskt användande av MI vid 

yrkesinriktad rehabilitering. Med rehabilitering avses här även stöd till långvarigt arbetslösa 

som befinner sig i en sårbar situation (Andersson, 2006;  Rantakeisu m.fl., 1996).  Förutom att 

MI är ett sätt att höja klientens motivation menar Manthey m. fl. (2011), skulle det medföra 

positiva effekter för såväl rådgivare, i det här fallet jobbcoacherna, som för verksamheten. 

Coachernas kompetens och arbetstillfredsställelse skulle öka och verksamheten skulle kunna 

planeras på ett mer effektivt sätt. MI kan vid en första anblick tyckas vara en metod som tar 

en del tid i anspråk, men i skenet av en coachingprocess som inte leder någonstans på grund 

av bristande motivation får den tid som läggs på MI anses vara väl spenderad. 

 

Upplevda effekter med anledning av jobbcoaching 

Den fjärde frågeställningen handlade om huruvida eventuella effekter av coachingen hade haft 

någon påverkan på klientens upplevelse av coachens bemötande. Det gavs exempel på många 

positiva effekter av jobbcoachingen, både med avseende på faktiska utfall av arbetssökandet 

och på personlig utveckling. Utsagorna om bland annat ökad säkerhet i arbetssökandet och 

större självförtroende vittnar om hur informanterna hade blivit stärkta och fått bekräftelse, 

vilket ökar deras förutsättningar att tro på den egna förmågan att hantera sin situation. De kan 

med andra ord uppleva self-efficacy (Bandura, refererad i Kassin m. fl., 2008). Det är 

intressant att notera att flera av informanterna berättade om upplevda effekter, som stämmer 

väl överens med de effekter forskningen har visat kommer ur self-efficacy (Kassin m. fl., 

2008). Ett exempel är att sätta igång, att verkligen göra någonting åt en situation, och att 

anstränga sig, vilket överensstämde med flertalet informanters uppgifter om att de hade blivit 

mer aktiva med anledning av coachingen. Upplevelse av self-efficacy medför, enligt Kassin 

m. fl. (2008), också att individen blir mer uthållig. Även  på denna punkt fanns överens-

stämmelse med informanternas upplevelser om mer uthållighet och större tålamod. Ytterligare 

effekter av self-efficacy är förmågan att slutföra en uppgift och det på ett framgångsrikt sätt. 

De två informanterna som hade sökt vidareutbildning var exempel på detta. 

Det får anses vara rimligt att anta att upplevelsen av self-efficacy och personlig utveckling  

hade haft en positiv inverkan på informanternas upplevelse av coachernas bemötande. Även 

med avseende på denna fråga fanns en avvikelse i resultatet. Samma informant som tidigare 

hade uttryckt avvikande upplevelser uppgav att coachingen inte hade medfört några  större 

effekter och att situationen kunde beskrivas som status quo. Bristen på effekter antas vara 

ytterligare en orsak till att informanten hade upplevt coachens bemötande mer negativt än 

övriga informanter.  

 

Sammanfattande diskussion  
Arbetets syfte var att undersöka hur klienter hos Arbetslivsresurs i Luleå hade upplevt 

coachernas bemötande och vilka effekter i form av utveckling klienterna hade upplevt med 

anledning av coachingen.  

Coachernas bemötande hade upplevts mycket positivt av sex av sju informanter. Engage-

mang, tillgänglighet och optimism, som hade smittat av sig är exempel på omdömen som har 

lämnats. De hade lyckats skapa ett stort förtroende hos informanterna, vilket indikerar att det 

sätt på vilket de hade presenterat sig själva var autentiskt med coachingens grundläggande 

värderingar; tron på varje individs vilja och förmåga till utveckling med fokusering på 
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lösningar och möjligheter. Coacherna hade använt sig av de flesta av coachingens redskap i 

varierande grad.   

Gemensamt för de positiva informanterna var att de själva upplevde sig motiverade, att de 

inför coachingprogrammet hade förväntningar på sig själva att visa engagemang och öppenhet 

samt att de hade upplevt effekter av coachingen både med avseende på det faktiska utfallet av 

aktiviteter och på personlig utveckling. Intressant är att en informant genomgående skiljde sig 

från de övriga på ett flertal områden. Avvikelserna avsåg upplevelsen av coachens bemö-

tande, egen bristande motivation, lågt ställda förväntningar avseende egen delaktighet och 

engagemang samt inga upplevda effekter med anledning av coachingprogrammet.  

I arbetets problematisering av coaching som fenomen antogs att upplevelsen påverkas på tre 

nivåer; coachens bemötande, klientens förväntningar och attityd samt av de effekter som 

klienten upplever med anledning av coachingen. Utifrån den problemställningen visade 

resultatet en diskrepans mellan dem som gav coachens bemötande positiva omdömen och den 

informant som var mer negativt inställd. Den negativa inställningen framkom på 

problematikens alla tre nivåer. 

Med ledning av teori (Gjerde, 2004) och avvikelsen i resultatet framstår den initiala fasen i en 

coachingrelation som kritisk för hur processen ska fortlöpa och vilket resultatet ska bli.  I och 

med att motivationens betydelse för coaching är vital bör därför den initiala fasen av 

coachingprocessen ägnas åt att utreda klientens motivation och vilja till förändring. Om 

klienten har blivit anvisad coaching, och alltså inte har önskat eller efterfrågat den själv, vilar 

ett än större ansvar på coachen i motivationsfrågan (Gjerde, 2004). Författaren föreslår ett 

systematiskt införande av motiverande samtal, MI. Framförallt med avsikt att hjälpa 

omotiverade klienter, men även en aldrig så motiverad klient skulle kunna vara hjälpt av att 

klargöra de egna motiven inför förändringsarbetet. Även för coacherna skulle arbets-

situationen förbättras. Möjligheterna att verkligen coacha och bidra till klientens utveckling 

samt att nå resultat och arbetstillfredsställelse skulle öka om motivationsfrågan behandlades 

tidigt i processen. För verksamheten skulle ett systematiskt införande av MI innebära ett 

strukturerat arbetssätt med avseende på klienternas motivation och kunna leda till både större 

effektivitet (Manthey m. fl., 2011) och kundnöjdhet. 

Ytterligare ett förslag är att coachingredskapen målformulering, handlingsplan, uppföljning 

och feedback införs på ett systematiskt vis, vilket skulle kunna hjälpa klienter med och utan 

motivationsproblem. Ett systematiskt införande skulle hjälpa coachen att använda sig av alla 

redskap (Gjerde, 2004) i sin strävan att hjälpa och motivera klienten (Vroom 1995), såväl 

initialt som under den fortsatta coachingprocessen. Enligt Moen och Allgood (2009) påverkar 

effektiv och ändamålsenlig coaching klientens kognitiva processer i fokusfrågor som 

exempelvis förmåga att analysera uppgifter, värdera den egna förmågan, målformulering och 

strategier. Dessa förmågor är enligt Moen och Allgood (2009) bidragande faktorer till upplevd 

self-efficacy, varför systematisk målformulering, handlingsplaner och uppföljning även skulle 

kunna gynna klienternas personliga utveckling ytterligare.  

 

Arbetets reliabilitet och validitet 

Avsikten med arbetet var att söka förståelse för hur klienter hos Arbetslivsresurs hade upplevt 

jobbcoachernas bemötande och om klienterna hade upplevt att deltagandet i jobbcoachingen 

hade haft några effekter för deras utveckling med avseende på arbetssökande och person-

lighet. Valet föll på den kvalitativa metoden eftersom den syftar till att söka förståelse på 

djupet snarare än generaliserbara resultat. 
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Reliabilitet, det vill säga noggrannhet och tillförlitlighet i mätning (Thurén, 2007),  har efter-

strävats genom att så långt det var praktiskt möjligt bereda informanterna likvärdiga  

omständigheter såväl inför intervjuerna som under intervjutillfällena. Vid förberedande 

telefonsamtal har samma information lämnats för att informanterna skulle ha samma 

förberedelse och förförståelse. Vid intervjuerna har lokalerna varit likvärdigt utformade och 

författaren/intervjuaren har lagt sig vinn om att använda samma bemötande och 

tillvägagångssätt vid samtliga tillfällen, undantaget den sista intervjun som fick utföras per 

telefon på grund av tidsbrist. Samtliga intervjuer spelades in med en digital diktafon försedd 

med inbyggd mikrofon. Alla inspelningarna höll god kvalitet och transkriberingen under-

lättades med hjälp av att ljudfilerna kunde laddas ner på dator, vilket bidrog till säkerheten i 

att transkriptionen blev ordagrann och korrekt.  

Validiteten, som visar om mätning skett av det som var avsett att mäta (Thurén, 2007), 

säkerställs vid kvalitativ metod genom att insamling och bearbetning av data beskrivs på ett 

systematiskt och transparent sätt. För att uppnå intern validitet ska forskarens förförståelse, 

bakgrund och erfarenheter redovisas. Datainsamlingen ska beskrivas på ett detaljerat sätt och 

tidsåtgångens betydelse kommenteras. Hur urval av informanter och analysprocess har gått till 

ska också redovisas. 

Författarens tidigare erfarenhet av intervjuarbete, bestående av kundundersökningar och 

medling vid brott, bidrog till att intervjutekniken får anses ha varit god och att informanterna 

fick möjlighet att tänka över frågorna och lämna väl övervägda svar. Informanterna fick 

samma information om syftet och bakgrunden till studien samt att den utfördes på uppdrag av 

Arbetslivsresurs. Medvetenhet om uppdragsgivarens intresse är en faktor som kan ha påverkat 

informanterna och de svar som lämnades, vilket var svårt att kontrollera. Intervjuguiden 

granskades och godkändes av såväl den externa som av den vetenskaplige handledaren innan 

intervjuerna startade.  

Författarens erfarenhet och förförståelse för ämnesområdet inskränkte sig till en universitets-

kurs i coaching. Författaren hade inte någon tidigare erfarenhet av jobbcoaching. Intervjuerna 

utfördes under tiden 26 mars till 16 april 2012 och den tid som förlöpte mellan den första och 

den sista intervjun kan ha haft viss påverkan på författarens förståelse för, och därmed bias, i 

ämnet. 

Urvalet skedde genom självselektion, vilket kan ha påverkat validiteten negativt, eftersom de 

som valde att inte låta sig intervjuas kan ha haft andra uppfattningar och upplevelser än de 

som samtyckte till intervju. Orsakerna bakom att avböja intervju kan ha varit vitt skilda, men 

ett rimligt antagande är att de som samtyckte till en första kontakt med författaren och en 

påföljande intervju hade en mer positiv inställning till jobbcoaching och det kan ha påverkat 

rapportens interna validitet. 

Analysen av data gjordes utifrån Miles & Hubermans (1994) metod. Det innebar att redan 

under transkriberingen gjordes en första analys. Intervjuerna lästes och analyserades separat 

för att sedan sammanföras utifrån teman som baserades på rapportens syfte och fråge-

ställningar. Trots författarens försök att uppmärksamma företeelser utanför frågeställ-

ningarnas ramar finns risk för att intressant och relevant data inte återfinns i resultatet.    

Arbetets externa validitet får anses var låg, eftersom resultatet inte kan generaliseras och det 

är upp till läsaren att avgöra huruvida det är tillämpbart, i vilka situationer och för vilken 

population. De teoretiska begrepp som har använts i intervjuerna får anses vara väl kända och 

etablerade och därför valida i sammanhanget. 
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Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer (2011) har hänsyn tagits till individ-

skyddet. Kontakterna med presumtiva informanter förmedlades initialt av Arbetslivsresurs. 

De klienter som lämnade samtycke till att författaren kontaktade dem hade sedan möjlighet att 

samtycka till, eller avböja, intervju. Vid författarens inledande telefonsamtal och inför varje 

intervju har författaren informerat om syftet med studien, informantens frivilliga deltagande, 

anonymitet samt hantering av källmaterial. Därutöver inhämtades informanternas samtycke 

till att intervjuerna spelades in. 

 

Förslag till framtida forskning 

I och med att coachens bemötande, och alltså coachen själv, kan betraktas som ett redskap i 

coachingprocessen skulle bemötandet vara intressant att undersöka vidare. I bemötande ingår 

olika sätt att kommunicera. Idag finns en mängd olika sätt att kommunicera; det personliga 

mötet, telefon, sms, e-mail och sociala medier. Beroende på vad coachen vill förmedla kan 

han/hon använda sig av något eller alla kommunikationssätten. Det skulle vara intressant att 

studera vilka kommunikationssätt coachen använder sig av och vilken betydelse det har för 

hur klienterna uppfattar  bemötandet. 

En av arbetets slutsatser var att klientens motivation har haft stor betydelse för hur coachens 

bemötande har upplevts. Det skulle därför även vara intressant att undersöka den initiala fasen 

i jobbcoachingprocessen och där fokusera på vad coachen gör för att skapa sig en uppfattning 

om klientens motivation. Likaså skulle det vara intressant att undersöka hur systematiskt 

användande av målformulering, handlingsplaner och uppföljning påverkar resultatet av jobb-

coaching. En sådan studie skulle  kunna utformas så att resultatet jämförs med en 

kontrollgrupp där handlingsplan inte upprättas. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

Bakgrund: 

- ålder 

- kön 

- utbildning 

- arbetslivserfarenhet 

- tid i arbetslöshet 

- hur kom du med i programmet hos ALR? 

- hur länge har du medverkat i programmet hos ALR? 

 

Tankar om den egna situationen 

- vad vill du göra? Var vill du arbeta?  

- hur ser du på den utbildning du har/din utbildningssituation? 

- vad behöver du för att komma vidare, ta nästa steg? 

 

Attityd till coaching 

- känner du till ordet coaching? 

- har du annan erfarenhet av coaching sedan tidigare? I så fall, kan du berätta om den? 

- vad tänkte du att en coach skulle kunna hjälpa dig med? 

- hur skulle du beskriva en bra coach? 

- vad anser du att du själv kan bidra med i coachingen? 

 

Förväntningar på jobbcoaching 

- hade du hört talas om jobbcoaching innan du kom i kontakt med ALR? Var/hur? 

-  hade du hört talas om ALR tidigare? I så fall, vad? 

- vilka förväntningar hade du inför mötet med ALR? Vad tänkte du att ALR kunde göra för 

dig? 

- upplevde du att det var frivilligt att delta? 



 
 

 

Förväntningar på dig själv 

- vilka förväntningar kände du att det fanns på dig vid det första mötet? 

- vilka förväntningar hade du på dig själv inför det första mötet? 

- vad motiverar dig? 

- hur gör du för att peppa dig själv? 

 

Coachens bemötande 

- hur pass engagerad uppfattar du att din coach har varit? 

- hur upplevde du att coachen lyssnade till dig? 

- hur upplevde du frågorna som coachen ställde till dig? 

- finns något kontrakt mellan dig och coachen? Hur utformades det? 

-  har ni arbetat fram någon målformulering? Hur formulerades målen? 

- har ni utformat någon handlingsplan? Berätta! 

- har ni jobbat med motivationsfrågor under programmet? Berätta! 

- har du upplevt att coachen ställer krav på dig? Berätta! 

- har du upplevt att du fått relevant feedback? Berätta!  (Omformuleras ungdomligare ord)   

- kan du berätta om någon/några aktiviteter som du haft under programmet? Hur upplevde du 

dem? 

 

Upplevda effekter med anledning av coachingen 

- vad har coachingen haft för effekter för dig? Utveckla! 

- vad har varit bra med coachingen? 

- vad har varit sämre med coachingen? 

- på vilket sätt tycker du att du har utvecklats med hjälp av coachingen? 

- vad skulle du berätta om coachingen till någon annan, t ex en kompis? 

- om du inte fått den här coachingen, vad hade du velat ha istället? 

 

 

 


