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Abstract 
Kognitiv coaching hjälper individer att utveckla positiva tankar, känslor 

och beteenden. Kognitiv coaching kan användas av egenföretagare, 

entreprenörer, företagsledare och privatpersoner. Syftet med denna 

undersökning är att se hur kognitiv coaching kan framgångsrikt används 

som metod för att minska stressen samt balansera motivationen och 

prestationen hos individer. Detta skulle kunna ske genom kognitiva 

coachingens inflytande på gamla och negativa tankar, känslor och 

beteendescheman.    

Vårt arbete har en kvalitativ karaktär och hermeneutiken har använts som 

metod eftersom tolkning har gjorts utifrån redan befintlig fakta. Avsikten 

med vår empiriska undersökning har varit att se hur kognitiv coaching 

uppfattas och tillämpas av individen. Vårt urval består av fem respondenter 

som genomgått kognitiv coaching för att förbättra motivationen och 

prestationsförmågan och minska stressen. Resultat härledd ur vår 

undersökning ger stöd till att den kognitiva coachingen kan ändra och 

influera på gamla, negativa tanke, känslo- och beteendescheman hos 

individer samt att kognitiv coaching bidrar till att minska stressen och 

balansera motivationen samt prestationen.  

 

Nyckelord: KBT, coaching, stress, motivation, prestation. 
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1 Inledning 

Kognitiv coaching har som mål att hejda och förändra gamla, negativa 

tanke, känslo- och beteendescheman. Fokus inom kognitiv coaching läggs 

på nuet och framtiden, och informationen från det förflutna används bara 

till den grad den är behjälplig till att fatta bättre beslut om nuet och 

framtiden (Rusz, 2008). 

I dagens samhälle ställs det höga krav på individen och det finns allt fler 

mål och krav som ska uppfyllas. För att se hur människor lyckas mot de 

mål som eftersträvas har vi valt att utgå ifrån individens personliga 

förhållningssätt till de egna möjligheterna att bli en vinnare och därmed 

blir kognitiv coaching utgångspunkten. Det är också av stor vikt för oss att 

undersöka hur, genom kognitiv coaching, stressen och dess konsekvenser 

minskar samt hur motivation och prestation balanseras. 

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet coaching har blivit populärt i Sverige under de senaste åren och 

har i sin helhet blivit ett attraktivt medel till att öka effektivitet och 

målfokus. Coaching kan tillämpas inom många områden, både inom 

arbetslivet samt privatlivet. Ordet coach betyder vagn och coaching 

betyder handledning eller instruktion. Ursprungligen kommer coaching 

från USA och den användes mest inom idrottsvärlden. Idag använder sig 

många egenföretagare, entreprenörer, företagsledare och privatpersoner av 

coaching för att öka effektivitet samt stärka målfokus (Berg, 2007). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se hur kognitiv coaching kan 

framgångsrikt används som metod för att minska stressen samt balansera 

motivationen och prestationen hos individer. Detta skulle kunna ske 

genom kognitiva coachingens inflytande på gamla och negativa tankar, 

känslor och beteendescheman.    
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1.3 Forskningsfrågor 

1. Hur har kognitiva coachingen influerat gamla och negativa tankar, 

känslor och beteendescheman hos individer? 

 

2. Hur bidrar kognitiv coaching till att minska stressen och ballansera 

motivationen och prestationen? 

 

2 Tidigare forskning 

Huvudidén med coaching är att stödja och utveckla individens sätt att 

tänka, vara och lära samt att utveckla positiva känslor för att nå viktiga 

mål som är både personliga och organisationsmässiga. Med andra ord är 

coaching till för att hjälpa människor att lyckas uppnå de önskade målen. 

Med hjälp av coaching röjs hinder undan eftersom dessa ofta sitter i 

individens huvud och bromsar utvecklingen mot målen. Vi agerar sällan på 

hur en situation objektivt ser ut, utan vi agerar oftast utifrån hur vi själva 

tolkar situationen. Detta medför att vi behöver nya självscheman som 

hjälper oss att förstå verkligheten (Berg, 2007). Begreppet schema 

myntades under 1960- talet av Beck som var kognitiv psykoterapeut. Alla 

möten och alla minnen vi har varit med om, leder till inlärning som vi 

aktivt eller omedvetet bearbetar och sedan sållar bort, tolkar och tillskriver 

dess yttre och inre egenskaper så som vi själva uppfattar dem. Det är detta 

som bildar en persons schema och detta styr hur personen ser på sig själv, 

andra och den omgivning den befinner sig i. Scheman är inte medfödda 

utan har skaffats under livets gång. Först om schemat ifrågasätts, kan den 

också förändra vår bild av oss själva och våra antaganden om oss själva 

och därför är förändring av vårt schema det centrala inom den kognitiva 

psykoterapin (Beck, 1979).  

 

Detta antagande spelar en stor roll inom den kognitiva coachingen. Att 

utveckla sitt sätt att tänka innebär att man har kognitiv medvetenhet som 

även kan beskrivas som ett sätt att styra sina tankar, känslor och 

beteenden. Det är viktigt att ha en öppen inställning och en vilja att våga 
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förändra sig själv på ett nytt, kognitivt och vinnande sätt. Att börja ge akt 

på samt välja ut de tankar och känslor som individen vill bejaka är en 

viktig del inom den kognitiva coachingen. Med andra ord är det viktigt att 

medvetet ha kvar en viss attityd eller känsla som är positivt 

sammanbunden till att inte tappa målet ur sikte (Rusz, 2008).  

 

När vi har för vana att försöka hålla en mängd information i huvudet 

samtidigt och om denna information överstiger arbetsminnets begränsande 

kapacitet försvårar det problemlösandet. Oftast uppstår problem när det 

råder en diskrepans mellan våra inre scheman och den yttre situationen. 

Det kan även uppstå problem om den yttre verkligheten förändras som gör 

att de inre scheman påverkas. Detta medför att alla förändringar kräver i 

princip någon form av omställning som i sin tur kan föra med sig problem 

som även kan visa sig i form av ångest, depressivitet, avtagande av 

motivationen samt press på grund av att prestationen inte är tillräcklig 

(Lundh, Montgomery & Waern, 1992). 

 

Vårt förflutna kan vi inte förändra, men framtiden kan vi dock påverka. 

Verkligheten tolkar vi och skapar en personlig bild av, och detta myntar ut 

i hur vi upplever oss själva, andra och omvärlden. Den kognitiva 

coachingen som problemlösningsmetod riktar in sig på förändringskraften 

till att påverka våra egna tankar. Genom att påverka våra tankar leder det 

till att våra känslor och upplevelser berörs och i längden influerar vårt 

beteende. Det är viktigt att öva upp förmågan att inte låta negativa tankar 

och känslor styra oss. Det är också av stor vikt att ha kontroll över sitt 

beteende. Den röda tråden blir att förstå hur pressande och stressande 

situationer ska hanteras. Fokusen på målet ska aldrig tappas och det gäller 

att hålla sig fast vid sin egen målbild oavsett vad som skett och håller på 

att ske, och för att inte tappa målet, sker utvärdering kontinuerligt (Rusz, 

2008).  

 

I kognitiv coaching är det av stor vikt att utforska en individs tidigare 

livshistoria för att kunna förstå och se vilka olika antaganden, strategier 

och tankar individen har skapat sig. Men målet med coachingen är att 
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finna nya tankar, känslor och beteendescheman att ersätta dessa med. 

Dessa nya scheman ska gå emot de gamla som individen har lidit av, blivit 

begränsad av och som skapat olika slags problem. Vi måste ha förståelse 

för att det inte är hur lätt som helst att förändra sina scheman. Ju längre vi 

har haft förtroende för våra negativa scheman, desto mer blir vi låsta i vårt 

tänkande. När väl dessa tankar utvecklats uppstår det motstånd som leder 

till att negativa tankar bildas, främst under stress och krav på prestation 

(Neenan, 2008).   

 

Vi har en strävan efter att skapa balans mellan vårt inre och yttre liv och 

det behövs tid och plats för återhämtning. Förmågan att slappna av leder 

individen till att på ett bättre sätt hantera livets krav. Det hjälper en att 

behålla dagsformen, öka koncentrationen och att återhämta sig snabbare 

från situationer som känts krävande på olika sätt. Förmågan att kunna 

slappna av och förbereda sig mentalt inför det som komma skall, hjälper 

individen att samla sina tankar och rikta in dem mot uppgiften för att 

prestera så högt som möjligt (Doctare, 2000). Avsikten med daglig 

avspänning är att lära sig att sätta gränser för starka, överdrivna känslor 

och detta medför att de känslomässiga nivåerna på reaktioner sjunker. I 

privatlivet och arbetslivet kan en enkel nervositet trigga upp en inre 

aktivitet som gör att greppet om en själv, och det som ska göras, tappas. I 

sådana situationer gäller det att se spänningen, och inte sig själv, som 

problemet. Då spänningen blir för hög, kan denna nervositet framstå som 

större, skarpare etc. Ju mer spänd en person blir, desto mindre logiskt 

tänker den (Rusz, 2008).   

2.1 Coaching och metaforer 

Coaching är en strukturerad verbal interaktion, och många individer 

använder metaforer till att beskriva situationen som de befinner sig i. 

Metaforer används i vardagens språkliga bruk genom vilket den inre 

rösten, perceptionen och känslor uttrycks och är därför formella delar inom 

lingvistiska uttryck. Smith (2008) beskriver att många coacher står inför 

professionella utmaningar när deras klienter använder starka metaforiska 

uttryck för att uttrycka sina egna synpunkter. Coachen måste ha goda 
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kunskaper för att följa en klients lingvistiska avvikelse och ändå kunna 

fokusera på viktiga delar i det uttryckta meddelandet. Under samma gång 

vägleder coachen klienten mot rationella självreflektioner genom att 

använda korta och fokuserade Sokratiska frågor, alltså ”vad” och ”hur” 

frågor. Coacher som är utbildade inom kognitiva beteendeprinciper har en 

stark sympati för argument som stödjer rationalitet, flexibilitet och 

medkänsla mot sig själv. Påståenden som nedvärderar självet är inom den 

kognitiva coachingen kända som irrationella övertygelser. Kognitiva 

coacher kan hjälpa klienter att skilja mellan bra och dåliga tankescheman 

och fokusera på deras användning av metaforer. Den kognitiva coachen 

höjer klientens förmåga att tänka om de egna tankar och att på detta sätt 

lära sig att skilja mellan ens funktionella och disfunktionella övertygelser 

samt att kunna se konsekvenser av varje övertygelse och vilken som 

kommer att hjälpa en att uppnå målet (Smith, 2008).  

 

 

3 Teori 

Ordet kognition kommer från latinets ”cognito” och betyder ungefär 

uppfatta, tänka och lära känna. Fokus inom kognitiva teorier ligger på hur 

människans tankeprocesser är uppbyggda och utvecklas, hur de påverkar 

uppfattning och förståelse samt hur allt detta påverkar beteendet. Redan 

under det antika Greklands tid fanns det stort intresse för människans 

psyke och bland annat Aristoteles engagerade sig i dessa frågor. 

Aristoteles menade att det vi strävar efter, mer än något annat, är lycka. 

Detta innebär att individen följer sin goda inre röst som i sin tur ses som en 

styrka att handla på ett visst sätt i olika situationer.  Även Sokrates visade 

intresse för de olika sidorna av människans väsen. Han ville hjälpa folk att 

inte fastna i olika allmänna och generaliserade antaganden om sig själva, 

om andra eller om olika omständigheter. Han ville få individer att 

ifrågasätta och utveckla ett eget självständigt tänkande. Inom den 

kognitiva psykologin används Sokratisk frågeteknik som metod där syftet 

är att hjälpa individer att komma loss ur tankar och frågeställningar. Dess 

syfte är att lära oss att tänka längre, att ifrågasätta våra tankar och 
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övertygelser. ”Vad” och ”hur” frågor är kärnan i det terapeutiska samtalet 

(Palmkron, 2006). 

 

Den kognitiva terapin fick sin form under 1960-talet av Aaron T. Beck 

som var en psykoanalytiker. Beck observerade hur deprimerade patienter 

tänkte. I samband med detta, upptäckte han att de negativa automatiska 

tankarna och de feltolkningar individer gör av verkligheten, var liknande 

på grund av dessa tankar. Denna kännedom var grunden till terapin (Beck 

m.fl., 1979). 

Becks tankar var inspirerade av filosofer som Sokrates, men också av 

psykologer som Abraham Maslow och Jean Piaget. Maslows syn på 

människan utgick från att alla individer utvecklas ständigt och strävar efter 

att förverkliga sig själva och utveckla en personlig frihet. Piaget studerade 

däremot barns tänkande och menade att människan har två medfödda 

tendenser för att klara av livet. Dessa två tendenser är anpassning och 

organisation. Med anpassning menar Piaget att den grundar sig på 

människans behov att förstå sin omvärld. Denna anpassning sker genom 

assimilation (anpassning av nya erfarenheter i våra gamla tankescheman) 

och ackommodation (ändring av våra gamla tankescheman för att kunna ta 

till oss nya erfarenheter). Med organisation menade Piaget att vi har ett 

behov av att organisera våra erfarenheter och upplevelser för att skapa 

ordning och reda i de situationer som upplevdes kaotiska. Med andra ord 

utvecklas människan från kaos till ordning. Det var med denna inspiration 

som Beck utvecklade sin teori om hur vi människor påverkas av våra egna 

tankar (Marshall & Turnbull, 1996).  

 

Kognitiv coaching är ett relativt nytt ämne inom den kognitiva teorin. Den 

kognitiva teorin inriktar sig på hur människor organiserar information 

genom att dela in samt tolka informationen på olika sätt (Beck, 1979).  Det 

kognitiva synsättet baserar sig inte på introspektionen utan i istället på 

antaganden att endast genom studier av mentala processer kan vi fullt 

förstå vad organismen gör. Vi kan även studera mentala processer på ett 

objektivt sätt genom att lägga fokus på specifika beteenden samt genom att 

tolka dem i termer av underliggande mentala processer. Alltså rör 
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kognition allt som händer i hjärnan såsom tänkande, tolkning, inlärning, 

minne etc. och fokus inom den kognitiva teorin ligger på hur människans 

process av tankar är uppbyggda och hur dessa utvecklas. Det handlar 

också om hur det påverkar uppfattningen och förståelsen av världen samt 

hur allt detta påverkar beteendet. Känslor och åsikter kan påverka den 

sociala kognitionen samt det sociala beteendet genom attityder som är svar 

på granskningar och reaktioner till objekt, människor, situationer eller 

andra aspekter runt omkring oss. Det är inte möjligt att avlägsna sociala 

kognitiva processer, för sociala konstruktioner existerar oavsett om vi vill 

det eller inte och det är just detta som gör att det blir svårt att inte ta allt för 

givet som är socialt konstruerat (Smith m.fl., 2003).  

 

Varje individ möts och kommer att ställas inför olika utmaningar i livet, 

vilket i sin tur också påverkar ens identitet. Identitet är inget som har en 

riktig eller enkel definition, och identitet formas och utvecklas under hela 

livet. En metafor till individens utveckling av identiteten är ”tabula rasa” 

där denna fylls på ur både individen själv så som den uppfattar sig men 

också hur andra utomstående uppfattar en som (Stier, 2003). Eftersom allt 

detta är kopplat till vår identitet, påvisar det att det inte är en bagatell att 

förändra sina gamla scheman och att det tar tid att överhuvudtaget komma 

fram till insikten att en förändring bör ske när det gäller tankar, känslor 

och beteende eftersom människan aktivt söker efter att bygga upp en 

meningsfull bild av sig själv (Olofsson & Sjöström, 1993). 

 

Inom den kognitiva teorin arbetas det med att medvetandegöra individens 

inre dialog. Detta sker genom att de negativa automatiska tankar (som är 

ett annat uttryck för negativa tankar och känslor som påverkar beteendet) 

medvetandegörs och ändras. Ett sätt att arbeta bort negativa tankar, känslor 

och beteende kan vara genom den kognitiva beteendeterapin (KBT). KBT 

är en behandlingsmetod som arbetar med att förändra tankar, känslor och 

handlingsmönster som inte fungerat väl. KBT har inriktning på nuet och 

framtiden mer än på det förflutna och fokus ligger på det inre universumet 

hos en individ. Genom att individer får hjälp att känna igen sin egen stil av 
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problemuppfattningar, lär de sig att tänka om sitt tänkande på ett mer 

balanserat sätt (Lundh, Montgomery & Waern, 1992).  

 

Ur KBT har den kognitiva coachingen utvecklats och stiftat en annan form 

av den kognitiva beteendeterapin, nämligen den kognitiva 

beteendecoachingen (KBC). Dess syfte är att förbättra beslutsfattandet, 

lösa problem på ett mer rationellt sätt. Den har två olika grenar, den 

psykologiska och den praktiska. Den psykologiska hjälper till att ta bort 

hinder samt att förändra den dåliga självbilden, och den praktiska hjälper 

till att utveckla steg till målen. KBC har samma grund som KBT då den 

erbjuder en större förståelse för hur utveckling för att besegra dåliga 

definitioner av en själv sker. Det grundläggande inom den kognitiva 

beteendecoachingen är att finna nya tankegångar och sätt att tackla, 

besegra, ta sig an nuvarande och framtida utmaningar. Kognitiva 

beteendecoachingen är mer en metod som används för individer vars 

problematik ligger i måluppfyllelse. Det är svårt att undvika för coachen 

att gå in på de psykologiska aspekterna av individens liv, dock så ligger 

fokusen på att hjälpa individen att förstå vikten av att utveckla och besegra 

de negativa scheman som begränsar individen från att uppnå sina mål. Det 

är också coachens uppgift att se om individens psykologiska ”spärrar” 

ligger på en djupare plan och som därmed hindrar och påverkar en god 

utveckling av coachingsprocessen (Neenan, 2008).  

 

Inom utbytesteorin ses individen som en förnuftig varelse som strävar efter 

att maximera fördelarna. Detta kan göras genom utbyte med andra 

individer, som till exempel mellan klienten och coachen. Utbytesteorin 

betraktar det sociala som bestående av relationer mellan individer.  

Homans utvecklade utbytesteorin till ett socialpsykologiskt perspektiv 

under 1960- talet som grundade sig på beteendepsykologiska principer. 

Homans formulerade några av sina teser om det grundläggande sociala 

beteendet med ett deduktivt system och menade att för alla handlingar 

gäller att de leder till belöning, eftersom sannolikheten blir större att 

individen kommer att utföra handlingen igen. Om handlingen inte leder till 

en belöning som individen eftersträvar, kommer frustration att uppstå, 
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vilket kan leda till aggression, i sin tur, kommer att vara belöning för 

frustrationen istället (Homans, 1951).  

 

Det finns många orsaker till varför en individ låter sig bli kognitivt 

coachad och genom symbolisk interaktion förstås och tillämpas kognitiva 

coachingen genom samspelet mellan coachen och klienten.  

 

Mening är inte något som finns inneboende i objekten, utan det uttrycks 

genom sociala samspelet och därför är det bra att känna till följderna av en 

handling för att förstå vad den innebär för en individ (Nilsson, 1996).  

 

Mead är en av de viktigaste företrädarna för ett interaktionistiskt synsätt.  

Han menade att jaget och samhället är objektiva enheter som existerar 

både innanför och utanför individen. Mead visade ett intresse på hur 

människor utvecklar en medvetenhet om sig själva, ett medvetande att 

samspela med sig själv, där den personliga och sociala utvecklingen sker 

genom samspel med andra. Medvetande betraktade han som en process 

som rymmer tolkning och reflektion (Mead, 1976). 

 

 Men det är Herbert Blumer som har format uttrycket symbolisk 

interaktionism. Han ansåg att mening inte bestäms i förväg, utan den 

skapas i, och är beroende av, sociala situationen som individen befinner 

sig i. Enligt honom ligger meningen inte i objektet utan i samspelet 

(Blumer, 1986).  

3.1 Stress 

Enligt Selye (1978) är stress det stereotypa och det generella i en individs 

reaktioner på alla möjliga påfrestningar och belastningar. Stress är ett 

tillstånd som kännetecknas av psykologiska, beteendemässiga, 

perceptuella och fysiologiska reaktioner. Det finns mycket få situationer 

där reaktioner på yttre påfrestningar är enformiga och direkt kopplade till 

en stimulus. Reaktionerna varierar från individ till individ. Detta beror på 

att hjärnan bedömer yttervärlden utifrån individens förväntningar på 

stimulus betydelse samt på hur den kan påverka situationen. Detta grundar 
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sig på inlärning, då hjärnan lagrar gamla minnen, händelser och handlingar 

samt dess konsekvenser (Selye, 1978).  

Inom den kognitiva coachingen arbetas det med att behandla stress, och 

främst betraktas de beteendemässiga, känslomässiga och organisatoriska 

reaktioner på stress. Stress handlar inte om de yttre faktorerna utan om hur 

situationen tolkas (Angelöw, 2000). Coachen vägleder individen att 

använda sina resurser till att se sig själv och stressen från en annan vinkel. 

Detta gör att individen identifierar samt finner nya svar på det som orsakar 

den negativa stressen (Berg, 2007).  

Det är betydelsefullt att påpeka att det råder en skillnad mellan stress och 

press. Stress är ett utfall eller en möjlig reaktion av press. Att känna press 

är oundvikligt och är i viss mån stimulerande och därför måste press styras 

aktivt så att den inte utvecklas till stress. Med andra ord kan press orsaka 

stress men den kan även höja prestationsförmågan och se till att vi växer 

och utvecklas (Williams, 1994).   

 

3.2 Motivation och prestation 

Att känna negativ stress bringar med sig flera konsekvenser, bland annat 

kan den sänka prestationen men också motivationen. 

Enligt Maslows behovspyramid är behoven hos individen beroende av vad 

den redan har och behoven kan ordnas hierarkiskt. Maslow (1954) utgick 

från att om ett behov på en nivå blivit tillfredsställt, kan det inte längre 

motivera beteendet. Det är de otillfredsställda behoven som ger upphov till 

aktivitet, dvs. är motiverande. De olika behovens styrka varierar från 

individ till individ och därför stannar individen olika länge på varje nivå 

innan behovet blir tillfredsställt. 
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1. Fysiologiska behoven avser t.ex. hunger eller törst. Dessa behov 

är de mest grundläggande och utan att ha tillfredsställt de, kan 

individen inte uppnå ett behov på högre nivå. 

 

2. Trygghet innebär fysisk och psykisk säkerhet. Maslow anser att 

individen längtar efter en värld som kan förutspås, en värld som är 

kontrollerad. 

3. Gemenskap innebär behov av att känna tillhörighet till en grupp, 

och att vara accepterad som medlem i en grupp. 

 

4. Uppskattning avser behovet av självrespekt och att bli uppskattad 

av andra. Om detta behov tillfredsställs, uppstår en känsla av 

självsäkerhet, egenvärde, styrka samt en känsla av att behövas. 

 

5. Självförverkligande uppkommer då behoven på lägre nivå 

uppfyllts. Behovet varierar i stor utsträckning från individ till 

individ. Det här behovet innebär att individen strävar efter att 

utveckla den potential som den känner att den har, att bli det som 

den är kapabel till att bli (Maslow, 1954). 

 

Alla individer har tre grundbehov som är behov av makt, behov av kontakt 

och samhörighet samt behov av prestationer. McClelland anser att individer 

med stort prestationsbehov ofta vill förbättra och förnya saker, de är kreativa 

och resultatinriktade människor som gärna sätter upp krävande mål för sig 

själva som de sedan strävar efter att uppnå (McClelland, 1990). 

 

Motivation som sådan brukar beskrivas som olika typer av stimuli som 

påverkar människan inifrån och utifrån och det som påverkar individens 
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prestation. Motivation är kopplad till mål och fungerar som bränsle för att 

drivas i riktning till att uppnå målen. Den är även en följd av individuella 

behov och behovet att tillfredställa de, som i sin tur underlättar ett 

engagemang. Det gör att det existerar en drivkraft och prestationen i den 

bemärkelsen blir motiverat. Det måste finnas en inre motivation samt en vilja 

som kommer inifrån för att uppfylla de yttre kraven. Utan detta blir det tungt 

att lära sig något nytt och det blir även svårare att ha större inlevelse i 

situationer som individen befinner sig i (Lantz & Friedrich, 2006). 

 

4 Metod 

Vårt arbete har en kvalitativ karaktär och hermeneutiken har använts som 

metod eftersom tolkning har gjorts utifrån redan befintlig fakta (Kvale, 

1997). Vårt tillvägagångssätt grundar sig i antagandet att metoden är mest 

lämplig för att besvara våra frågeställningar. I vårt fall är denna metod bäst 

lämpad då vi har för avsikt att se hur individen tolkar och uppfattar 

situationen som den befinner sig i. Eftersom coaching är ett nytt och 

attraktivt ämne idag har vi under vår undersökning medvetet varit öppna 

för nya infallsvinklar för att inte begränsa vårt resultat. 

Våra intervjuer har varit semistrukturerade där vi använt oss av en 

färdigställd intervjumall. Respondenterna har haft möjlighet att tala fritt 

under intervjun och det fanns även utrymme för uppföljningsfrågor. 

              

 4.1 Intervjupersoner 

Avsikten med vår empiriska undersökning har varit att se hur kognitiv 

coaching uppfattas och tillämpas av individen. Vårt urval består av fem 

respondenter som genomgått kognitiv coaching för att förbättra 

motivationen och prestationsförmågan samt minska stressen.  

Respondent 1 är kvinna, 57 år och överläkare på ett länssjukhus i södra 

Sverige och har genomgått kognitiv coaching för att stärka sig själv och 

hitta kraften att förändra sin livssituation som även påverkade arbetet. 
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Respondent 2 är man, 27 år och anställd på ett bemanningsföretag som 

industriarbetare i mellersta Sverige och har genomgått kognitiv coaching 

för att hitta vägen till en bättre framtid inom arbetslivet.  

Respondent 3 är kvinna, 22 år och studerande inom statsvetenskap i 

mellersta Sverige och har genomgått kognitiv coaching för att minska 

stressen och prestera bättre i sina studier. 

Respondent 4 är kvinna, 24 år och studerande inom beteendevetenskap i 

mellersta Sverige och har genomgått kognitiv coaching med syfte att 

förändra sin livssituation och sitt välbefinnande.  

Respondent 5 är kvinna, 37 år och kommunalt anställd som 

socialsekreterare i södra Sverige och har genomgått kognitiv coaching i 

syfte att klara av stressiga situationer som påverkat kvalitén i 

arbetsutförandet.  

Våra respondenter har medvetet valts ur olika branscher och bakgrunder 

för att vi ska kunna få ett bredare perspektiv på kognitiva coachingens 

inverkan på olika individer. 

4.2  Design av intervjufrågor 

Vår intervjumall (bilaga 1) bestod av arton frågor och samtliga intervjuer 

var utformade på ett likadant sätt. Alla intervjuer började med samma 

inledning där frågor kring bakgrund och branschtillhörighet ställdes, 

därefter följde frågor om kognitiva coachingens inverkan och hur 

situationen ser ut idag efter genomförd coaching.  

4.3 Genomförande 

Vi har använt oss av två olika intervjutekniker och intervjuerna varade 

mellan 40- 50 minuter. Intervjuerna genomfördes genom inbokade möten 

samt genom telefonintervjuer då vissa respondenter inte hade möjlighet att 

träffas personligen. Tre personer intervjuades under direkt möte och två 

genom telefon. Alla intervjuer spelades in då medgivande för inspelning 

medgavs. Intervjupersonerna informerades i förväg om syftet med vår 

undersökning. Alla intervjuer som genomfördes skedde hemma hos 

respektive respondent. Detta gjordes ur ett bekvämlighetsurval då 

respondenterna kommer från olika platser i Sverige. Respondenter som 

intervjuades genom telefon befann sig även de i sin hemmamiljö. 
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Respondenterna informerades även om att intervjuerna är anonyma och att 

inga personuppgifter kommer att användas. Det gavs även utrymme för 

respondenterna att ställa frågor kring eventuella oklarheter angående 

intervjun.  

 

Vi fick kontakt med respondenterna genom privata förbindelser då det var 

svårt för oss att få tag på respondenter genom certifierade kognitiva 

coachingsförmedlingar på grund av sekretesskäl. Vi har haft i åtanke att 

detta sätt att få tag på respondenterna är ett risktagande, men då vi inte 

kände respondenterna personligen bedömde vi att respondenterna kunde 

bidra objektivt till vår undersökning. Detta medförde även att vi 

kontrollerade att respondenternas coacher var certifierade kognitiva 

coacher. 

 

5 Sammanställning av resultat 

Syftet med denna undersökning är att se hur kognitiv coaching 

framgångsrikt kan användas som metod för att minska stressen samt 

balansera motivationen och prestationen hos individer. Detta skulle kunna 

ske genom kognitiva coachingens inflytande på gamla och negativa tankar, 

känslor och beteendescheman. Efter fem genomförda intervjuer med 

respondenter som genomgått kognitiv coaching av olika anledningar, har 

vi fått fram resultat som styrker och ger oss en bredare kunskap och 

förståelse för kognitiva coachingens inverkan. Vi har även kommit till 

insikten att våra fem respondenter bidrog tillräckligt till vår undersökning 

och ytterligare data hade understrykt samma sak som vi redan fått fram. 

Därför anser vi att analysen har nått ett stadium av mättnad (Gustavsson, 

2003). 

 

Alla respondenter har blivit kognitivt coachade med anledning att de velat 

ändra gamla och negativa tankar, känslor och beteenden som påverkade 

yrkeslivet och privatlivet.  
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Respondenterna kom i kontakt med kognitiv coaching genom 

upplysningar från utomstående personer. För R4 skedde det genom 

personliga förbindelser och för R1, R2 R3 och R5, skedde det genom 

yrkesmässiga förbindelser. Ingen av respondenterna hade tidigare någon 

kunskap om vad kognitiv coaching var eller hur denna typ av coaching går 

till, men inställningen gentemot att låta sig coachas var öppen.  

 

R1, R2 och R5 ansåg det vara konstigt att inte få direkta råd i början av 

coachen och de ansåg även att det kändes konstigt att själva vara aktiva i 

igångsättande och genomförande av förändringsprocessen.  

 R1 uttryckte sig:”vad är detta, det är jag som pratar mest?”. 

R3 och R4 hade inte funderat över metoden alls. Ingen av respondenterna 

kände från början trygghet med sina coacher, utan den byggdes upp 

successivt.  

R5 uttryckte sig ”det var konstigt att prata så öppet med någon som man 

inte känner så bra… men efter några gånger kände jag mig trygg”. 

 

För R1 dröjde det cirka en månad innan hon började känna av den 

kognitiva coachingen och resten av respondenterna kände av dess 

påverkan redan efter första gången.  

R2 tyckte inte att det var svårt att inse vad som borde förändras, ” jag 

visste vad det var som bromsade mig”, till skillnad från R1, R3, R4 och 

R5.  

R1: ”Allting kändes hopplöst”. 

R3: ”Jag fattade ingenting”.  

R4: ”Jag visste inte hur jag skulle gå tillväga… eller egentligen visste jag, 

men jag insåg inte att jag kunde”. 

R5: ” … när jag gick in i väggen fattade jag aldrig egentligen vad som 

gjorde att jag kände som jag gjorde och att jag inte kunde handskas med 

det”. 

Dock ansåg alla respondenter att det var svårt att veta hur förändringen 

borde ske. 

Respondenterna ansåg det även svårt att inse var i tiden förändringen 

förväntades att ske. 
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 R1, R2, R4 och R5 ansåg inte att det var svårt att förändra tankarna när de 

väl insett problematiken, till skillnad från R3 som var omedveten om att 

gamla tankar påverkade henne negativt. ”Jag fattade inte hur det 

egentligen påverkade mig negativt”.  

 

 R1, R3, R4 och R5 ansåg inte heller att det var svårt att förändra beteendet 

när de väl blev medvetna om de gamla negativa tankarna. Däremot ansåg 

R2 att beteendet var det svåraste att förändra, eftersom beteendet var 

största orsaken till att han genomgick den kognitiva coachingen, ” det var 

ju hur jag var som bromsade mig”. 

 

Alla respondenter ansåg att det svåraste med att komma till insikten genom 

den kognitiva coachingen, var att förändra sina känslor. Detta för att 

känslorna är mer impulsiva och svårare att behärska. R3 resonerade att:  

  

”Det var svårt att ändra sina känslor inför vissa jobbiga situationer… jag kände 

inte att jag kunde kontrollera mina känslor, jag kunde inte rå för det jag kände och 

känslorna kändes ibland starkare än något annat.” 

 

Alla fem respondenter ansåg att upprätthållandet av balansen var något 

som kom spontant. Detta märktes under situationer som uppfattades som 

svåra innan coachingen.  

 

Efter att ha blivit kognitivt coachade, ändrades uppfattningen till följd av 

en medvetenhet om vilka negativa konsekvenser detta förde med sig, 

vilket gjorde att de inte hamnade i samma negativa cirkel som tidigare.  

 

Under stressiga situationer hade R1 byggt upp en mask som visade upp ett 

lugn för andra men ”inne i huvudet var det bara virvel”.  

R1 drabbades även av sömnsvårigheter och depression. Idag, efter den 

genomgångna kognitiva coachingen, blir R1 mindre stressad och hanterar 

stressen och upplevelsen av den, annorlunda. Idag resonerar och tittar R1 

på stressen ur en annan synvinkel och ” jag tar det inte personligt, utan 

konstaterar var problemet ligger och hur det ska lösas”.  
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R2 var under stressiga situationer lugn på utsidan, men gick in i en egen 

värld och var svårtillgänglig. R2 hade även periodvist sömnsvårigheter. 

Idag är R2 mer medveten om hur han ska undvika att hamna i samma 

stressiga situationer och har förstått att ”det går inte att undvika 

verkligheten”. 

 

R3 hade också väldigt svårt att hantera stressiga situationer, främst för att 

stressen inte uppfattades som sådan. R3 uppfattade aldrig att hon led av 

stress, utan definierade stressen som ”någonting jobbigt och kaffe och 

cigarretter var botemedel för det jobbiga som hände mig under dagen”.  

Men till slut förde stressen med sig magbesvär som gjorde att hon förstod 

hur det egentligen låg till. Idag är R3 bättre på att hantera stressen. Hon 

har lärt sig att ”jag avböjer situationer som inte är nödvändiga och som 

tar onödigt med tid”, vilket gör att hon kan koncentrera sig bättre, och 

prestera bättre i sina studier. 

 

R4 befann sig i en känslomässig stress som påverkade kroppen väldigt 

negativt. ”Jag uppfattade inte vilken skada jag utsatte mig själv för”, 

främst under stressiga situationer vilket orsakade likgiltighet gentemot det 

inre och det yttre tillståndet. R4 har idag förstått att ”en god självbild och 

självkänsla är grunden till att jag idag mår bra” . R4 har även lärt sig att 

handskas med stressen när den börjar bli negativ, främst genom att stå på 

sig själv, att ta hand om sig själv både fysiskt och psykiskt. Hon har även 

utvecklat en förståelse för hur hon själv bidrog till det som orsakade den 

negativa stressen, och på detta sätt byggde hon upp en starkare roll som 

hon själv idag trivs med. 

 

Under stressade situationer ansåg sig R5 vara jobbig för sig själv och alla 

andra runt omkring sig, ”jag var jätte jobbig både för mig själv men också 

mot dem som stod mig närmast eftersom jag inte riktigt kunde dölja min 

frustration”.  

Idag anser R5 sig mycket mer samlad under stressiga situationer och vet 

hur hon ska handskas med det. R5 är också medveten om ”när känslorna 
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börjar gå i överstyr”, och hur hon ska göra för att inte hamna i samma 

stressiga situationer som förut.  

 

Motivationen och prestationen bland respondenterna varierade. R1 hade 

innan coachingen tappat motivationen för allting ”jag kände inte för 

någonting”, och detta orsakade att hennes prestationsförmåga var väldigt 

låg. Efter att den kognitiva coachingen genomgåtts anser R1 sig mer 

självsäker, vet exakt vilka kvalitéer hon har. Efter att ha ändrat sina tankar 

har motivationen och prestationer ökat för allt. ”Jag känner idag ett nöje 

för att prestera högt igen” . 

 

R2 ansåg att hans motivation låg på en normal nivå till skillnad från hans 

prestation som var väldigt låg, ”jag orkade inte göra viktiga saker… jag 

var väl för lat”. Detta orsakade att R2 begränsade sig själv, och därav 

uppnåddes inte de målen som önskades. Idag, efter den kognitiva 

coachingen, har R2 lyckats höja prestationen som har lett till att delmålen 

börjat nås. Med prestationsökningen har R2:s självförtroende eskalerat, 

han anser att det håller motivationen i balans. 

 

Innan R3 genomgick kognitiv coaching, ansåg hon att ”min motivation var 

faktiskt ganska låg i jämförelse med min prestation”. R3 ansåg inte att 

hennes prestation överensstämde med hennes låga motivation, då hon var 

medveten om att hon lyckades prestera trots att motivationen inte var 

medverkande. R3 anser idag att motivationen har ökat, vilket lett till att 

klyftan mellan motivationen och prestationen inte längre är närvarande.   

 

Innan R4 genomgick kognitiv coaching kände hon ingen motivation eller 

prestation till att förändra situationen som hon befann sig i. Detta på grund 

utav att den dåliga självbilden påverkade motivationen vilket även 

orsakade att prestationen sänktes. ”Idag har jag fått en realistisk syn på 

mig själv”, vilket har medfört att ”jag kände motivation till att vilja 

förändra det fysiska”. Detta har varit grunden till att både det fysiska och 

psykiska tillståndet tagit riktning mot en bättre självbild och självkänsla. 

Detta har i sin tur ökat prestationen kraftigt, eftersom de snabbt synliga 
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resultaten varit en drivkraft till fortsatt utvecklande, ”jag är så glad idag 

och allt känns så mycket enklare”.  

 

R5:s motivation, innan kognitiva coachingen, var bra men hon hade 

däremot, på grund av stressen, tappat prestationen som orsakade att 

stressen ökade. Idag har R5:s motivation inte förändrats till skillnad från 

prestationen eftersom ”jag har blivit kognitivt coachad till att handskas 

med prestationen för att inte hamna i negativa stressiga situationer”.  

 

Alla respondenters livssituation idag, efter att ha genomgått kognitiv 

coaching, kan vi se tydliga resultat av förändrat tanke, känslo- och 

beteendeschema samt ett säkrare och lugnare liv för de alla.  

R1 anser sig idag ”ha kontroll över sitt liv”.  

R2 har riktat in sig mot de vägar som ”kommer att få mig att komma till de 

mål jag vill uppnå i livet”.  

R3 har idag en klar vision av vad och hur hon ska nå det hon eftersträvar, 

”jag vet vad jag vill uppnå och vågar idag följa mina drömmar”. 

R4 säger ”jag är mycket mer säkrare i mig själv idag. Jag tycker även att 

jag är mer harmonisk och stabil”.  

R5 har idag ”hittat balansen som jag saknade innan”, hon vet när hon ska 

ta det lugnt och hon har även insett att ”det är okej att be om hjälp”.   

 

6 Analys 

Hur den kognitiva coachingen influerar på gamla och negativa tankar, 

känslor och beteendescheman hos individer, har vi genom vår 

undersökning kunnat se en inverkan på våra respondenters tankeprocesser 

och dess utveckling efter den genomförda kognitiva coachingen.  

Negativa automatiska tankar och feltolkningar gör att individer inte 

uppfattar verkligheten logiskt. Detta kunde även vi observera, under 

intervjuernas gång med våra respondenter, då de berättade om strävandet 

att förverkliga sig själva. De, med hjälp av sina kognitiva coacher, insåg 

hur hämmade de var, vilket präglade utvecklingen och den personliga 

friheten. Utifrån Maslows teori som utgick från att alla individer utvecklas 
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ständigt och strävar efter att förverkliga sig själva och utveckla en 

personlig frihet, fattades en viktig förståelse hos våra respondenter innan 

kognitiva coachingen.  

R1 insåg inte att hennes negativa automatiska tankar påverkade hennes 

uppfattning om situationen då hon belastade sig själv med att allt negativt 

som skedde berodde på henne. En av hennes många förklaringar till 

situationen som hon befann sig i var ”jag är dålig, otillräcklig på jobbet, 

otillräcklig hemma och som fru”. Positiva förändringen var att R1 fattade 

att hon inte var orsaken till alla problem och detta var vändpunkten. 

 

R2s negativa automatiska tankar byggde på en osäkerhet kring sin förmåga 

att prestera. Idag har R2 lärt sig att inte begränsa sig själv och ”jag vågar 

ta steget framåt”. 

 

Negativa automatiska tankar som belastade R3 berodde på alla måsten 

som inte kom från henne själv, vilket orsakade att hennes vilja bleknade 

och bildade tankar om att hon inte får ha kontrollen över sitt liv. Idag anser 

sig R3 ha utvecklat friheten att våga följa sin vilja och stå för sina 

önskningar officiellt.   

 

De negativa automatiska tankarna R4 hade var att hon trodde att hon 

endast kunde bli omtyckt för sitt inre och att det yttre sällan kommer att 

vara orsaken att bli omtyckt för. Idag har hennes negativa automatiska 

tankar ändrats drastiskt, då hon insett sina positiva sidor. 

 

R5 negativa automatiska tankar var att hon ansåg sig vara oövervinnelig 

och hon hade svårt att förstå att hon inte klarade av allt som hon önskade. 

Idag har R5 insett sina svagheter och förstått att ingen är mindre värd bara 

för att allt inte klaras av på egen hand. 

 

Våra respondenter har anpassat sina behov för att genom detta förstå 

omvärlden, och vad som pågick i den. Efter att våra respondenter blivit 

kognitivt coachade har de assimilerat nya erfarenheter i sina gamla 

tankemönster samt ändrat dessa, vilket har lett till att nya erfarenheter 
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tagits in. Genom att ha organiserat erfarenheter och upplevelser har de 

även skapat ordning och struktur på situationer som de blev kognitivt 

coachade för, samt har respondenterna själva tolkat sina situationer utifrån 

vägledningen som de fick genom den kognitiva coachingen.  

 

Våra respondenters attityder har ändrats efter den kognitiva coachingen 

vilket har påverkat identiteten hos var och en. När kognitiv coaching 

används som metod för att förändra gamla negativa tankar, känslor och 

beteenden, påverkar det även identiteten hos var och en som i sin tur leder 

till att identitet blir mer överensstämmande med de nya kognitiva 

scheman. Inom ”tabula rasa” finns en uppfattning att en människa föds 

som ett oskrivet blad. Detta tolkar vi som att det alltid finns plats för 

formning och utveckling av identiteten, som är en livslång, pågående 

process och även våra respondenter hade denna möjlighet till att fylla på 

”sidorna”.  

 

Inom kognitiva coachingen arbetas det med att medvetandegöra individens 

inre dialog, och det gäller att medvetandegöra och ändra negativa tankar 

och känslor som påverkar beteendet. Det är genom kognitiva 

beteendeterapin som dialogen kommer till uttryck genom de verbala 

kommunikationer, som även omfattar metaforer. Även vi observerade att 

våra respondenter använde sig av metaforer under intervjuerna för att 

beskriva hur de kände sig innan kognitiva coachingen. Till exempel har R5 

uttryckt sig ” jag kände mig inte som jag… det var som att jag kom in i en 

ond cirkel där jag bara snurrade runt och runt men kom ingenstans”. 

Även R3 använde sig av metaforer i sin förklaring, och uttryckte sig som ” 

tänk att du är i ett rum och du kan inte komma ut… du är inlåst”.  

Tankemässigt har alla respondenter befunnit sig i det förflutna som 

hämmade utvecklingen till det bättre och mot framtiden. Genom den 

kognitiva coachingen har respondenterna fått hjälp till att känna igen sin 

egen stil av uppfattningar av olika problem. De har även lärt sig att tänka 

på vad det är som de tänker på, för att negativa tankar inte ska bildas igen, 

och på detta sätt håller de allt i balans. 
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Relationen mellan respektive respondent och dess coach anser vi vara ett 

ömsesidigt samspel där det sociala utbytet handlade om att förändra 

negativa tankar, känslor och beteendet. Det viktiga med detta sociala 

utbyte var att R1 insåg att hon fått ett stabilare och lugnare liv samt att 

kontrollen kommit tillbaka över hennes livsposition. Det R2 fick i utbyte 

av det sociala samspelet med coachen, var viljan att följa sina mål ända ut, 

och förändringen av beteendet ökade prestationen kraftigt. För R3 upplyste 

det sociala utbytet henne om hennes vilja i livet, och vägen fram till att 

våga följa sin vilja. Hon uttryckte sig ” jag vågar idag följa det jag vill, 

min vilja är starkare och jag gör saker så länge det känns okej för mig”.  

För R4 förstärkte det sociala utbytet hennes psykiska tillstånd som 

utgjorde ett enormt stöd för hennes snabba fysiska förändring. Det sociala 

utbytet underlättade för R5 att hitta balansen i arbetet för att hantera stress 

på ett bättre sätt.  

Vi drar slutsatsen att våra respondenter har av det sociala utbytet fått ut 

trygghet, uppmärksamhet och bekräftelse vilket har varit ett resultat av 

hur den kognitiva coachingen influerat på gamla och negativa tankar, 

känslor och beteendet. Alla respondenter har hittat en större enighet 

mellan yttre påverkan och inre subjektiva upplevelser. Alla respondenter 

har fått positivt utbyte från det sociala samspelet, där nya idéer och 

handlingar har uppstått och genomförts.  

Detta är bekräftelse för oss att mening uttrycks genom det sociala 

samspelet samt att mening inte bestäms i förväg, utan den skapas i, och är 

beroende av, sociala situationen som individen befinner sig i. Om handling 

leder till belöning kommer handlingen att utföras igen, vilket vi anser att 

våra respondenter har visat genom att inte falla tillbaka till samma gamla 

negativa scheman som de befann sig i innan de blev kognitivt coachade.  

Respondenterna som vi intervjuade har blivit mer medvetna om sig själva, 

vilken position de befann sig i, och vilken position de idag befinner sig i.  

Den personliga samt den sociala utvecklingen har, som vi tidigare nämnt, 

skett genom samspelet med respektive kognitiva coachen. Denna 

medvetenhet har gett respektive respondent utrymme för tolkning och 

reflektion av de egna tankar, känslor och beteenden vilket har lett till att 

nya tankar, känslor och beteenden bildats. Till exempel har R1 förklarat 
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sin situation genom ”jag trodde allt var mitt fel”. Efter ett tag ställde R1 

sig själv frågan ”är det jag?” och idag är hon väl medveten om att svaret 

är nej. Genom kognitiva coachingen har R1 även analyserat och tolkat sin 

situation, ”jag själv pratade och analyserade och uppfattade att jag är 

drabbad och att familjen är drabbad”. 

 

Vi finner att kognitiv coaching är en effektiv metod till att utvecklas 

framåt. Den kognitiva coachingen har influerat våra respondenters gamla 

och negativa tankar, känslor och beteendescheman, genom att förbättra 

beslutsfattandet samt lösa problem på ett mer rationellt sätt. Den hjälpte 

våra respondenter att få större förståelse för hur utveckling framåt äger 

rum. Den influerar även till nya tankegångar och sätt att utvecklas på.  

Vi drar slutsatsen att våra respondenters gamla och negativa tankar, 

känslor och beteende har, till följd av den kognitiva coachingen, ändrats.  

 

Inom den kognitiva coachingen handlar det om att medvetandegöra samt 

förändra individens negativa tankar och känslor som påverkar beteendet. 

Våra respondenter har, tillsammans med sina kognitiva coacher, arbetat 

med att förstå och förändra situationer som ledde till stress. Hur den 

kognitiva coachingen bidrar till att minska stressen och balansera 

motivationen och prestationen, kan ske, som i våra respondenters fall, 

genom samtal med kognitiva coacher. För våra respondenter skedde detta 

genom deras egna reflektioner kring orsaker som hämmade deras 

utveckling till att nå målen. Respondenterna gavs utrymme till att själva 

reflektera när de började bli stressade och hur detta påverkade samt 

hämmade deras tillvaro.  

Vi drar slutsatsen att det som hämmade våra respondenters motivation och 

prestation har medvetandegjorts genom den kognitiva coachingen. Genom 

att respondenterna hade viljan att förbättra och förnya saker, sätta upp mål 

för sig själva samt att uppnå dessa, visade på att prestationen och 

motivationen balanserades. Respondenterna har även blivit mer medvetna 

om hur stressen påverkade de negativt samt vilka konsekvenser detta 

frambringade.  
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7 Diskussion 

Coaching har i allmänhet blivit ett populärt medel till utveckling men vi 

vill också betona att begreppet coaching kan användas flitigt inom många 

sammanhang. Genom vår undersökning har vi kommit i kontakt med olika 

typer av coaching som inte visat sig vara relevanta för oss. Då coaching 

förekommer nästan överallt idag, har vi valt att inrikta oss mot den 

kognitiva coachingen för att förstå den ur ett terapeutiskt syfte från ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Exempel på olika coachingtyper är bland 

annat livscoach, jobbcoach, stilcoach, idrottscoach etc. Skillnader existerar 

i utförandet av coachingen. Till exempel använder sig arbetsförmedlingen 

av jobbcoacher, men egentligen behöver inte dessa jobbcoacher ha någon 

utbildning inom området, det räcker med social kompetens för att bli 

anställd som jobbcoach. Detta har vi fått bekräftat genom en jobbcoach på 

arbetsförmedlingen i Skövde då denne inte har någon officiell utbildning. 

 

Människor i allmänhet har alltid behövt stöd och bekräftelse och inte minst 

när det handlar om att utveckla sig själv på nytt till det bättre.  Alla vill vi 

få ut det bästa ur livet och det vi finner intressant med kognitiva 

coachingen, är att den kan tillämpas inom de flesta områden med syftet att 

stärka individen. Vi handlar sällan utifrån hur en situation objektivt ser ut, 

utan vi handlar oftast utifrån hur vi själva tolkar situationen. Vi brukar 

oftast agera och tolka allt som händer oss, eller i vår omgivning, ur en 

subjektiv ståndpunkt och detta gjorde även våra respondenter. Problemet 

blir dock om den subjektiva upplevelsen är orealistisk och förbinds med 

verkligheten. Detta medför att vi behöver nya självscheman som hjälper 

oss att förstå verkligheten som vi befinner oss i. Allt som vi har varit med 

om, leder till att minnen bildas som vi aktivt eller omedvetet bearbetar, 

tolkar och tar bort. Genom att öka kunskapen om oss själva skapar vi 

också bättre förutsättningar att undvika att hamna i negativa automatiska 

tankar som leder till att känslor och beteenden i sin tur också påverkas 

negativt. Det är svårt att få tiden att stanna upp för att reflektera och få en 

mer samlad bild av situationen som man själv befinner sig i. Detta kan 

vara, anser vi, en av många orsaker till att bland annat våra respondenter 
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behövde kognitiv coaching som metod till att förstå sina situationer som de 

befunnit sig i.    

 

Att våga förändra sig själv kan vara svårt. Om individen inte är beredd på 

att en förändring kommer att ske, är det inte heller läge att låta sig bli 

kognitivt coachad. Individen måste vara förbered på att det inte kommer 

att vara en lätt match och därför måste individen vara förbered på allt som 

medföljer till förändringen. 

 

Många individer tror att det är slumpen som avgör om det kommer att gå 

bättre i livet, men det är väldigt lätt att glömma att ta tag i situationer som 

inte upplevs stimulerande eller tillfredställande. Individer måste fundera på 

vilka alternativ och möjligheter som finns för dem för att kunna komma 

vidare i det som energin riktat in sig mot. Att sätta punkt för sig själv är 

det största misstaget som vi anser att en individ kan göra. Vi måste 

fortsätta sträva efter att komma vidare i livet och inte begränsa oss med 

tankar som ”jag kan inte”. Vi kan faktiskt gå från något omöjligt till att få 

det att bli möjligt. För en del av våra respondenter, har vi uppfattat att det 

varit lättare att sätta stopp för gamla tankar, känslor och beteenden än för 

andra, men dock har det inte varit omöjligt för någon av dem. Vi anser att 

det aldrig är försent att lära sig att kunna ta kontroll över sig själv och 

situationen som individen befinner sig i. Våra respondenter har övat upp 

sin förmåga att inte låta negativa automatiska tankar styra dem. De har 

också tagit kontroll över sina reaktioner och även jobbat med sin vilja att 

komma ur allt det negativa som dem befunnit sig i. Idag vågar dem tänka 

annorlunda, och bryta gamla tankar, känslor och beteendescheman vilket 

har lett till en vilja att komma framåt. Det är viktigt att hålla fast vid sitt 

mål oavsett vad som skett eller håller på att ske.  

 

Vi har haft funderingar kring varför många i västvärlden behöver terapi 

eller coaching för att komma till underfund med vad som är bäst för en 

själv? Eftersom vi i västvärlden lever i ett individualistiskt samhälle, anser 

vi att individer distanserar privatlivet från andra, och vill gärna inte att 

andra ska veta om ens angelägenheter. En annan aspekt är att tiden inte 
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räcker till och familjen prioriteras främst, och detta kan skapa distans till 

exempel till vännerna som har behov av att prata ut och få stöd för sina 

problem. Detta kan vara orsaker till att individer söker sig till bland annat 

kognitiv coaching. Det viktigaste är att hitta den rätta vägen till att må bra 

igen! 

 

Vi anser även att press på individer gör att dem inte hinner söka sig till 

varandra för att bland annat få stöd, vilket kan leda till mentala 

överbelastningar som kan utvecklas till stress. Att känna press är inget 

negativt i sig, men att känna stress kan få individen ur balans och 

intensiteten samt styrkan som stressen har, kan vara svår att ta sig ur och 

professionell hjälp behövs där kognitiv coaching kan vara ett alternativ. 

Ingen vill vara en förlorare och vi drar allmänna slutsatser att alla människor 

strävar efter ett så gott liv som möjligt. Utan motivation för livet blir denna 

önskning svår att uppnå. Alla kommer vi att komma i situationer som inte är 

önskvärda, men istället för att älta dessa, borde vi istället tänka på hur vi ska 

ta oss ur dem på ett starkt sätt, och se fördelarna som det nya tankesättet för 

med sig. Utan motivation avstannar utvecklingen och därför är det viktigt att 

prestera då förändringen är för individens bästa.  

 

Efter vår genomförda undersökning finner vi att kognitiva coachingen kan 

ändra och influera på gamla, negativa tanke, känslo- och beteendescheman 

hos individer samt att kognitiv coaching bidrar till att minska stressen och 

balansera motivationen samt prestationen.  

 

Vi finner ett stort intresse för framtida forskningen att se kognitiva 

coachingen användas som metod av socialpsykologer med individer i 

grupper eller med grupper i allmänhet. Det väcks även ett stort intresse att 

se om det råder några skillnader mellan kognitiva coachingens effektivitet 

utförda av legitimerade psykologer respektive socialpsykologer. Det vore 

dessutom intressant att se vilka de främsta orsakerna är till att män 

respektive kvinnor söker sig till att bli kognitivt coachade.  
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Om du sätter dig på tåget, kommer du att komma fram till 

målet. Men om du missar tåget, missar du inte bara målet, 

utan även delar av resan som berikar dina sinnen. 
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Bilaga  

Intervjumall 

 

 Inom vilken bransch arbetar du? 

 Man/ kvinna? 

 Ålder 

 Hur kom du i kontakt med kognitiv coaching?  

 Av vilken anledning blev du kognitivt coachad?  

 Hurdan var din inställning gentemot att låta sig coachas kognitivt?  

-Varför? 

-Hur? 

 Hur var relationen till coachen? 

 När började du känna av att kognitiv coaching började påverka dig?  

 Var det svårt att inse vad man bör förändra? 

 Var det svårt att inse hur man bör förändra? 

 Var det svårt att inse var någonstans förändringen bör ske?  

 Hur svårt var det att förändra dina tankar?  

 Hur svårt var det att förändra dina känslor? 

 Hur svårt var det att förändra ditt beteende?  

 Hur lyckades du hålla ballansen mellan förändring som höll på att ske 

och situationen som du fortfarande befann dig i? 

 Innan du blev kognitivt coachad, hur var du under stressiga situationer?  

 Efter att du blivit kognitivt coachad, hur är du under stressiga 

situationer? 

 Innan du blev kognitivt coachad, hurdan var din motivation och 

prestation? 

 Efter att du blivit kognitivt coachad, hurdan är din motivation och 

prestation? 

 Hur ser din livssituation ut idag? 

 


