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Hur coachbar är du? Hur passar coaching för dig just nu? 

OBS! Om du det senaste året har: 

 gått i psykoterapi,  

 råkat ut för en tragedi i ditt liv,  

 ätit psykofarmaka,  

 varit beroende av någon form av drog 

 eller om du anser att du är i riskzonen för att ”gå in i väggen”,  

bör du konsultera en terapeut innan du startar med privat coaching.  

 

Läs påståendena nedan och rannsaka dig själv så ärligt du kan. Det är du själv som bedömer. 

Ringa in den siffra som du tycker stämmer bäst. Summera och titta i tabellen med totalpoäng längst ner.  

 

Mindre sant  Mer sant  

1 2 3 4 5 Det här är rätt tidpunkt för mig att börja med coaching. 

1 2 3 4 5 Jag är motiverad att göra jobbet och låta coachen coacha. 

1 2 3 4 5 Jag är öppen för att prova nya koncept eller tillvägagångssätt som 

coachen föreslår för att nå resultat. 

1 2 3 4 5 Jag är redo att ha en rak kommunikation med coachen. 

1 2 3 4 5 Jag är normalt i tid till samtal och möten och kommer att respektera de 

tider jag sätter upp med coachen. 

1 2 3 4 5 Om jag känner att jag inte får ut vad jag förväntar mig av coachingen 

kommer jag att ta upp det med coachen (eller CoachHuset) utan 

dröjsmål. 

1 2 3 4 5 Jag är öppen för att förändra beteenden så att jag kan nå nya framsteg. 

1 2 3 4 5 Jag har själv valt att anlita en coach utan påtryckningar från andra. 

 
Totalpoäng 
 8 – 26  Inte coachbar för tillfället 

27 – 31  Coachbar, men du bör ta en diskussion med CoachHuset först 

32 – 38  Coachbar 

39 – 40  Mycket coachbar, be coachen kräva mycket av dig!  

 


